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São para já 39 os exemplares de arquitectura modernista que a Associação Docomomo Macau

irá propor que sejam classificados. Ainda à espera de reconhecimento, o património

modernista é tema de uma nova exposição.

Existem em Macau exemplos notáveis da arquitectura modernista do século passado que estão em risco, por

não estarem classificados. Para chamar a atenção para a realidade desse património, a Associação Docomomo

Macau tem realizado um trabalho de levantamento e traz agora ao público uma exposição sobre esse legado,

Salvar a memória do movimento modernista
em Macau

https://pontofinalmacau.wordpress.com/


Salvar a memória do movimento modernista em Macau

https://pontofinalmacau.wordpress.com/2016/03/16/salvar-a-memoria-do-movimento-modernista-em-macau/[3/22/2016 11:48:13 AM]

apresentada em paralelo com uma outra mostra, vinda de Hong Kong para compor o evento Arquitectura

Moderna no Sul da China. A iniciativa abre ao público esta sexta-feira, na Casa Garden.

As duas exposições – “Modernismo de Macau” e “Mapear a Arquitectura Moderna em Hong Kong” – são

apresentadas em complementaridade e resultam do trabalho de documentação e avaliação do património do

movimento modernista que tem sido realizado nas duas Regiões Administrativas Especiais pelas respectivas

filiais da Docomomo International.

“São painéis, com fotos, indicações gráficas e plantas. Trata-se de uma exposição documental que serve para

partilhar com o público os resultados deste nosso trabalho de levantamento, que tem vindo a descobrir coisas

muito interessantes. É no fundo um trabalho em progresso, deve sempre ter continuidade”, avançou Rui Leão,

arquitecto que preside à Docomomo Macau, em conversa com o PONTO FINAL.

Para o responsável, a riqueza do património arquitectónico modernista no território é inegável: “Macau é

uma cidade pequena e que se tem renovado muito. Mas ainda tem muitos edifícios notáveis do período

modernista, principalmente edifícios públicos, mas também temos exemplos de habitação individual e

colectiva”, refere.

A lista dos 39 edifícios que compõem a mostra Modernismo de Macau corresponde à mesma dos que a

associação propõe que sejam classificados, sendo que se trata de uma lista não definitiva, que deverá incluir

mais edifícios no futuro. Trata-se de um património que, “enquanto não estiver classificado, está sempre em

risco”, considera Rui Leão.

A associação tem ainda na agenda um outro projecto – um Guia de Arquitectura Moderna, que deverá ser

lançado em breve, em data a anunciar – mas não se pretende ficar por aqui na defesa do património

modernista: “É nossa intenção, na sequência destes trabalhos, avançar para uma comunicação mais formal

com o Governo para fazer a demonstração de que este é um conjunto muito válido de edifícios, que interessa

preservar”, adiantou Leão, manifestando optimismo na forma como esse trabalho será recebido pelo

Executivo. “Este Governo tem entendido o património como axial na cidade. A nossa associação está

empenhada em ajudar nessa tomada de consciência”, sublinhou.

As duas mostras da Arquitectura Moderna no Sul da China podem ser visitadas a partir de sexta-feira e até ao

dia 18 de Maio na Casa Garden.
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Dossier Hotel Estoril foi bem conduzido, defende Rui Leão

Edifício modernista que esteve até ontem no centro de um aceso debate e que vai mesmo desaparecer –

soube-se ontem – é o do antigo Hotel Estoril, no Tap Seac. Em declarações ao PONTO FINAL, Rui Leão

concordou com a forma como o processo foi conduzido, nomeadamente através da organização de uma

consulta pública em que a população foi convidada a pronunciar-se.

“Vejo vontade política de realmente pensar a cidade”, afirma, considerando também “extraordinária a escolha

do arquitecto” para elaborar o projecto: o renomado Álvaro Siza Vieira.

Rui Leão alerta, no entanto, para a presença de elementos do actual edifício que interessa ter em conta e,

eventualmente, integrar no novo projecto: “O painel de mosaico do exterior é algo com valor, um exemplo

único de arte urbana com aquela dimensão, que corresponde a uma ideia de sociedade em que a arte pode ser

desfrutada por toda a gente. A piscina municipal, também é um equipamento bem resolvido dentro da sua

simplicidade”.
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