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21 de Março: Aos balcões do BNU, às 12h30, 1 euro valia 1.1205 dólares e 9.0681 patacas. Tudo
sobre os mercados no Índice Rádio Macau/GGRAsia, às 17h.

Exposição chama a atenção para património modernista
Sexta, 18/03/2016

A Casa Garden acolhe a partir de hoje a exposição “Arquitectura Moderna no Sul da

China”, que visa documentar exemplos de Macau e Hong Kong e chamar a atenção

para a necessidade de preservar os imóveis do modernismo.

 

A mostra é levada a cabo pela Docomomo Macau, organização presidida pelo

arquitecto Rui Leão, que, em declarações à Rádio Macau, explicou que será encetado

um processo que visa a classificação de 38 imóveis modernistas localizados na

península: “Estes edifícios, o facto de estarmos a documentá-los e a dar-lhes

prioridade em relação ao que existe construído, faz deles candidatos à classificação”.

 

Entre os “candidatos”, Leão enumera o edifício do Orfanato Helen Liang, concebido

pelo arquitecto Manuel Vicente, na zona da Praia Grande, o edifício da Escola

Portuguesa, de Chorão Ramalho, e “uma série de edifícios de habitação de José

Maneiros e outros edifícios públicos”.

 

De acordo com Rui Leão, o processo de classificação de edifícios modernistas é

encarado como uma missão de longo prazo: “Do nosso ponto de vista, [a

classificação] é uma coisa que faz todo o sentido. A seguir haverá um diálogo com o

Governo e com os proprietários e utilizadores desses edifícios. É uma missão de

longo prazo que nós tencionamos continuar e não largar”.

 

A mostra, que fica patente até 11 de Abril, faz “um ponto da situação” do trabalho

que tem sido desenvolvido nos últimos dois anos pela Docomomo Macau em torno

da arquitectura modernista. Neste âmbito, será também lançado, “muito em breve”,

um guia da arquitectura moderna.
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