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A
Associação Docomomo Macau inaugura, esta sexta-feira, uma exposição que
pretende ser muito mais do que uma mostra de arte. Ao longo dos últimos dois
anos, os membros da Associação têm realizado um trabalho de campo ao fazer o
levantamento de edifícios que considera serem exemplares de arquitectura

modernista e que estão em risco. A ideia é não só mostrá-los, através da exposição, à
população, como propor uma classificação de alguns deles.
Do grupo de peças expostas – são 39 – “há duas ou três que já estão classificadas”, apontou
o arquitecto Rui Leão, que preside à Associação. Este trabalho tem como objectivo “chegar a
uma argumentação” para que se possa avaliar ou não uma possível classificação. Rui Leão
indica ainda que este não é um trabalho que termina com a exposição, mas sim de
continuidade.
“Entendemos isto como um trabalho de levantamento [em andamento] não é uma lista
definitiva da arquitectura do período [Modernista]. Isto é um conjunto de edifícios que
achamos, por várias razões, que eram os mais prioritários e significativos. Há outros que são
igualmente importantes, mas que por uma razão ou outra não estão incluídos nesta lista”,
esclareceu.
Um dos exemplos é o orfanato Helen Liang, na Praia Grande, de Manuel Vicente. Outro é o
Infantário da Guia, de Chorão Ramalho.
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DA NARRATIVA

Este é um trabalho que corresponde ao objectivo principal que a Docomomo pretende
desenvolver, que é “a documentação do património do movimento moderno”. A questão da
documentação é “muito importante” porque é ela que permite que exista “um registo completo
do edifícios”, como também permite “fazer uma avaliação [a partir do registo]”. Muitas vezes,
apontou o arquitecto, o facto de não existir uma “narrativa dos edifícios” faz com que os
mesmos “fiquem vulneráveis em determinada circunstância”.
A ideia do trabalho, aponta ainda Leão, é que haja uma documentação feita,
“independentemente das circunstâncias”, para que quando o edifício estiver em risco, ou for
eventualmente sujeito a alteração, possa ter algo escrito que permite que todos os seus
intervenientes – Governo, arquitecto, construtores, entre outros – percebam melhor como têm
de lidar com ele em particular.
Na exposição, em conjunto com Hong Kong, podem ser apreciados painéis com fotografias,
indicações gráficas e plantas. O local escolhido é a Casa Garden e a inauguração acontece
pelas 18h45, a 18 de Março.
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