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Resumo: Este relatório irá constituir o resultado final de um estágio curricular, 

realizado no âmbito de Mestrado em Arte, Património e Teoria do Restauro, entre 13 de 

Novembro de 2013 e 30 de Junho de 2014, no Centro Cultural Palácio do Egipto, 

devido ao protocolo estabelecido entre a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

e a Câmara Municipal de Oeiras, representada na Divisão de Cultura e Turismo e, em 

particular, na figura da Dra. Luísa Galvão, tutora indicada pela instituição de 

acolhimento, com o respetivo aval e acompanhamento do Professor Doutor Fernando 

Grilo, orientador deste relatório. O estágio tem como temática proposta A Cultura em 

Oeiras (no séc. XXI) – o Centro Cultural Palácio do Egipto, sendo o principal objetivo, 

proporcionar uma ideia ampla e concreta, acerca da dinâmica da atividade cultural no 

Concelho. Como tal, e para facilitar a perceção do estudo em causa, optou-se por dividir 

o relatório em duas partes, que acabam por se complementar e imiscuir entre si, 

trabalhando em conjunto para o produto final. A primeira metade do relatório 

demonstra, de uma forma breve, o percurso histórico do Município até aos nossos dias, 

caracterizando-o geográfica e culturalmente. As políticas de gestão cultural de âmbito 

local, quer num panorama geral, ou simplesmente no caso de Oeiras, ganham, desta 

forma, um lugar de discussão nesta fase inicial, assim como a perpetuação da memória 

histórica através da revitalização dos centros históricos e da instituição e manutenção de 

espaços expositivos e de dinamização cultural e artística na autarquia. Para terminar, e 

como este relatório é também um espaço critico e de sugestões, far-se-á referência ao 

conjunto de obras de arte que foram sendo adquiridas pela Câmara, ao longo dos anos, 

que constituem a Coleção Municipal de Arte, mas que da qual não existe qualquer 

inventário exaustivo ou atualizado. Por fim, a segunda e última parte encontra-se 

reservada exclusivamente, à informação obtida durante o estágio efetuado no Centro 

Cultural Palácio do Egipto, abordando-se a importância do edifício, recorrendo à sua 

memória histórica, assim como da antiga Quinta de Nossa Senhora do Egipto e dos seus 

magníficos jardins, dos quais, presentemente, já quase nada resta. Dar-se-á uma 

perspetiva ampla dos diferentes núcleos que compõem o Centro Cultural, fazendo, em 

simultâneo, uma retrospetiva das exposições realizadas em estágio, assim como o seu 

impacto na vida das populações locais, através do controlo de visitantes e deteção de 

públicos-alvo. 

Palavras-Chave: Concelho de Oeiras, Cultura, Gestão, Centros Históricos, Espaços 

Expositivos e de Dinamização Cultural e Artística, Centro Cultural Palácio do Egipto. 
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Abstract: This report will be in the final result of a traineeship, conducted within the 

Master of Arts, Heritage and Theory of Restoration between November 13, 2013 and 

June 30, 2014 at the Cultural Center of the Palace of Egypt. This internship is the result 

of a protocol established between the Faculty of Arts, University of Lisbon, represented 

by the Professor Doutor Fernando Grilo, and Oeiras City Council, represented in the 

Division of Culture and Tourism by Dr. Luisa Galvão.  

The theme of this internship is Culture in Oeiras (in the XXI Century) - The Cultural 

Center of the Palace of the Egypt and the main goal is to provide a broad and concrete 

idea of the dynamics of cultural activity in Oeiras. In order to facilitate the perception of 

the study in question, it was decided to split the report in two parts which complement 

and interfere with each other, working together for the final result. The first part of this 

report will contain a brief historical background of the city to the present day, 

characterizing it geographically and culturally. The politics of cultural management at 

local level gain will constitute an important place of discussion at this early stage, as 

well as the perpetuation of historical memory through the revitalization of historic 

centers and establishment and maintenance of exhibition spaces and cultural and artistic 

dynamism in the municipality. Finally, and as this report includes a space for criticism 

and suggestions, reference will be made to the collection of works of art that have been 

bought by the city Council, over the years. This collection constitutes the Municipal Art 

Collection but there is no concrete and updated inventory, persisting doubts regarding 

the whereabouts of the pieces. The second and last part of this report is exclusively 

reserved to the information gained during the training course at the Cultural Center of 

the Palace of the Egypt where the importance of the building will be addressed using the 

historical memory of the Palace and of the Quinta da Nossa Senhora do Egipto and its 

magnificent gardens of which there is little left. A broad perspective of the different 

nuclei that compose the Cultural Center will be given. Furthermore, a retrospective of 

the exhibitions and their impact on the lives of local people will be made, through the 

control of visitors and detection of target audiences. 

Key-Words: Oeiras municipality, Culture, Management, Historical Centres, Venues 

Expository and Cultural Promotion and Arts, Palace of Egypt Cultural Center. 
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DE            - Departamento da Educação 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

Este relatório constitui o resultado final de um estágio curricular, realizado no 

âmbito de Mestrado em Arte, Património e Teoria do Restauro, entre 13 de Novembro 

de 2013 e 30 de Junho de 2014, com a respetiva carga horária de 9 horas semanais, no 

Centro Cultural Palácio do Egipto, em virtude de um protocolo estabelecido entre a 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a Câmara Municipal de Oeiras, 

representada na Divisão de Cultura e Turismo e, em particular, na figura da Dra. Luísa 

Galvão, tutora indicada pela instituição de acolhimento, com o respetivo aval e 

acompanhamento do Professor Doutor Fernando Grilo, orientador deste relatório.  

O estágio tem como temática proposta A Cultura em Oeiras (no séc. XXI) – O 

Centro Cultural Palácio do Egipto, sendo o principal objetivo, proporcionar uma ideia 

ampla e concreta acerca da dinâmica da atividade cultural no Concelho. Esta, refletindo-

se de diversas formas, acaba por se projetar através de elementos muito particulares: os 

seus núcleos expositivos, interpretativos e de dinamização cultural (em que o CCPE 

constitui um excelente exemplo, ao qual dedicaremos, em momento próprio, maior 

pormenor), que se revelam e afirmam como um veículo fundamental para a transmissão 

de «cultura», quer entre os habitantes locais, ou visitantes oriundos de autarquias 

vizinhas; a sua política de gestão cultural em âmbito regional e a importância atribuída 

pela Câmara Municipal de Oeiras à revitalização patrimonial, enquanto método de 

perpetuação da memória histórica e cultural de um povo, ganha também uma importante 

relevância, pois, quer queiramos quer não, a atividade cultural de um município, para 

além das suas ações, é ilustrada também pelo que este possui, ou pelo que este consegue 

manter/conservar.  

Assim, o presente relatório, ao invés de se constituir, passo-a-passo, um relato de 

tudo o que foi sendo efetuado ao longo do período de estágio, optou-se por encarar esta 

experiência, como um método ou instrumento para se alcançar a informação desejada. 

Aqui, não se encontrará propriamente um conjunto de anotações ou relatos acerca da 

nossa intervenção na atividade cultural em Oeiras (em particular no CCPE), mas sim 

uma explanação coerente e concreta, que constituirá um reflexo do funcionamento da 

mesma. 
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I – Planeamento cultural autárquico e suas linhas de orientação. 

Segundo Giulio Carlo Argan (1909-1992), em sua obra Arte e Critica de Arte, 

qualquer sociedade que desvalorize o seu património de valores artísticos e culturais, 

não conseguirá de todo expandi-lo e ampliá-lo de forma a imortalizar a sua memória. 

Embora nas últimas décadas tenhamos despertado em termos de consciencialização para 

a importância da criação e manutenção espaços de dinamização e divulgação cultural, 

que constituem instrumentos fundamentais para o nosso autoconhecimento e 

valorização pessoal, existe ainda um longo percurso pela frente, recheado de percalços e 

dificuldades. 

 Para a generalidade da população, o termo Cultura é um conceito de difícil 

definição, sendo usado numa grande variedade de contextos, com maior ou menor rigor. 

De acordo com Throsby (1939) é possível definir Cultura num duplo sentido. Num 

primeiro, tem uma orientação mais funcional, incluindo todas aquelas atividades que 

envolvem criatividade na sua produção, abrangendo a interligação entre significados e 

símbolos, tendo o seu produto final, pelo menos, alguma forma de propriedade 

intelectual. Noutro sentido, a cultura enquadra uma estrutura antropológica e 

sociológica para descrever um conjunto de atitudes, crenças, valores e práticas comuns 

ou repartidas por um grupo étnico ou social. A cultura, nesta perspetiva, é expressa em 

valores e costumes, fundamentais para o funcionamento de uma sociedade, transmitidos 

de uma geração para outra. 

 A cultura integra, como já vimos, campos tão diversificados como os elementos 

patrimoniais, as criações artísticas, a produção artesanal, as manifestações educativas e 

de convivência social, os comportamentos individuais e grupais, as relações entre 

grupos culturais diferentes, as culturas ditas eruditas e as culturas ditas populares, 

enfim, a cultura pode acompanhar campos tão distintos como o desporto (cultura 

desportiva), a política (cultura política), as artes (cultura artística) ou gastronomia  

(cultura gastronómica)1. Assim, a cultura afirma-se como um conceito polissémico atual 

e com crescente densificação do seu papel enquanto agente operativo. 

                                                           
1 XAVIER, Jorge Barreto (coord.), A Carta da cultura do Concelho de Oeiras, Câmara Municipal de Oeiras, 
2007. 
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Atualmente, ainda persistem as distinções entre “alta cultura” e “baixa cultura”, 

cultura de elite e cultura de massas, cultura culta e cultura popular, situação que é, a 

nosso ver, incompreensível. Aliás, de acordo com Greg Richards, “a cultura não pode 

ser apenas entendida como um produto, e sim como um processo de transmissão de 

ideias, valores e conhecimentos”2. 

Ao nascermos, todos recebemos a cultura como herança. Enquanto crianças começamos 

por receber uma série de influências do grupo a que pertencemos, principalmente dos 

nossos ascendentes. À medida que o Homem recebe hábitos e costumes, este cada vez 

mais amplia os seus horizontes, passando a ter novos contatos com grupos diferentes, 

tanto em hábitos, costumes, língua ou tradições.  

Nenhum Ser Humano pode viver sem cultura. Esta, muitas vezes limita, embora 

inconscientemente, já que tendemos a adotar os comportamentos e pensamentos que ela 

nos impõe. Contudo existem diversas línguas em que a palavra Cultura não tem 

equivalente, o que não significa necessariamente que nessas sociedades em causa não 

haja cultura, simplesmente não se questionaram acerca da matéria e, consequentemente, 

não a definiram. 

Ao longo do séc. XVIII, a Cultura foi-se afirmando como conceito figurado, 

como tal, em França, à época, o termo é usado paralelamente com Civilização, enquanto 

expressão que reflete as características do homem em contraposição com a natureza. No 

dicionário de L´Académie Française (ed. 1718), o termo ainda não aparece tratado 

autonomamente, mas fala-se em Cultura das artes, Cultura das letras e Cultura das 

ciências.  

Paralelamente na Alemanha, o termo «cultura» desenvolve-se como afirmação dos 

particularismos de uma Cultura alemã, nomeadamente durante o séc. XIX. Mais que um 

conceito de Cultura universal, a cultura identificaria um povo, o seu espirito e o seu 

génio coletivo. O termo Civilização é considerado como referindo-se a características 

mais superficiais do convívio social (em particular das classes nobres). Estas dinâmicas 

generalistas (francesas) e particularistas (alemãs), contribuíram para a política de 

interpretação desta palavra.  

                                                           
2 CABELEIRA, Maria, As tradições populares como fato de desenvolvimento turístico local no Concelho de 
Chaves, Dissertação de Mestrado em Turismo (Gestão), Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
Chaves, 2010, p.8 a 10. 
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É certo que o verdadeiro avanço no conceito figurativo de Cultura se fez sentir durante 

o Iluminismo, num momento de afirmação de um sentido histórico, estando a si 

associado uma consciência de que a história é mutável, como viria a comprovar, mais 

tarde, a Revolução Francesa. 

O “comboio da história” começa a acelerar a uma rapidez vertiginosa, e o 

mundo, que apenas é conhecido para a Europa em virtude dos Descobrimentos, é 

assumido como um todo, havendo portanto espaço para a afirmação do conceito de 

«cultura». 

Começam-se a efetuar estudos culturais, inicialmente, e tecnológicos mais tarde, de 

grupos ou ainda de relações inter-individuais. Serão estudadas repartições 

comportamentais entre diferentes culturas, discutir-se-ão padrões e diferenças, assim 

como fenómenos de aculturação, hierarquias culturais e sociais. Falar-se-á do conceito 

de identidade e identidades, associado ao conceito de Cultura, de Multiculturalismo e de 

interculturalidade. A cultura sairá do debate científico para o campo social, político e 

económico. 

Focando-nos um pouco em âmbito nacional, não tendo necessariamente que 

recuar em demasia, no Portugal da 2ª República, o Estado Novo, que de 1926 a 1974 

determinou o nosso quadro histórico-político, criando um Portugal subjugado pelo 

Salazarismo, que inscreve no nosso país uma ideologia que procura hegemonizar e 

homogeneizar, acaba por utilizar a cultura, “assumidamente”, como instrumento político 

de propaganda e divulgação. Assim, esta é orientada para uma uniformidade controlada 

pelos mecanismos de repressão da censura, sendo o sistema educativo outro veículo 

fundamental da uniformização. 

Com o 25 de Abril de 1974, cria-se um novo ambiente cultural, que se consolida 

com a elaboração da 1ª Secretaria de Estado em 1976 e com o 1º Governo 

Constitucional. Contudo, a política cultural3, considerada como um bem a promover, 

ficou sempre distante do núcleo da decisão política, seja nos anos 70, 80 ou 90 do 

século passado. 

                                                           
3 Ou seja, a afirmação de opções decisivas em termos sociais com vista à promoção cultural das 
populações. 
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Com a entrada no séc. XXI, não se alterou significativamente este estado da 

questão. Reconhecer a validade e a importância das políticas culturais, não equivale a 

que as promovam. A verdade é que presentemente, ainda nos debatemos de forma 

consternada com o desprimor, a falta de acompanhamento e o desprezo com que o 

governo central lida com a cultura, subjugando-a e remetendo-a sempre para segundo 

plano. 

 Afastando-nos um pouco de conceitos teórico-metodológicos e de linhas 

generalistas, até porque o presente relatório incide em particular sobre a realidade 

cultural em âmbito local/regional, torna-se fundamental introduzirmos o nosso universo 

de estudo. 

 No caso da autarquia de Oeiras, a cultura tende a abranger e a ligar diferentes 

facetas do desenvolvimento concelhio, orientando-se em vertentes bastante distintas, 

como é o caso da promoção da coesão social e dos laços identitários, da articulação das 

ações com as políticas educativas para a criação de um perfil de cidadãos mais 

preparado para as exigências da sociedade contemporânea, ou ainda um forte estimulo à 

expressão artística, promovendo paralelamente a salvaguarda do património móvel, 

imóvel, constituído, natural ou simbólico4. 

 Oeiras tem-se tornado numa entidade oficial que tem concedido imensos apoios 

à cultural em Portugal, não apenas no patrocínio e estimulo direto aos artistas, assim 

como na divulgação das suas obras mas, principalmente, na criação e valorização de 

espaços com maior dignidade, destinados a mostras artísticas e culturais.  

Além disso, tem levado até às escolas, através de projetos como “Escolas Verney”, 

elementos básicos da cultura, contribuindo efetivamente para uma melhor formação 

artística e cultural da juventude5. 

 Entre os espaços de cultura destacamos, após a devida seleção, pelo papel 

relevante que detêm na dinamização do panorama cultural no Concelho de Oeiras e que, 

como tal, mais adiante neste relatório, serão referidos com maior pormenor, o Palácio 

dos Arciprestes, funcionando atualmente como sede da Fundação Marquês de Pombal 

                                                           
4 http://factosenumeros.cm-oeiras.pt/ 
5 A Câmara Municipal de Oeiras na vanguarda de apoios à cultura, Cascais e as Linhas, Cascais, Nº. 15 
(2002-10-01), p. 28 a 30. 
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em Linda-a-Velha, a Galeria Municipal Palácio Ribamar e o Centro de Arte Manuel de 

Brito, ambos em Algés e, por fim, a Livraria-Galeria Municipal Verney e o Centro 

Cultural Palácio do Egipto, ambos na Vila de Oeiras. 

Sendo a programação cultural, como já vimos, o meio pelo qual se apresenta 

uma determinada ideia de cultura, há a preocupação em Oeiras que esta assente em três 

eixos fundamentais: “de nós para os outros” ou “serviço à comunidade”, eixo que se 

revela através de iniciativas regulamentares promovidas diretamente pela autarquia, nas 

diversas áreas de expressão artística - Música, Cinema, Dança, Teatro, Artes 

Performativas, Visuais, Animações Infantis, Conferencias, Colóquios e Lançamentos de 

Livros; um segundo eixo, que assenta sobre a necessidade de planear, 

fundamentalmente nas artes visuais, o aprofundamento das distintas linguagens 

artísticas, tentando também promover exposições, estabelecendo parcerias com 

entidades prestigiadas no mundo da arte; e ainda um terceiro eixo, a que poderíamos 

chamar “dos outros para nós” ou de “arte das massas”, ponto que procura atrair a alguns 

espaços abertos do concelho, grandes assistências - Optimus Alive, EDP Cool Jazz Fest 

e Festival Sete Sois e Sete Luas, por exemplo. 

Defende-se ainda que a programação cultural municipal tem igualmente de 

integrar a comunidade artística local, e de desenvolver uma atitude de incentivo à 

criação de públicos, principalmente de jovens. Por outro lado, considera-se que deverá 

auxiliar à formação de um espírito crítico na comunidade de agentes culturais locais, e 

de criar relações de proximidade que fomentem a participação dos vários públicos na 

oferta cultural dirigida a todas as artes. 

 Redes e parcerias ocupam um papel cimeiro no conjunto das ações que vão 

sendo incrementadas, e o associativismo continuará a ocupar um espaço indispensável e 

estruturante dentro de uma estratégia de partilha de responsabilidades 

 Ao promover condições favoráveis ao desenvolvimento da produção cultural, 

cabe naturalmente ao município, acompanhar de forma efetiva, a atividade das 

estruturas que apoia, isto é, a atividade dos agentes culturais - associações culturais e 

recreativas, coletividades – que, a diferentes níveis, contribuem para a herança cultural e 

a afirmação criativa do Concelho de Oeiras.  
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II – Metodologia, estágio e orientação da investigação 

O presente relatório, cuja temática ao assentar exclusivamente, salvo algumas 

exceções, sobre o Concelho de Oeiras, induz a que naturalmente tenhamos que recorrer 

em diversas situações a expressões como «Concelho» (do latim concílum), «Autarquia» 

(do grego autarkheia), «Câmara» (do latim camera) e «Município» (do latim 

municipium), alternando-as entre si, aliviando a carga lexical do texto. 

 Mas, em nome do purismo, será correto usarmos “indiscriminadamente” estes 

conceitos? A bom rigor não, atendendo que a Constituição Portuguesa de 1976, aos 

órgãos de soberania, altera a noção de «Concelho», desde há muito enraizada e ainda 

presente na Constituição de 1933, pela de «Município»6. Realmente, ao analisarmos a 

Constituição saída do 25 de Abril de 1974, no seu Título VII – Poder Local, Cap. I, 

art.236ª, estabelece que no seu nº 1 “No Continente as autarquias locais são as 

freguesias, os municípios e as regiões administrativas”7. Assim, a expressão 

«Concelho», só deverá, em rigor, ser usada para ilustrar a área geográfica delimitada 

territorialmente e na qual vive uma população ou comunidade, sobre a qual se estende e 

exerce a competência do município. 

Como tal, é correto dizer-se Assembleia Municipal, Câmara Municipal e 

Biblioteca Municipal, mas não, por exemplo, Tesouraria da Câmara ou Transportes 

Camarários. Embora se continue a verificar em dicionários que «Concelho» e 

«Município» são expressões equivalentes, rigorosamente falando, o «Município» é, à 

semelhança de «Autarquia», uma região administrativa, de categoria imediatamente 

inferior à de distrito, sobre as quais exerce o poder do Governo Civil, usufruindo 

alguma autonomia em relação ao Poder Central8. Já «Câmara» trata-se da Corporação 

de vereadores que constituem o executivo. 

 Mas, sendo este um relatório resultante de um estágio curricular de mestrado em 

Arte, Património e Teoria do Restauro, não se justifica que apliquemos tanto rigor e 

preciosismo de cariz político e do Direito Constitucional nas expressões acima 

indicadas, até porque a importância deste trabalho não reside de todo nessas questões. 

                                                           
6 CASIMIRO, Jaime, Elucidário de Alguma Oeiras, edição Município de Oeiras, 2010 
7  Idem, p. 243 
8 ibidem. 
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Para a conceção deste relatório, de modo a que o resultado final se traduza num 

produto coeso, integro, lógico e fluido, foi naturalmente necessária a utilização de uma 

panóplia de metodologias e instrumentos de apoio ao estudo e investigação, de modo a 

que a informação que gradualmente nos foi surgindo, fosse gerida e aplicada da melhor 

forma e com o maior rigor possível. 

Embora a temática do presente relatório, A cultura em Oeiras (no séc. XXI) – O 

Centro Cultural Palácio do Egipto, constitua um campo de estudo bastante rigoroso, 

existem focos de trabalho nesta investigação em que foi fundamental um olhar critico e 

objetivo, e uma formal triagem das fontes orais e escritas, que constituem, no fundo, 

aquilo que foi sendo registado e transmitido ao longo dos tempos, acerca do “objeto”, 

ou seja, a sua Fortuna Critica, que só a História da Arte, com todos os seus 

métodos/procedimentos de investigação e trabalho, nos podem e conseguem 

proporcionar. 

Como tal, foi necessário distinguirmos o campo da iconografia e da iconologia, 

enquanto instrumento operativo essencial no âmbito da ciência histórico-artística, com o 

objetivo de se desvendar a aplicabilidade do pensamento iconológico na análise do 

património (móvel e imóvel), que contou com o importante contributo de estudiosos 

como Aby Warburg, Erwin Panofsky, E. H. Gombrich, entre outros. 

Foi também imprescindível darmos relevância, neste caso, a três conceitos operativos 

para a boa prática científica desta investigação9: o conceito de transcontextualidade, ou 

seja, segundo Arthur Danto, a revisitação constante das obras, como objetos portadores 

de diálogos intermináveis e inesgotáveis, aptos a gerar novos olhares e novas 

considerações, dotando-as de um carácter renovador; o conceito de micro-história da 

arte, que recorre à importância e valorização das existências artísticas e patrimoniais 

numa dimensão regional e local, como é o caso de Oeiras; e o conceito de cripto-

história da arte, que constitui o estudo do património já desaparecido, afirmando-se 

como um método importante de investigação direcionado para tais espécimes que, 

devido a diversos contextos (iconoclastia, incúria, ou esquecimento), foram-se 

                                                           
9 SERRÃO, Vítor, “A História da Arte em Portugal e a consciência do estudo e salvaguarda do Património 
histórico-cultural”, 18 de Abril de 2009, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios: O Património como 
oportunidade e desígnio: ciência, sociedade e cultura. Organização da Universidade de Coimbra, 
ICOMOS, IGESPAR e PP-CULT, com alto patrocínio do Senhor Presidente da República, apoio da CN-
UNESCO e IMC. 
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evaporando do nosso contexto património-artístico10, caindo primeiramente na 

«desmemória» e depois, mais tarde, desaparecendo fisicamente.  

 Tendo este relatório uma componente de análise e investigação em torno de 

edifícios de cariz patrimonial, que presentemente funcionam como núcleos expositivos 

e de dinamização cultural no Concelho, foi sem dúvida fulcral todo o processo de 

pesquisa e investigação em que, como tal, considerámos necessário referir a importância 

que o Arquivo Paroquial de Oeiras [Fig.3] deteve em torno de todo este processo de 

procura, assim como o novíssimo serviço de Recortes de Imprensa, núcleo integrante da 

Biblioteca Municipal de Oeiras [Fig.4]. 

 Claro que, o maior contributo e apoio para esta metodologia de trabalho e 

investigação, advêm, em primeiro lugar, do Professor Doutor Fernando Grilo, enquanto 

orientador deste relatório, e da Divisão de Cultura e Turismo - DCT, em particular do 

Centro Cultural Palácio do Egipto - CCPE, na pessoa da Dra. Luísa Galvão 

(coordenadora do espaço), onde se efetuou o estágio curricular, tendo sido facultados e 

disponibilizados, na melhor das vontades, vários instrumentos de trabalho, assim como 

o apoio incondicional de todos os colegas que integram a Divisão. 

 Todas as atividades desenvolvidas em estágio foram, sem dúvida, importantes 

para uma real perceção do funcionamento da dinâmica cultural em Oeiras, permitindo-

nos assim captar vários pormenores e, essencialmente acompanhar de perto (em 

campo), o crescimento de diferentes ideias e conceções.  

Certamente que sem esta experiencia, não nos seria possível conceber um relatório tão 

realista e aplicável, porque a prática quando instituída junto da vivência dos lugares, 

permite-nos avançar de uma forma muito mais clara e coesa, o que não sucederia se 

ficássemos somente num plano teórico.  

Torna-se importante então referir a nossa cooperação e acompanhamento nas 

seguintes atividades:  

                                                           
10 SERRÃO, Vítor, A Cripto-História da Arte – análise de obras de arte inexistentes, Livros Horizonte, 
Lisboa, 2001. 
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1) Processos de montagem e desmontagem de exposições, que nos permitiu observar 

todas as práticas que envolvem a gestão de espaços de carácter cultural, assim como as 

suas metodologias de trabalho;  

2) Inauguração de exposições;  

3) A nossa intervenção no serviço educativo, através do acompanhamento e conceção 

de visitas guiadas e de jogos didáticos, que se interligam e articulam diretamente com as 

exposições patentes, desde a conceção das atividades, até à respetiva aplicação junto do 

público;  

4) Assistência de sala, que nos proporcionou um contacto direto com os visitantes que 

usufruem destes espaços, conseguindo assim apercebermo-nos dos seus gostos, modos 

de agir e comportamentos-padrão;  

5) Tratamento estatístico e registo de visitante, que constituiu um instrumento 

fundamental para se verificar o impacto e a importância que estes núcleos culturais 

provocam na população. 

III – Objetivos 

 O objetivo principal deste relatório de estágio reside em proporcionar ao leitor, 

uma ideia ampla e concreta acerca da gestão, valorização e dinâmica da atividade 

cultural e de salvaguarda patrimonial, em âmbito autárquico, em particular no Concelho 

de Oeiras, com uma particular incidência sobre o Centro Cultural Palácio do Egipto. 

 Nunca antes houve um estudo padronizado deste modo e com semelhante 

carácter, direcionado exclusivamente para a vertente cultural, artística e patrimonial de 

Oeiras. Existem de facto algumas publicações, nomeadamente a Carta social de Oeiras, 

Guia Turístico de Oeiras e ainda Factos e Números, mas todos elas são dotados, porque 

é assim mesmo, de uma vertente demasiado genérica, acabando por se focar pouco em 

cada situação, quer seja ela educativa, ambiental, cultural ou social. O que mais se 

aproxima deste estudo, salvaguardando obviamente a devida distância, trata-se da 

edição Carta da Cultura do Concelho de Oeiras de 2007, cuja publicação se restringiu 

ao referido ano, que embora proporcionasse uma visão suficientemente objetiva da 

dinâmica cultural na nossa autarquia, faltou-lhe na nossa opinião, maior profundidade, 

pormenor e realismo. 
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 Assim sendo, e tendo em conta que um trabalho de final de mestrado tem a 

obrigatoriedade de trazer algo de novo, ou de inesperado para o contexto artístico-

cultural e académico, optámos por investir nesta temática, cientes das dificuldades e 

problemáticas que acarreta.  

 Para melhor falarmos dos objetivos a que nos propomos alcançar com este 

relatório, será mais adequando e proveitoso inserir a estrutura do mesmo, comentando 

ponto a ponto, de uma forma mais cuidada e atenta. 

 Assim, o relatório encontra-se estruturado em duas partes: a primeira possui dois 

capítulos, onde, inicialmente, sob a temática O Concelho de Oeiras, iremos abordar, de 

uma forma não demasiado exaustiva, até porque já existem bastantes publicações em 

torno da questão, aquilo a que chamámos de Breve Memória Histórica do Concelho de 

Oeiras onde, em linhas gerais, tentaremos traçar de uma forma concisa o percurso 

historiográfico do Concelho, dando a devida relevância a momentos ou factos mais 

marcantes. De seguida, indicaremos algumas características que ilustrem a Geografia do 

território em que Oeiras se encontra inserido, assim como dados estatísticos e Números 

que demonstrem o sucesso da sua política cultural. 

 O segundo capítulo, denominado O Município e a Cultura, contem cinco pontos 

fundamentais deste relatório: A importância dos Centros Históricos e, em particular, do 

Centro Histórico da Vila de Oeiras, ocupa neste capítulo, um importante espaço de 

debate e considerações em que, o objetivo principal, reside na tentativa de transmitir, da 

forma mais correta e adequada, o modo como a Câmara Municipal de Oeiras encara a 

importância e o valor patrimonial destes locais, assim como as medidas aplicadas na sua 

revitalização e reutilização; a Gestão e Politicas Culturais Autárquicas: O Caso de 

Oeiras, onde tentaremos, partindo inicialmente de um panorama autárquico geral, 

avançando, depois, para a situação particular de Oeiras, mostrar as políticas aplicadas e 

o método de gestão cultural exercido neste município; a Divisão de Cultura e Turismo - 

DCT e a sua integração no Organograma da Câmara Municipal de Oeiras, cuja 

intenção se foca no intuito de apresentar estruturalmente a organização interna da CMO; 

a Coleção Municipal de Arte, que se trata de um conjunto obras de arte que foram sendo 

adquiridas progressivamente pela autarquia, com o objetivo de um dia virem a integrar 

um museu, das quais não existe um registo ou inventário atual, nem se sabe do seu 

verdadeiro paradeiro e quantidade; por fim, demonstraremos a Importância dos Espaços 
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expositivos e de dinamização cultural e artística em Oeiras, fazendo referência apenas 

aos que consideramos deter maior relevância na atividade cultural autárquica: Palácio 

Ribamar (Galeria Municipal), Centro de Arte Manuel de Brito – CAMB, Fundação 

Marquês de Pombal - Palácio dos Aciprestes e a Livraria-Galeria Municipal Verney. 

 A segunda (e última) parte do relatório é dedicada unicamente a um quinto 

núcleo expositivo e de dinamização cultural e artística em Oeiras. Referimo-nos ao 

Centro Cultural Palácio do Egipto, onde se efetuou o estágio curricular de mestrado. 

Aqui, iniciar-se-á com uma abordagem generalista em torno das Quintas de Recreio, em 

particular da Quinta de Nossa Senhora do Egipto e da sua Memória Histórica do, onde 

tentaremos revisitar, tal como o nome indica, a memória histórica do espaço, assim 

como todas as suas distintas e variadas utilizações ao longo dos tempos. Teremos que, 

portanto, mergulhar no “livro de recordações” deste local, tendo necessariamente que 

recorrer a um dos conceitos operativos da nossa disciplina - Cripto-História da Arte. 

Pois, para além do interior do palácio ter sofrido uma das suas primeiras e mais 

drásticas alterações na década de 30, resultando na sua fragmentação interior, com vista 

à obtenção de vários fogos de habitação, que conduziu, claro está, à delapidação de 

diversos painéis de azulejos, frescos, etc. Da primitiva quinta e dos seus magníficos 

jardins de inspiração francesa, já quase nada resta, em virtude do ritmo alucinante de 

construções que se fez sentir em Oeiras a partir do séc. XX. 

De seguida faremos referência à Recuperação do imóvel, abordando as opções plásticas 

efetuadas e as alterações de maior face à construção original. 

Visto que atualmente o Palácio do Egipto é utilizado e vivenciado como núcleo 

expositivo e de dinamização cultural, falaremos um pouco acerca da sua atual função, 

do seu Serviço Educativo e dos diferentes Núcleos Integrantes.  

Os métodos de gestão são fundamentais para o bom funcionamento de qualquer 

instituição, como tal, dedicaremos o devido espaço a esta questão, abordando as 

diferentes medidas de Gestão Cultural do CCPE, onde faremos referência naturalmente 

a verbas disponibilizadas.  

Para terminar, considerámos lógico e fundamental nesta fase final efetuar-se uma 

retrospetiva das Exposições Realizadas em Estágio, Tratamento de Resultados que se 
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traduz em termos de leitura no impacto que este tipo de iniciativas criam na vida da 

população, e Logística e Organização das Exposições. 
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Capitulo 1 – O Concelho de Oeiras 

1.1. Breve Memória Histórica do Concelho de Oeiras 

O espaço territorial e administrativo que constitui o Concelho de Oeiras, não 

mantém desde sempre a configuração que hoje conhecemos. O seu processo de 

construção, por si complexo, estendeu-se por um período particularmente longo. 

Contudo, a antiguidade do Concelho de Oeiras, remonta muito antes destas questões de 

independência e unidade territorial. 

As excelentes condições naturais11 proporcionadas pela zona ribeirinha do estuário 

do Tejo foram, desde a Pré-História, fatores fundamentais para a fixação de alguns 

núcleos castrenses agro-pastoris. É exemplo deste tipo de atividade, o Castro Eneolítico 

de Leceia, onde foram efetuadas escavações arqueológicas, que evidenciaram um 

conjunto de estruturas defensivas e habitacionais do Calcolítico Inicial. Contudo, nos 

inícios da década de 80, poucos acreditavam na existência em Leceia de estratigrafias e, 

muito menos, de estruturas eventualmente conservadas no subsolo12. 

Estas condições naturais, propícias a uma elevada rendibilidade agrícola, 

contribuíram diretamente, “ (…) para que os monarcas conservassem os seus privilégios 

no Reguengo de Oeiras até ao século XVIII”13. A única exceção a esta continuidade, 

reside no facto de, durante a Idade Média, o reguengo ter sido doado em condições 

desconhecidas, a D. Froile, por D. Sancho I em 1208. Mesmo após a sua integração no 

termo de Lisboa, no qual se manteria até 1759, mercê da doação de D. João I, em 8 de 

Setembro de 1385, os reis continuaram a exercer o seu poder sobre o território. 

A história de Oeiras é um universo bastante rico em factos e acontecimentos que 

merecem, no seu todo, um enfoque particular. Contudo, a figura do Marquês de Pombal 

é inegavelmente a personagem de maior relevo deste concelho. 

Devido ao devastador terramoto de 1755, Sebastião José de Carvalho e Melo, então 

Primeiro-Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino, foi ganhando uma 

crescente projeção, em virtude da forma eficaz como resolveu os problemas da 

                                                           
11 Clima ameno, abundância de água, bons solos e uma posição geográfica privilegiada. 
12 CARDOSO, João Luís, “Povoado Pré-Histórico de Leceia (Oeiras): evolução arquitetónica do sistema 
defensivo e das técnicas construtivas correlativas, Transformação e mudança no Centro e Sul de 
Portugal: o 4ª e o 3ª milénios a.n.e”, Atas do Colóquio internacional, Cascais, 4-7 de Outubro, 2005 
13 Retratos de Oeiras, Publicações D.A.S, Oeiras, 1994, p.14. 
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reconstrução de Lisboa e da retoma do quotidiano pelo país fora, dando-lhe a excelente 

oportunidade de demonstrar as suas capacidades como homem de governo, assim como 

a sua total dedicação ao rei D. José I.  

As repercussões do terramoto, paralelamente com as interpretações de que o mesmo 

foi sendo alvo, levaram a um atentado contra a vida do rei, ocorrido a 3 de Setembro de 

175814. Daqui se seguiu o fulminante Processo dos Távora15 pelo Tribunal da 

Inconfidência, segundo instruções diretas do próprio rei. 

 Passados alguns meses após estes acontecimentos, o rei pôde refletir e constatar 

que Sebastião José era o apoio que necessitaria para poder viver descansado e sem 

preocupações de maior durante o seu reinado. Daí se seguiu o aparecimento das 

circunstâncias e do ambiente propício que levaram à doação de Oeiras e a tantas outras 

mercês. 

A 7 de Junho de 1759, por carta régia de D. José I, a povoação de Oeiras 

ascende à categoria de Vila. No dia anterior, o monarca conferira a Sebastião José de 

Carvalho e Melo, conhecido sobretudo como Marquês de Pombal, o título nobiliárquico 

de Conde de Oeiras. Depois, por carta de 13 de Junho do mesmo ano, o rei instituiu o 

termo de Oeiras, retirando-o à primordial tutela de Lisboa. Estava, deste modo, 

alcançada a autonomia da Vila e definido o seu concelho, de acordo com o foral 

concedido a Oeiras, a 25 de Setembro de 1760. 

Em pleno século XVIII, existia já em Oeiras “ (…) um autêntico turismo 

organizado, que nos lembra um pouco já o que se pratica nos nossos dias”16. Fenómeno 

que se intensificou no séc. XIX, constituindo um período muito importante para Oeiras, 

que atrai o veraneio da classe burguesa da época, multiplicando-se as casas apalaçadas, 

                                                           
14 RIBEIRO DE FERREIRA, Manuel Marques, História de Oeiras, Uma Monografia (1147-2003), Roma 
editora, C.M.O., 2003, p. 219. 
15 “As prisões começaram, atingindo o Duque de Aveiro, o Conde de Atouguia, o Marquês e a Marquesa 
de Távora e seus filhos, além de muitos outros fidalgos. Com algumas exceções, todos os inculpados ou 
tinham nascido em Casas de varonia Távora, ou tinham casado com fidalgos nelas nascidas ou delas 
proximamente descendentes. O processo foi sumaríssimo. Nele foram condenados à morte, para além 
dos referidos fidalgos, alguns dos seus criados. O uso do apelido Távora foi proibido. As penas aplicadas 
aos inculpados marcaram um momento impar de terror e suplicio na história portuguesa.”- RAMOS, Rui, 
História de Portugal, Esfera dos Livros, Lisboa, 2009, p. 369. 
16 RIBEIRO DE FERREIRA, Manuel Marques, História de Oeiras, Uma Monografia (1147-2003), Roma 
editora, C.M.O, Oeiras, 2003, p. 152 
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os chalets e as moradias, tornando o concelho numa “pequena Riviera”, às portas de 

Lisboa17. 

A partir do século XX, com a construção da Estrada Marginal entre Lisboa e 

Cascais, associada à dinâmica balnear e turística já instalada, deu-se uma crescente 

expansão dos centros urbanos e, consequentemente, um considerável aumento do ritmo 

de construções, acompanhado por um crescimento populacional.  

Aproveitando as novas acessibilidades, a indústria em Oeiras floresce com a 

instalação, na primeira metade do séc. XX, de grandes unidades fabris, como é o caso 

da Fundição de Oeiras e da Lusalite18, há muito desativadas. 

 Na década de 60, em virtude da elevada pressão populacional exercida sobre o 

concelho, assiste-se ao aparecimento de grandes urbanizações. Nos Anos 70, este 

crescimento torna-se quase incontrolável, criando-se «núcleos urbanos de génese ilegal» 

e bairros de «barracas», inicialmente apenas em zonas de fronteira com o Concelho de 

Lisboa, mas depois acabaram por se expandir pelo restante município. Deste modo, e 

face a esta realidade de suburbanização, o Concelho de Oeiras passou a ser encarado 

como um dormitório, encostado à grande cidade de Lisboa, funcionado como local de 

passagem entre Cascais e a capital. 

Para contrariar este fato, a partir de 1986, a autarquia apostou na transformação do 

município, traçando-se novas estratégias e novos objetivos, como foi caso do plano de 

«erradicação de barracas». 

Nos primeiros anos do séc. XXI, o Concelho Oeiras surge renascido, afirmando-

se como concelho modelo. 

1.2 Espaço Geográfico 

Geograficamente, o município de Oeiras encontra-se situado entre as autarquias de 

Lisboa, Amadora, Sintra e Cascais19, constituindo um dos 18 concelhos que integram a 

                                                           
17 Carta Social de Oeiras, Município de Oeiras, Junho de 2012. 
18 Lusalite foi uma empresa de materiais de construção em fibrocimento, envolta numa polémica 
relativamente ao carácter tóxico de alguns materiais utilizados (amianto), encontrando-se 
presentemente desativada. 
19 O facto de Oeiras constituir uma zona fronteiriça, provoca uma certa incongruência geográfica e 
administrativa. Tal sucede, por exemplo, com Talaide, uma pequena localidade pertencente à Freguesia 
de Porto Salvo, que se encontra fraturada em três concelhos (Oeiras, Sintra e Cascais), o que dificulta, 
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Área Metropolitana de Lisboa, ocupando 1,6% da respetiva superfície e 6,1% da 

população20, perfazendo um total de 172.120 habitantes. 

Com uma área de cerca de 46km2, e usufruindo de uma linha de costa com uma 

extensão de 9 km, o Concelho de Oeiras é formado por um total de 10 freguesias21. 

Tem, atualmente, como principais eixos rodoviários, as estradas EN6, EN6-3, CREL e 

A5, as quais servem todo o concelho e estabelecem ligação aos restantes municípios 

fronteiriços. 

O território do Concelho de Oeiras apresenta características paisagísticas bastante 

particulares, que o identifica e individualiza das restantes autárquicas. Com uma 

temperatura média anual de 16.6º, a sua paisagem é marcada pelos vales e ribeiras que 

nele correm de norte a sul e desaguam no Rio Tejo, nomeadamente as Ribeiras de 

Algés, Barcarena, Porto Salvo, Laje e Rio Jamor. 

 Aos vales formados por estas ribeiras que marcam a paisagem, devem-se ainda 

acrescentar outros elementos paisagísticos marcantes, tais como a Serra de Carnaxide, o 

Alto da Mama Sul, Alto dos Barronhos, Alto do Montijo, Alto das Confeiteiras e o Alto 

de Alfragide ou Leceia.   

1.3 Números na cultura 

Desde os finais dos anos 90 do século XX, que a Câmara Municipal de Oeiras se 

tem afirmado no panorama nacional autárquico, destacando-se em diversas áreas, como 

a educação, ação social, cultura e economia, assistindo-se à implementação no seu 

território geográfico-político, de importantes parques tecnológicos e empresariais 

[Fig.9], diversos estabelecimentos de ensino superior [Fig.8], unidades hoteleiras e 

núcleos expositivos de dinamização cultural. 

Ao focarmo-nos especificamente na vertente cultural, é fácil constatarmos o 

sucesso das políticas delineadas pela autarquia, que proporcionaram (e continuam a 

                                                                                                                                                                          
ou em certa medida, anula, qualquer iniciativa ou desejo de melhoramento e desenvolvimento da 
localidade. 
20 Dados referentes ao ano de 2007 - Carta Social de Oeiras, Município de Oeiras, Junho de 2012, p.11. 
21 Segundo a Lei nº.11-A/2013, de 28 de Janeiro, que procede à reorganização administrativa do 
território das freguesias, Oeiras passou a ser constituído pela União das Freguesias de Algés, Linda-a-
Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo, Junta de Freguesia de Barcarena, União das Juntas de Freguesia de 
Carnaxide e Queijas, União das Juntas de Freguesia de Oeiras, São Julião da Barra, Caxias e Paço de 
Arcos e Freguesia de Porto Salvo, perfazendo um total de 5 Juntas de Freguesia. 
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proporcionar) ao concelho, um franco desenvolvimento, colocando-o 

incontestavelmente num patamar cimeiro, comparativamente à realidade nacional. 

Aliás, os números falam por si. 

Oeiras regista um record nacional, em que 26% da população residente tem 

frequência no ensino superior, constituindo, portanto, um valor mais elevado, 

comparativamente com a capital, que soma apenas 25%22 [Graf.2]. Por outro lado, 

Oeiras regista a menor taxa de analfabetismo do país, 5% [Graf.3]. 

Relativamente a espaços expositivos e de dinamização cultural, a autarquia possui 9 

auditórios/teatros municipais23, 4 Bibliotecas Municipais24, 1 Centro de Informação e 

Documentação, 10 Galerias25 e 3 Museus26. 

Uma outra vertente de igual importância no panorama da cultura em Oeiras, é a 

elaboração e realização no concelho, de eventos de Cultura, Animação e Música - 

CAM. Estes eventos caracterizam-se por assumirem uma dimensão de natureza regional 

e regular, observando-se que, na sua maioria, são organizados e promovidos, parcial ou 

totalmente, pela Câmara Municipal. Possuem um carácter periódico, recorrendo a um 

reduzido orçamento. São maioritariamente voltados para o público residente do 

concelho, ou para visitantes oriundos dos concelhos fronteiriços. 

É exemplo ilustrativo o Cool Jazz Festival27, realizado nos Jardins do Palácio do 

Marquês de Pombal ou no Parque dos Poetas, que de acordo com os dados disponíveis, 

contou com uma média de 15000 pessoas no de 2007 e uma verba de 85000 euros, ou 

                                                           
22 Carta Social de Oeiras, Município de Oeiras, Junho de 2012 
23 Teatro Municipal Amélia Rey Colaço, Anfiteatro Palácio Ribamar, Pátio do Enxugo, Auditório Municipal 
Ruy de Carvalho, Auditório Municipal Lourdes Norberto, Auditório Municipal Eunice Muñoz, Auditório 
da Assembleia Municipal de Oeiras, Anfiteatro do Parque dos Poetas, Teatro Independente de Oeiras, e 
Auditório César Batarda. 
24 Biblioteca Municipal de Algés, Biblioteca Municipal de Carnaxide e Biblioteca Municipal de Oeiras, 
Biblioteca Operária Oeirense. 
25 Centro de Arte Manuel de Brito (CAMB), Galeria Municipal Ribamar, Edifício 51, Casa do Salitre, 
Centro Experimental Artístico Clube das Artes e Ideias, Exposição Monográfica do Povoado Pré-histórico, 
Galeria Municipal do Centro Cívico de Carnaxide, Galeria Municipal Lagar de Azeite, Galeria Municipal 
Verney e Palácio do Egipto. 
26 Clube de Automóveis Antigos, Aquário Vasco da Gama e Museu da Pólvora Negra 
27 O EDP CoolJazz Fest traduz-se como num evento musical de referência, realizado em cenários idílicos, 
ao longo do mês de Julho, juntando natureza, património e música. Foi lançado pela primeira vez em 
2004, tendo como objetivo, oferecer um evento cultural diferente a todos os amantes de música de 
gosto eclético. 
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seja, 7,3% do orçamento total para disponibilizado pela autarquia para a concretização 

de eventos deste carácter28.  

Devido à natureza destas iniciativas, às quais podemos ainda somar o Festival Sete 

Sois e Sete Luas29 e o Ciclo de Dança de Oeiras, observa-se que as mesmas não são 

expressivas no contexto da atividade turística, visto que não despertam uma procura de 

alojamento no concelho, durante o período de tempo em que se realizam.  

O mesmo não sucede com o festival de verão Optimus Alive, dotado de uma 

componente musical e artística, que constitui, neste caso, uma exceção à regra. Na 

edição de 2012, por exemplo, “ (…) 155 mil pessoas passaram pelo Passeio Marítimo 

de Algés, numa edição que bateu o recorde de visitantes estrangeiros. Num balanço 

final do evento, Álvaro Covões, da promotora Everything Is New, revelou que o festival 

contou com a presença de pessoas de 54 nacionalidades, incluindo a portuguesa, e 

recebeu 16 mil estrangeiros30”.  

Cap.2 - O Município de Oeiras e a Cultura 

2.1 A importância dos Centros Históricos: o Centro Histórico da Vila de Oeiras 

 Presentemente, encontramo-nos inseridos numa realidade que atribui um enorme 

cuidado e atenção aos chamados patrimónios culturais urbanos. Estes, de carácter 

histórico, quer edificados, socioculturais, artísticos, linguísticos ou humanos, encontram 

expressões diversas nas cidades de hoje, apresentando-nos modos de viver passados e 

atuais que, no seu conjunto, constituem a memória social e, em muitos casos, revelam o 

próprio espírito dos lugares. 

                                                           
28 Planeamento Estratégico do Turismo para o Concelho de Oeiras, Novembro 2007. 
29 “A promoção da arte e cultura com vista à aproximação entre países, cidades e pessoas é o ponto de 
partida para este Festival, que assenta numa estratégia de coesão, descentralização territorial e fusão 
intercultural. O intercâmbio estabelecido dá origem a um conjunto de sinergias, convidando a uma 
viagem de descoberta e fruição pelos universos da arte, do folclore da gastronomia, do património 
arquitetónico e vernacular das regiões envolvidas, bem como das suas gentes. 
A par destes objetivos, a parceria com a rede cultural do Festival Sete Sóis Sete Luas garante a 
integração de um Projeto com uma avaliação cuidada e regular no cumprimento das obrigações de 
serviço público, entre as quais se conta, sem dúvida, a formação e sensibilização de públicos”, 
http://www.cm-oeiras.pt/noticias%5CPaginas/FestivalSeteSoisSeteLuas2013.aspx. 
 
30 http://www.eventpoint.com.pt/articles/16-mil-estrangeiros-entre-os-155-mil-visitantes-do-optimus-
alive 

http://www.cm-oeiras.pt/noticias%5CPaginas/FestivalSeteSoisSeteLuas2013.aspx
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Mas este mundo contemporâneo, que salienta a política sensível de preservação 

patrimonial, é um espaço crítico e de intervenções, pelas quais se têm guiado ações 

tradicionais de defesa e prevenção do património. Muitas vezes, essas atuações técnicas 

têm marginalizado a dimensão histórico-cultural, característica fundamental dos 

patrimónios urbanos, para se focarem fundamentalmente, no domínio do edificado. 

Quando a degradação dos espaços físicos é bastante acentuada, as medidas 

devem ser de emergência. Mas mais do que uma intervenção destinada a conservar e 

recuperar o edificado, deve-se, principalmente, sublinhar a importância das dimensões 

socioculturais que, para além dos edifícios, são elementos relevantes da história e da 

memória dos lugares. Neste contexto, se transpuséssemos o conceito de «aura»31, 

avançado por Walter Benjamin (1892-1940) em A Obra de Arte na Era da Sua 

Reprodutibilidade Técnica, depois de devidamente adaptado, poderíamos equipara-lo à 

dimensão sociocultural, atribuída ao  património, porque sem ela, o edificado ficaria 

desprovido de carácter e personalidade, tal como uma obra de arte, sem o fator «único», 

«original» e «irrepetível». 

Felizmente, desde a Segunda Guerra Mundial, deu-se um salto qualitativo na 

ativação do património atribuindo-lhe novos valores. Neste processo, os especialistas 

(arqueólogos, arquitetos, antropólogos, historiadores da arte, etc.) são essenciais 

sobretudo enquanto criadores de uma legitimidade patrimonial, havendo 

necessariamente alguma seletividade. Estes certificam o valor dos elementos histórico-

culturais dignos de serem «patrimonializados».  

Aparentemente, poderíamos considerar tais escolhas dotadas de um forte carácter dúbio, 

suscitando-nos alguma descrença, mas na impossibilidade de podermos salvaguardar 

tudo o que desejaríamos, torna-se fundamental a intervenção destes especialistas, 

capacitados para efetuar determinadas opções, porque afinal, tal como referiu Giulio 

                                                           
31 Benjamin define a característica de produção manual da obra de arte tradicional como um processo 
histórico único, inerente ao objeto original, manifestando-se como a sua “aura”. A proliferação 
subsequente de reproduções técnicas da obra de arte original só transporta uma similitude imaginária 
com o original, faltando-lhe a “aura” e consequentemente qualquer relação com a dimensão histórica 
real - BENJAMIN, Walter, A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica, in Sobre Arte, Técnica, 
Linguagem e Política, Antropos, Lisboa, Relógio D’Água Editores, 1992, 1 vol., pp. 71 a 113. 
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Argan (1909-1992), “(…) as obras artísticas sempre foram objecto de juízo de valor  

(…)”32.  

Assim, o historiador da arte Alois Riegl33(1858-1905) enunciou quatro valores 

fundamentais, geralmente atribuídos ao património: o valor histórico, que nos remete 

para a lembrança de uma dada época, estimulando a nossa memória sobre o passado; o 

valor estético ou artístico, que se foca fundamentalmente na busca incessante de uma 

definição concreta de «belo e bonito»34; o valor de antiguidade, que salienta o «sabor» 

do antigo e da vivência; e o valor da atualidade, que enaltece a utilidade dos elementos 

do património, para servir as necessidades do presente. 

Mas, por vezes, com o uso recorrente da palavra «património», nem sempre a 

aplicamos apropriadamente, dotando-a inconscientemente de alguma banalidade. Como 

tal, torna-se imperativo recorrermos a alguns estudiosos que já dissertaram sobre a 

questão.  

Segundo José-Augusto França (1922) “ (…) património é um conceito que, por ser 

histórico, remete para um conceito de história. Remete para um processo de 

estruturações sucessivas, ao longo do tempo, naquilo que nos anos vinte ou trinta se 

chamou as durées ou durações (horrível tradução portuguesa), longas, médias, breves ou 

curtas e, através delas e do seu encadeamento, nós ganhamos uma consciência moderna 

da história35 (…) ”. Já para Françoise Choay (1925) “ (…) A expressão designa um 

fundo destinado ao usufruto de uma comunidade (…) constituída pela acumulação 

contínua de uma diversidade de objetos que congregam a sua pertença comum ao 

passado36 (…). Enquanto, para Donizete Rodrigues, trata-se de um “ (…) conjunto de 

bens, materiais ou imateriais, que são considerados de interesse coletivo. (…) É uma 

manifestação, um testemunho, uma invocação, ou melhor, uma convocação do passado. 

(…) A memória social legitima a identidade de um grupo, recorrendo, por isso, ao 

                                                           
32 ARGAN, Giulio, Arte e Critica de Arte, Lisboa, Editorial Estampa, 1988, p.7. 
33 RIEGL, Alois, El Culto Moderno a los Monumentos, Madrid, Visor, 1987 
34 Já na antiguidade clássica, os gregos centravam-se em torno deste ideal – kalia k´agathia - que 
significava literalmente «belo e bom» ou «belo e virtuoso», sendo característica atribuível a seres 
animados ou inanimados. 
35 FRANÇA, José-Augusto, O Património cultural – sentido e evolução, Direito do Património Cultural, 
Instituto Nacional de Administração (I.N.A), 1996, p. 23 
36 CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, edições 70, 2008, p. 11 
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património. O património expressa a identidade histórica e as vivências de um povo37 

(…)”. 

«Património» e «identidade»38,são conceitos que, irremediavelmente, como já 

pudemos observar, se interligam e complementam entre si. A identidade de um grupo 

baseia-se frequentemente em construções históricas e marcas patrimoniais. A 

representação cultural de património é pois, à semelhança da de identidade, um processo 

inacabado e sujeito a revisões contínuas, envolvendo um conjunto de experiencias e 

sentimentos, de um ou mais grupos sociais, que procuram representar de forma 

simbólica o que os distingue dos restantes, usando para isso um instrumento 

fundamental: o reconhecimento de um passado comum39. 

É este sentimento nostálgico e de pertença que depositamos sobre património, 

que torna os Centros Históricos núcleos fundamentais e imprescindíveis, para 

compreendermos a nossa origem e identidade. Outrora, estes constituíam o núcleo vital 

da cidade, no seu meio social, de produção e comércio, negócios e administração40. 

Mas, posteriormente, a expansão geográfica põe fim a esta realidade, ao descentralizar 

os sectores produtivos, administrativos e residenciais, dando lugar à desertificação dos 

locais e, consequentemente, ao envelhecimento da população. 

O conceito de Centro Histórico tem sofrido algumas alterações ao longo dos 

tempos. Contudo, regra geral, é visto como um livro de recordações, materiais e 

imateriais, que comportam grandes referências de identidade da população que aí vive, 

acolhendo arquiteturas distintas que traduzem a época em que se construíram os 

edifícios que, de certa forma, transmitem os «usos e costumes» da população. Sendo 

que “toda a obra de arte é filha do seu tempo e mãe dos nossos sentimentos41 ”, a 

                                                           
37RODRIGUES, Donizete, Património cultural, memória social e identidade: uma abordagem 
antropológica, Universidade da Beira Interior, p.4 
38 Para Hegel, a identidade é sobretudo um conceito relacional e constituído de forma dialógica através 
de um processo de reconhecimento mútuo. De acordo com o filósofo, designa a relação ideal entre os 
indivíduos. 
39 LIMA DE FARIA, Margarida, Almeida, Renata, «A problemática das “identidades” e o lugar do 
“património”, num mundo crescentemente cosmopolita», Comunicação e Cultura, nº. 1, 2006, pp. 117 a 
133. 
40 QUEIROZ, Filipa, Reabilitação de Centros Históricos, Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra, 2007 
41 KANDINSKY, wassily, Do Espiritual na Arte. E na Pintura em Particular, Martins Fontes, São Paulo, 
1996, p.2. 
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consciência patrimonial inerente à expressão «Centro Histórico», demonstra que estes 

núcleos urbanos antigos, são um reflexo do nosso presente e do nosso futuro42.  

Quando se refere a «cidade histórica» ou «conjuntos», Françoise Choay (1925) 

apoia-se nas ideias de John Ruskin (1819-1900) e de William Morris (1834-1896), que 

se «combatem» pela vida e pela sobrevivência da cidade ocidental pré-industrial, 

considerando que a «estrutura das cidades antigas» é a «essência da cidade»43. 

Embora não se fale concretamente em Centros Históricos, a Carta de Atenas44, 

instituída em 1931, foi aquela que, pela primeira vez, estabeleceu critérios de 

preservação e revitalização dos edifícios antigos. Já a Carta de Veneza45, alargou e 

renovou o conceito já avançado e iniciado na Carta de Atenas, aprofundando os seus 

princípios. Deste modo, a designação de monumento histórico, deixou de estar apenas 

ligada a criações de cariz arquitetónico, passando a abranger sítios, quer urbanos, quer 

rurais, desde que estes possuam vestígios de civilização que, de certa forma, simbolizem 

um período ou uma fase marcante da história. 

Em 1977, num colóquio sobre conservação realizado em Quioto, define-se 

Centro Histórico, como sendo um espaço físico condicionado pelas relações que se 

foram estabelecendo entre as pessoas, ao longo do tempo. Só em 1987, ao ser redigida 

pela ICOMOS46, a Carta Internacional Para a Salvaguarda das Cidades Históricas47, 

foram traçados objetivos específicos, no que diz respeito à conservação destes núcleos. 

 Para além da absoluta necessidade de inovação nos processos de preservação do 

património, é fundamental assegurar um desenvolvimento urbano, territorial e 

socioeconómico equilibrado, onde seja possível a existência de uma forte diversidade 

cultural. Por vezes, atualmente, encara-se o facto de se residir no centro da cidade, como 

                                                           
42 PEIXOTO, Paulo, Centros históricos e sustentabilidade cultural das cidades, 2003. 
43 BARBODA DE ARAÚJO, Sónia Daniela Paulo Barros Cardoso, A Regeneração do Centro Histórico de 
Oeiras: Um esboço para a (re)afirmação da Vila, Trabalho de Projeto de Mestrado em Metropolização, 
Planeamento Estratégico e Sustentabilidade, FCSH-UNL e Universidade Atlântica, Outubro 2012 
44 Esta carta realçava a ideia de que os monumentos são um testemunho vivo de tradição, sendo por 
isso indispensável a sua preservação 
45 Carta internacional, elaborada pelo ICOMOS, sobre a conservação e o restauro de monumentos e 
sítios, criada em 1964. Esta, veio alargar o conceito de monumento histórico, acrescentando que um 
monumento histórico era mais do que uma construção arquitetónica. Assim, define-se como algo que 
marca um momento importante da história 
46 Conselho Internacional dos Monumentos Históricos e dos Sítios 
47 Nesse documento, todas as cidades, centros e bairros importantes são reconhecidos como 
«históricos», pelo simples facto de representarem multiplicidade das sociedades ao longo das décadas 
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um privilégio, “transformando-se em objetivo político de gestão urbana, alinhado por 

lógicas de especulação imobiliária, associada a mecanismos de discriminação de grupos 

e minorias étnicas48”. Essa tentativa de elitização dos Centros Históricos, tornando-os 

símbolo de exclusividade de uma classe dominante, induz a que se cometam imensos 

erros, refletindo-se em intervenções prejudiciais que acabam, na maioria dos casos, por 

descaracterizar os locais. 

 No concelho de Oeiras existem 16 núcleos antigos (Algés de Cima, Barcarena, 

Carnaxide, Caxias, Cruz Quebrada, Dafundo, Laveiras, Leceia, Linda-a-Velha, Linda-a-

Pastora, Oeiras, Paço de Arcos, Porto Salvo, Queijas, Queluz de Baixo e Vila Fria), 

estando, atualmente, a autarquia decidida em requalificar a memória urbana do 

município. 

No caso do Centro Histórico da Vila de Oeiras, que conta com um património 

histórico-cultural bastante considerável, com cerca de 351 edifícios, sendo 151 

anteriores a 1945, já foram efetuadas algumas intervenções, à semelhança de outros 

locais (Paço de Arcos e Carnaxide, por exemplo), cujo objetivo central, reside em 

devolver estes espaços aos seus peões, moradores e visitantes, fazendo com que voltem 

a ser vivenciados, valorizando as suas ruas estreitas e recheadas de histórias49 

A reabilitação, mais do que um desejo, tem-se tornado uma necessidade urgente, 

como tal, a Câmara Municipal, no ano de 2007, lançou o Plano Estratégico Habitar 

Oeiras [Fig.13], traduzindo-se numa “política integrada de habitação de segunda 

geração50”, idealizada para satisfazer novas necessidades, após ter-se completado com 

sucesso, a política de primeira geração, assente na «erradicação das barracas». Este 

plano, visa fomentar a construção de habitações, de forma a incentivar a fixação de 

jovens no Concelho de Oeiras, em particular nos seus Centros Históricos e, desta forma, 

inverter a tendência natural de envelhecimento da população, que se tem vindo a 

verificar. 

A metodologia adotada, consiste na aquisição de imóveis degradados e 

devolutos, de reconhecido valor histórico e patrimonial, com vista à sua reabilitação 

                                                           
48 FORTUNA, Carlos, Centros Históricos e Patrimónios Culturais Urbanos, Oficina do C.E.S, nº 254, Junho 
2006, p.5. 
49 Oeiras, Guia Turístico, 3ª edição, Câmara Municipal de Oeiras, 2013. 
50 Oeiras é a nossa casa, Oeiras Marca o Ritmo, Novembro 2006, p. 3 
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[Fig.14] e adaptação, a novos padrões de conforto e habitabilidade. Tendo-se iniciado 

este projeto no ano de 2007, como meta, estima-se que até 2015, a autarquia promova a 

edificação/recuperação de 2700 fogos, dos quais 300 serão na área dos Centros 

Históricos51. 

Para facilitar o real conhecimento das necessidades da população, a Câmara 

Municipal avançou com a criação de Gabinetes Técnicos locais, implementados nos 

próprios núcleos históricos, que assumem, desta forma, um papel fulcral, funcionando 

como interlocutores privilegiados, entre o município e a população.  

No caso do Centro Histórico da Vila de Oeiras, o seu Gabinete Técnico, criado 

em Maio de 199352, encontra-se situado, presentemente, no Centro Cultural Palácio do 

Egipto (CCPE). Atualmente, da sua malha urbana, o Largo 5 de Outubro é sem dúvida o 

espaço mais marcante deste núcleo, local onde se encontra a Igreja Matriz [Fig.10 e 11], 

rodeada por outros edifícios de elevada relevância histórica, entre eles o Mercado 

Municipal, o Palácio do Egipto (atualmente a funcionar como núcleo expositivo e de 

dinamização cultural), a Livraria-Galeria Verney e o Auditório Eunice Muñoz. 

Para além da requalificação do edificado, a Câmara Municipal de Oeiras, aposta 

na revitalização do comércio local do Centro Histórico da Vila, tentando, desta forma, 

contrariar as consequências provocadas pelo desenvolvimento económico e expansão 

geográfica, que acaba, irremediavelmente, por revelar um forte impacto junto do 

comércio e serviços locais, por via da inadaptação destes espaços às novas tendências de 

procura e necessidades dos indivíduos. Estes, acabam por se dispersar, recorrendo a 

espaços comerciais de maiores dimensões – os Centros Comerciais – por concentrarem 

em si, uma vasta gama de serviços53, com a vantagem de uma elevada acessibilidade de 

estacionamento (gratuita), o que nem sempre sucede na maior parte dos Centros 

Históricos do nosso país. 

Tendo consciência destas lacunas, a autarquia de Oeiras, atribui algumas 

facilidades e incentivos aos comerciantes, relativamente à remodelação de lojas antigas 

                                                           
51 Programa habitação jovem: nos núcleos de formação histórica de Oeiras, Câmara Municipal de Oeiras, 
2009. 
52http://www.cmo-
eiras.pt/amunicipal/Habitacao/RequalificacaoCentrosHistoricos/Paginas/RequalificacaodosCentrosHisto
ricos.aspx 
53 Planeamento Estratégico do Turismo para o Concelho de Oeiras, Novembro 2007. 
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[Fig.12], ou inseridas em edifícios de cariz histórico, visando a sua integração num 

espaço patrimonial recuperado e convidativo ao lazer. 

2.2 Gestão e Politicas Culturais Autárquicas: O Caso de Oeiras 

 O conhecimento do municipalismo português ficou a dever-se, nas últimas 

décadas, ao esforço dos historiadores, não só em relação ao segundo período da História 

Medieval portuguesa (1250-1500), mas também quanto ao período anterior, para o qual 

se desenvolveram fundamentais contributos historiográficos. 

O Município sendo anterior à fundação de Portugal, seria, logicamente, anterior 

à formação do próprio Estado, tendo a sua origem no domínio romano. Contudo, os 

nossos municípios não parecem ser a continuação da “organização administrativa” 

romana54. Portanto, para avançarmos no estudo das origens do municipalismo 

português, temos, na verdade, “de remontar ao século XI, para estabelecermos a sua 

relação com as instituições leonesas, de que procede, e podermos verificar que inúmeros 

princípios registados nas cartas de foral não surgiram espontaneamente, mas remontam 

a disposições legais codificadas antes da invasão árabe de 711, facto que não tem sido 

aproveitado a favor da tese que considera o município ibérico como um produto 

característico da fase da reconquista, protagonizada pelo dinamismo da sociedade 

hispano-goda55 (…) ”, como forma de auto-organização de comunidades, em 

consequência de, nesse período, os senhores feudais estarem mais preocupados com a 

guerra do que com a gestão dos seus próprios domínios. 

Atualmente, a intervenção do município tem por base a definição de um quadro 

político e jurídico de referências, que suporta a sua ação, tanto ao nível do planeamento 

e do ordenamento do território, como na definição de outras competências e atribuições. 

Assim, após o 25 de Abril, assegurada a autonomia política e administrativa, a 

legislação atribui ao município várias competências politicas, entre elas, na área da 

cultura local, passando a usufruir de uma base institucional e financeira que lhe têm 

permitido efetivar, de alguma forma, a prática dessas competências.  

                                                           
54 BILHIM, João, A Governação nas autárquicas locais, SPI editor, Porto, 2004. 
55 MARQUES, José, Os Municípios Portugueses dos Primórdios da Nacionalidade ao Fim do Reinado de D. 
Dinis. Alguns Aspetos, Porto, 1993, pp. 70 a 71. 
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Por um lado, isso espelha o crescente protagonismo conferido ao exercício do poder a 

uma escala local e a definição dos contornos de uma política descentralizadora, que 

questiona o alcance das suas intervenções e a necessidade de políticas municipais 

articuladas, eficazes e realistas. 

De acordo com uma perspetiva de satisfação das necessidades e na defesa dos 

interesses da população, as autarquias têm visto as suas atribuições e competências 

reforçadas, através da aprovação de sucessivos decretos-lei que lhes têm vindo a 

conferir maiores poderes. Assim, o Decreto-lei nº 77/84, de 8 de Março, declara que as 

áreas de intervenção da responsabilidade dos municípios vão desde os equipamentos 

urbanos e ruais, transportes, comunicação, saneamento básico e ordenamento do 

território, até à matéria relativa ao ensino, educação, saúde, desporto, a cultura e o 

lazer56. 

Contrariamente às restantes competências, no caso da cultura, existe ainda uma certa 

indefinição, pois mantêm-se alguns constrangimentos na definição dos campos de 

atuação do município e na sua relação com o Estado Central. Questionam-se, desta 

forma, as dinâmicas culturais a implementar nos concelhos e a forma de gerir os vários 

equipamentos que foram surgindo, numa fase em que, satisfeitas algumas necessidades 

básicas, as populações se tornaram mais reivindicativas no que diz respeito a melhores 

condições de vida. 

O desenvolvimento de políticas culturais autárquicas57 de base democrática 

permitiu que, em Portugal, nos últimos 30 anos, os municípios tenham sido 

protagonistas de transformações significativas de diversas naturezas e magnitudes.  

Segundo Augusto Santos Silva (1956), “ (…) o processo de autonomização do pelouro 

da cultura nas autarquias, a partir da década de 90, significou uma nova identidade e 

centralidade da política e da administração cultural local58”. 

                                                           
56FERNANDES, Maria Júlia Peixoto dos Santos, Vila do Conde: A construção da política cultural ao nível 
local, Dissertação de Mestrado em Geografia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2000, pp. 
55 a 57. 
57 A política cultural autárquica de cariz público, define-se por um conjunto de princípios e de objetivos 
estruturantes, de prioridades e de critérios de atuação, quer quanto à natureza e às modalidades de 
projetos, quer quanto aos modos de financiamento, quer ainda quanto à natureza da relação a 
estabelecer com os diversos atores do campo cultural. 
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Contudo, no que diz respeito às atividades culturais, e apesar dos anos passados sobre a 

instalação oficial deste sector na estrutura municipal através da Lei Orgânica nº 116/84, 

para além de continuarem a haver duvidas, como já vimos, relativamente à articulação 

entre poder local e central, na maioria dos municípios, a cultura não tem constituído, 

dentro do orçamento camarário, um sector com uma estrutura de financiamento próprio, 

bem definido. Em grande parte dos casos, uma verba geral tem englobado despesas que 

podem ir desde a cultura, ao desporto, lazer, tempos livres, algumas instituições de 

voluntariado, etc.  

No que diz respeito particularmente à cultura e ao desporto, “a distinção entre o cultural 

e o desportivo, vem omitida, sobretudo nos orçamentos. É difícil acertar se algumas 

práticas têm um carácter cultural recreativo ou se limitam a proporcionar ocupação 

distrativa”59. 

Com efeito, cresce a preocupação dos municípios pela cultura, através da atribuição de 

pessoas e verbas para este sector. Mas se, por um lado, aumentou a despesa pública com 

a cultura, por outro, sente-se ainda um fraco relacionamento com outros sectores de 

atividade. 

As políticas culturais autárquicas tendem a evoluir mais em função da sequência 

das políticas nacionais, ou seja, aquelas que são definidas e propostas na prática pelo 

governo e, em particular, pelos responsáveis da pasta da cultura, do que em função de 

programas ideológicos definidos em termos locais60. 

As Grandes Opções do Plano61 (GOP), a partir de 1986, e os sucessivos 

programas de governo, têm dado enfoque a este relacionamento, apontando para o facto 

das atuações públicas deverem ter em conta a matriz cultural e a sua relação com as 

                                                                                                                                                                          
58 CORREIA, Marta Margarida, Politicas culturais como estratégia de desenvolvimento. O Caso de 
Guimarães, Dissertação de Mestrado em Cidades e Culturas Urbanas, Universidade de Coimbra, 2012, 
p.13. 
59FERNANDES, Maria Júlia Peixoto dos Santos, Vila do Conde: A construção da política cultural ao nível 
local, Dissertação de Mestrado em Geografia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2000, p. 
58. 
60 SANTOS SILVA, Augusto, Como abordar as políticas culturais autárquicas? Uma hipótese de roteiro, 
Sociologia, Problemas e Práticas, nº 54, 2007. 
61 Em Portugal as Grandes Opções do Plano (GOP) integram a estrutura do planeamento económico e 
social nacional, fundamentando a orientação estratégica da política de desenvolvimento económico e 
social. São criadas pelo Governo que as apresenta à Assembleia da República como proposta de lei. 
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práticas sociais e económicas, considerando que só esta articulação trará emprego, 

rendimento económico e progresso social. 

Compete portanto às autarquias, o estabelecimento de ligações que possibilitem 

a ponte entre a cultura e o desenvolvimento, criando políticas capazes de estimular o 

mercado cultural, de uma forma mais abrangente e integra. 

Um desenvolvimento local correto, enquanto ato, não pode nunca desassociar-se 

da criação ou fortalecimento das redes locais e, sobretudo, das ações culturais 

desenvolvidas por muitos dos seus intervenientes.  

No caso do Concelho de Oeiras, a elaboração das suas GOP ´s62 e Orçamento63 

de 2013, surgem num contexto de grande incerteza política e económica e num período 

de elevada exigência e rigor orçamental, subjacente à situação económica e financeira 

do nosso país.  

O esforço de contenção no orçamento municipal justifica os cortes nas diferentes 

Direções Municipais64 (extintas no inicio do ano de 2014), mas para o nosso estudo 

interessa-nos apenas focarmo-nos na situação da Direção Municipal de 

Desenvolvimento Social e Cultural - DMDSC no ano de 201365, que no fundo é 

reveladora também, da situação socioeconómica do país, cujas suas consequências 

refletem-se, também, no quotidiano dos munícipes de Oeiras. 

Como tal, em função das diretrizes políticas quer nacionais quer regionais, constitui um 

grande desafio para as unidades orgânicas, a realização desta tarefa. Por um lado existe 

a obrigatoriedade de reduzir despesas e manter a linha pré-estabelecida, por outro há a 

                                                           
62 Neste caso, as Grandes Opções do Plano são o instrumento orientador do exercício da atividade 
executiva de um município num horizonte de quatro anos. Incluem uma descrição quantificada dos 
investimentos a concretizar nesse período (Plano Plurianual de Investimentos) e uma lista das ações 
mais relevantes a realizar no primeiro ano do quadriénio a que se referem.        
63 O Orçamento Municipal é o documento contabilístico onde se faz a previsão anual das despesas a 
realizar pelas autarquias e a origem dos recursos para cobrir essas despesas. 
64 Direção Municipal de Administração e Desenvolvimento Organizacional, Direção Municipal de 
Planeamento e Gestão Financeira e Patrimonial, Direção Municipal de Planeamento, Urbanismo e 
Habitação, Direção Municipal de Obras e Ambiente, Direção Municipal de Desenvolvimento Social e 
Cultural e o Gabinete Municipal de Auditoria. 
65 Referimo-nos ao ano 2013 porque se trata da informação mais recente a que conseguimos aceder. 
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preocupação acrescida na manutenção ou no reforço de áreas de atuação onde mais se 

fizeram sentir as dificuldades das famílias66.  

Cultura e poder, na conceção das ciências sociais, são dois pilares fundamentais 

e imprescindíveis, da organização das sociedades, e dos processos que nelas ocorrem, 

constituindo os ingredientes básicos do relacionamento humano e social. Assim sendo, a 

Câmara Municipal de Oeiras, ciente da importância e da nem sempre fácil relação 

estabelecida entre o poder autárquico e os munícipes, tem tentado gerir da melhor 

forma, calculando cada passo, para que as populações não se recintam, ou, sofram o 

menos possível, com as medidas mais prementes que têm obrigatoriamente que ser 

aplicadas. 

Desta forma, o orçamento de 2013 caracteriza-se pela contenção e 

racionalização dos recursos existentes, dependente da redução de afetação de verbas ao 

Departamento do Património Histórico, Cultural e Bibliotecas – de em 23,7%, face ao 

ano de 2012. 

Nesse sentido, a preparação das atividades das unidades orgânicas do DPHCB, 

pautam-se por critérios de sustentabilidade, aproveitamento dos recursos existentes no 

município, pela articulação entre divisões, com vista à partilha de recursos e por uma 

forte componente de projetos transversais, dentro e fora de cada departamento. 

Assim, destacam-se as diferentes dinâmicas em torno do Palácio dos Marqueses 

de Pombal, fruto da perspetiva de gestão direta do mesmo, nas vertentes de animação, 

recriação histórica, recuperação patrimonial e divulgação turística. 

Por outro lado, mantem-se a estratégia de trabalho conjunta relativamente à 

primeira fase do Parque dos Poetas, como «pedra basilar» na promoção da poesia, do 

potencial histórico-cultural e de animação do espaço. 

Em relação à DCT é importante destacar a aposta numa programação 

diversificada nas Artes Plásticas, Artes Circenses, Artes Performativas, Cinema, Escrita, 

Poesia, Dança, Música, Teatro e etc., que concorre para que possamos afirmar estarmos 

na presença de uma programação em que o protagonista é o serviço publico. 

                                                           
66 Grandes Opções do Plano e Orçamento, Município de Oeiras, 2013. 
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Na programação e no que o turismo se refere, a ação municipal continuou, ao 

longo de 2013, a cuidar particularmente das áreas da promoção e animação 

implementando estratégias que fomentam o potencial turístico de Oeiras no domínio dos 

negócios, cultura/eventos, agronomia e vinhos. 

A configuração da estrutura orgânica da Câmara Municipal de Oeiras relativa ao 

período a que se referem os dados acima indicados e que, diga-se, trata-se do conjunto 

de informação mais recente a que nos foi possível aceder/disponibilizada, em nada, ou 

quase nada, se assemelha com a atual organização interna do município, fruto de uma 

nova Lei Orgânica que veio, decididamente, efetuar profundas remodelações nos 

alicerces de gestão da sua estrutura autárquica, como iremos verificar cuidadosamente 

mais adiante. 

2.3  A Divisão de Cultura e Turismo e a sua integração no Organograma da 

Câmara Municipal de Oeiras 

Outrora, a Direção Municipal de Desenvolvimento Social e Cultural67, que 

constitui o organismo que deteria maior relevância para o estudo a que nos propomos 

efetuar, encontrava-se ladeada por outras 5 diretorias municipais, integrando três 

Departamentos: o Departamento de Educação, que seria composto pela Divisão de 

Apoio Socioeducativo e a Divisão de Equipamento e Infraestruturas de Educação, o 

Departamento de Ação Social e Desporto – DEASD, que seria constituído pela Divisão 

de Educação, de Ação Social e Juventude e pela Divisão de Desporto, e o Departamento 

de Património Histórico Cultura e Bibliotecas, que integraria a Divisão de Património 

Histórico e Museológico, a Divisão das Bibliotecas, Documentação e Informação e, por 

último, a Divisão de Cultura e Turismo68. 

Com a implementação da nova Lei Orgânica em Abril do corrente ano, viram-se 

abolidas as diversas Direções Municipais, dando lugar a aglutinações entre 

Departamentos e Divisões [Graf.1]. Assim formou-se o Departamento de Educação, 

Cultura e Promoção do Conhecimento – DECPC, juntamente com outros 6 

departamentos. O DECPC, que compreende a Divisão da Educação – DE, a Divisão de 

                                                           
67 A Câmara Municipal de Oeiras encontra-se a aguardar que seja divulgada a nova Lei Orgânica, prevista 
para final do mês de Janeiro ou início de Fevereiro, que deverá, em princípio, causar grandes alterações 
na estrutura orgânica interna do município. 
68 QUERIDO, Raquel, Relatório de Estágio, Estágio de Aperfeiçoamento Profissional, CMO, Oeiras, 2010. 
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Cultura e Turismo – DCT e a Divisão de Bibliotecas, Documentação e Informação – 

DBDI, tem por missão propor e executar as políticas municipais de desenvolvimento 

cultural, competindo-lhe planear e executar projetos de intervenção na área da 

educação, promovendo o desenvolvimento cultural, museológico e patrimonial.  

Para o sucesso da sua missão, compete ao DECPC propor e executar as políticas 

municipais de educação e de promoção do acesso à leitura, bem como promover o 

desenvolvimento cultural e patrimonial do município69: 

a) Promover e coordenar, nas suas áreas de atuação, as atividades e programas 

realizados em colaboração com outras instituições públicas ou privadas; 

b) Propor, programar e executar as políticas de desenvolvimento cultural e patrimonial 

do município; 

c) Promover a investigação e a elaboração de estudos de suporte a uma iniciativa 

municipal, fundamentada e tecnicamente evoluída; 

d) Promover a edição de publicações de interesse para o desenvolvimento da cultura; 

A DCT integra, também, o sector de Ação Cultural e o Núcleo Turismo. O 

sector de Ação Cultural é composto pela equipa da Cultura (sedeada no Palácio dos 

Marqueses de Pombal), pelo Centro de Arte Manuel de Brito (CAMB, sito em Algés), 

pelo Centro Cultural Palácio do Egipto (CCPE, sito em Oeiras), pela Livraria-Galeria 

Municipal Verney (LGMV, sito em Oeiras), Pela Galeria do Palácio Ribamar (sito em 

Algés), pela Galeria 51 (sito em Barcarena, Fábrica da Pólvora) e pela própria Fábrica 

da Pólvora Negra, com o Museu da Pólvora Negra. 

 A Divisão de Cultura e Turismo70 é, neste momento, chefiada pelo Dr. Manuel 

Machado, já o DECPC, tem como responsável a Dr.ª Ana Runkel. No que respeita a 

políticas de âmbito social, ligadas à saúde ou de índole cultural, os referidos dirigentes 

estão na dependência direta da Vereadora Dra. Marlene Rodrigues que detém os 

referidos pelouros. 

                                                           
69 http://www.cm-oeiras.pt/organograma/Pages/DECPC.aspx 
70 A Divisão de Cultura e Turismo, tem por missão coordenar e promover o desenvolvimento das 
atividades culturais e turísticas. Incumbe à DCT as áreas de apoio aos agentes culturais e de promoção 
das atividades turísticas. 
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Como órgão máximo encontramos o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Dr. 

Paulo Vistas, eleito em Setembro de 2013. 

2.4 Coleção Municipal de Arte – Um projeto em curso 

A quando do encerramento da exposição de José João de Brito e Gracinda Candeias, 

na Galeria-Livraria Municipal Verney em Dezembro de 1997, o pintor Bonifácio Lázaro 

Lozano deslocou-se até ao referido espaço, para concretizar a oferta de um quadro de 

sua autoria e do seu cavalete. Trata-se de um retrato de sua filha – Prof.ª Ana Lázaro – a 

qual, depois, viria também a doar a paleta do pai, assim como vários livros de artes 

plásticas. 

Em tal ato, que constitui a sua última aparição em público, o pintor Bonifácio 

Lázaro Lozano concretizou a promessa de ajudar a criar um Museu Municipal de Artes 

Plásticas em Oeiras, ao qual se juntaram de forma solidária outros artistas como 

António Cândido, Carlos Solano de Almeida, Edmundo Cruz, Francisco Simões, 

Joaquim Correia, José Núncio, Manuela Jardim, Óscar Guimarães, Rafael Bordalo e 

Soares Branco71. 

 A ideia original da criação de um museu de arte, contendo o espólio da 

autarquia, surgiu a partir do sonho do Dr. Manuel Barão da Cunha, na época 

Coordenador da Galeria Verney, sendo composto pelas várias aquisições efetuadas pelo 

município ao longo dos anos, assim como pelo património proveniente da extinta 

Galeria Espiral72 e, mais tarde, pelas diversas doações de inúmeros artistas 

conceituados. 

Embora o projeto fixado na ideia da criação de um espaço expositivo direcionado 

exclusivamente para albergar estas peças tenha sido excluído do planeamento cultural 

da câmara quase à partida, a ideia, em alternativa, seria transferir, na época, a Galeria 

Verney para o Palácio do Egipto, após a conclusão das suas obras de requalificação e 

reconversão, ficando parte do espaço da Verney disponível para acolher a Coleção 

Municipal de Arte, mas tal não veio a suceder. 

                                                           
71 Coord. BARÃO DA CUNHA, Manuel, GALVÃO, Luísa, GOVERNO, Rui, Coleção Municipal de Arte, 
Câmara Municipal de Oeiras, 2005. 
72 Presentemente a funcionar como Galeria-Livraria Municipal Verney. 
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Devido ao facto de nunca se ter edificado ou adaptado um espaço para albergar 

estas peças, com o decorrer dos anos, e sem a existência de inventários frequentes e 

exaustivos, a real noção da quantidade do património móvel existente foi-se perdendo. 

Grande parte, encontrar-se-á espalhada pelos diversos gabinetes da Câmara Municipal 

de Oeiras, adornando os espaços, longe de qualquer catalogação ou inventário 

exaustivo.  

Talvez, a peça mais emblemática pertencente ao espólio da autarquia, seja o quadro que 

retrata o Marquês de Pombal [Fig.15], pintado por Claude Joseph Vernet e Loius Van 

Doo, datado de 1767, tendo sido adquirido pela Câmara Municipal de Oeiras em 1939, 

encontrando-se atualmente no Gabinete do Presidente.  

O único registo publicado, excluindo listagens internas desatualizadas, que efetivamente 

nos poderá oferecer alguma informação, trata-se do catálogo Coleção Municipal de 

Arte, datado de 2005, que contem, na sua maioria, salvo raras exceções, somente 

estatuária publica, visível aos olhos de qualquer pessoa que se faça passar por Oeiras. 

2.5 Espaços expositivos e de dinamização cultural e artística em Oeiras 

Os eventos que ocorrem no Concelho de Oeiras apresentam, recorrentemente, uma 

grande diversidade, tanto na sua periodicidade como na promoção, sendo 

maioritariamente da responsabilidade municipal ou em parceria, dirigindo-se assim, a 

um público variado, revelando alguma preocupação e cuidado com aqueles que se 

considera serem um alvo especial, as crianças.  

Os espaços de cultura podem ser municipais ou não. Desejavelmente, o município 

não será o único protagonista da ação cultural, mas sim um entre muitos, com especiais 

responsabilidades públicas, em virtude da sua missão. 

Sabe-se que, na realidade, o Concelho de Oeiras tem atualmente na Câmara 

Municipal, o seu principal promotor cultural, destacando-se com larga distância sobre 

os restantes. Espera-se que, a curto, médio ou longo prazo, se possa colmatar de certa 

forma esta divergência, com vista a uma verdadeira equidade de participações, não pelo 

facto de se ambicionar retirar à câmara alguns patamares de responsabilidade, mas sim 

por ser fundamental existir maior intervenção de outros protagonistas em âmbito 

cultural. 
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O panorama museológico de Oeiras encontra-se, desde o fim dos anos 90 do século 

passado, com a inauguração do primeiro museu do concelho (o Museu da Fabrica da 

Pólvora Negra), em franca mudança73. Atualmente os museus são centros culturais, 

expositivos e dinamização cultural, que referenciam certos patrimónios de valor 

artístico ou histórico-social, muitas vezes confrontando os mesmos com eventos, 

complementados por serviços educativos, lojas, bibliotecas, espaços de restauração e 

comercio, entre outros. Como tal, hoje um museu é um espaço particularmente vivo. 

 Ao mesmo tempo, o conjunto de variáveis necessárias ao adequado 

funcionamento de um espaço com esta índole, transformam-no num objeto complexo, 

que exige competências especializadas, o que promove, desta forma, a necessidade de 

existir uma estratégia clara de atuação, como iremos verificar mais em diante. 

Apesar de Oeiras ser um concelho totalmente voltado para a cultura, devido, em 

grande parte, à sua riqueza histórica, patrimonial e multicultural, tentando sempre 

responder ou corresponder perante as necessidades e exigências apresentadas pela 

população residente, apresentando uma oferta cultural diversificada, a autarquia não 

perde o vigor e a ambição de melhorar ainda mais. 

Como prova dessa vontade, desse empreendedorismo cultural e das estratégias 

frequentemente aplicadas, basta olharmos para a reabilitação de diversos espaços. Trata-

se de exemplares de património municipal, que constituem verdadeiras pontes entre a 

população e a Cultura. Essas restruturações do edificado, adaptado às suas novas 

funções, é algo que persiste ao longo dos anos, prolongando-se até à atualidade.  

O objetivo principal reside em que estes equipamentos possam ser utilizados como 

núcleos expositivos, interpretativos e de dinamização cultural, ao serviço de toda a 

população. 

Posto isto, destacamos, após a devida analise, observação e investigação, os espaços que 

consideramos deterem um maior protagonismo, importância e preponderância na 

realidade cultural do Concelho de Oeiras: o Centro de Arte Manuel de Brito, a Galeria 

Municipal Palácio Ribamar, Palácio dos Aciprestes e Livraria-Galeria Municipal 

Verney. 

                                                           
73 Carta da Cultura do Concelho de Oeiras, Município de Oeiras, 2007, p.107. 
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2.5.1 Da antiga Quinta e Chalet de Miramar, ao Centro de Arte Manuel de Brito 

Polycarpo Pecquet Ferreira dos Anjos (1846-1905), segundo filho de Flamiano 

José Lopes Ferreira dos Anjos e de Leonor Magdalena Caetana Pecquet dos Anjos74, 

reconhecido empreendedor e capitalista, pertencente à melhor burguesia lisboeta e, mais 

tarde, Par-do-Reino, mandou erguer em Algés entre 1880 e 1886, precedida pela fase de 

aquisição dos terrenos entre 1875 e 1880, onde atualmente se encontra a Alameda 

Hermano Patrone, a propriedade de veraneio da família, a que chamou Quinta de 

Miramar.  

Durante o período de construção da edificação principal – Chalet de Miramar, embora 

sem autoria nem data comprovada de construção75, o foco de atenção por parte da 

população local, incidiu de imediato sobre a obra, gerando imensa especulação e 

curiosidade.  

Até mesmo por importantes investigadores o imóvel era notado, como atesta Pinho 

Leal, “ (…) anda em construção uma sumptuosa e elegante casa de um outro Senhor 

Anjos, rico negociante e capitalista de Lisboa, que tem aqui uma grande quinta76 ” pois, 

não nos podemos esquecer, que se tratou da “(…) primeira edificação grandiosa 

constituída de raiz, na zona Ribeirinha de Algés, com caracter de residência de veraneio 

(…) até então as casas usadas para veraneio (…) resultavam da adaptação de vetustas 

edificações construídas para outros fins, integradas em quintas, em que, por vezes, se 

coadunavam os jardins e pátios (destinados ao recreio) à zona de produção horto-

frutícola77. 

Desde cedo, a quinta sofreu alterações nos seus limites, tendo a primeira 

desanexação parcelar ocorrido em 1928. O impulso urbanizador da baixa de Algés, 

conjugado com a morte de Polycarpo Anjos em 1905, e com as profundas alterações a 

                                                           
74 ANTUNES, Alexandra de Carvalho, “Polycarpo Pecquet Ferreira dos Anjos (1846-1905): proprietário, 
comerciante e Par do Reino”, Comunicação apresentada no 33º Congresso Anual da Associação 
Portuguesa de História Económica e Social, Braga, 15 de Novembro de 2013. 
75 Chegou a ser atribuída a sua autoria a José Cinatt, tese sustentada por Etelvina Mergulhão, Mário 
Sampayo Ribeiro e Sousa Viterbo, sendo posteriormente refutada por Joana da Cunha Leal e Alexandra 
Antunes e Adrião, já que a construção sucede à morte do arquiteto e cenógrafo supracitado. 
76 Idem, ibidem. 
77 GARCIA ADRAGÃO, Maria del Sol Antela Pulido, O Centro de Arte Manuel de Brito – Génese, 
Desenvolvimento e perspetivas de crescimento da instituição, Dissertação de Mestrado em Museologia, 
FSCH, Setembro 2010, p.38. 
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nível político, social e económico, vivenciados no país nas décadas seguinte, 

determinaram novas e constantes desanexações. 

Em 1942 a Câmara Municipal de Oeiras iniciou negociações com a família 

Anjos, pois pretendia adquirir a propriedade para ali instalar um parque público e 

infantil. Não tendo sido celebrado qualquer acordo, foi tentada, sem sucesso, a 

expropriação para utilidade pública, pelo que a Quinta de Miramar e o seu chalet se 

mantiveram na posse dos herdeiros de Polycarpo Anjos. 

Mais tarde, a propriedade acabou por ser adquirida em 1954 [Fig.19], por uma 

sociedade de construtores, aos herdeiros dos fundadores, que pretendia ali erguer vários 

blocos de apartamentos. 

Entre 1954 e 1966, foram 13 as propostas de urbanização apresentadas aos 

serviços municipais. Os projetos entregues visavam a construção, entre outros, de 

edifícios de habitação, da igreja paroquial ou de uma piscina com complexo desportivo. 

Quase sem exceção era considerada a demolição, quer da capela ou da edificação 

principal. 

Em 1966 o município adquiriu a propriedade à sociedade construtora, desta 

exclui-se uma faixa, a norte, com a área de 2200m2, onde foram construídos os 5 

prédios projetados. O sexto prédio foi edificado em meados da década de 70, no terreno 

da capela. 

Entre 1976 e 1985, a Câmara Municipal de Oeiras realizou diversas reparações, 

na sua maioria através da gestão direta com funcionários próprios. Então, 

progressivamente a partir de 1985, foram sendo instalados serviços públicos no Palácio 

Anjos, tais como a Junta de Freguesia de Algés, uma galeria de arte e a Universidade 

Sénior. Alguns funcionaram nesse espaço até ser iniciada a reabilitação em Novembro 

de 2004. 

O chalet desenvolvia-se por três pisos e, para além da sua superfície total de 

632m2, a matriz predial da propriedade78 considerava ainda um quintal, com a área de 

19255m2, e uma dependência coberta, com a superfície de 68m2.  

                                                           
78 Com o número 709, da Freguesia de Carnaxide. 
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Este, posteriormente conhecido como Palácio Anjos, “define-se como uma peça 

arquitetónica de feição eclética característica do período, que absorve a linhagem do 

Chalet Suíço, com um esquema fundamental de corpos, apresentando um torreão em 

corpo destacado e de cota mais elevada do que os restantes corpos volumétricos79.” 

O conjunto era constituído, para além da imponente residência, por um parque 

com um impressionante número de espécies botânicas, “ (…) inspirado na tipologia do 

jardim romântico pitoresco à inglesa80 ”, possuía também uma capela [Fig.17], 

entretanto demolida, a Capela de Nossa Senhora das Graças ou Capela dos Anjos, 

inaugurada no extremo poente em 1896. 

Exteriormente, o núcleo arquitetónico desenvolve-se em quatro corpos de 

volumes distintos, com torreão de quatro águas de formato piramidal, que sofreu 

alterações ao longo do tempo, sobretudo ao nível dos revestimentos, destacando-se pelo 

original colorido dos ladrilhos cerâmicos e cobertura. 

Antes da musealização do espaço no ano de 2006 e da sua respetiva 

remodelação, com o objetivo de albergar o catual Centro Cultural Manuel de Brito, o 

imóvel caracterizava-se da seguinte forma, como atestou Maria Garcia Adrgão na sua 

Dissertação de Mestrado sobre o Centro de Arte Manuel de Brito:  

“ (…) No alçado sul, o principal, sobranceiro à praia de Algés, encontram-se a 

maioria dos elementos decorativos de maior esmero artístico (torreão, portas de peitoril, 

janelas de sacada com guardas de ferro forjado), com uma harmonização visível entre 

vãos e espaços cheios. O alçado ocidental, com a bow-window [Fig.18], cujo topo é 

utilizado como varanda para o primeiro piso. O alçado nascente, desenvolvido em dois 

corpos, repete a configuração do alçado poente, com jogos de águas-furtadas e aberturas 

utilitárias. O alçado norte, oculto do olhar do transeunte à época da construção, denota 

uma quase absoluta ausência de elementos artísticos, reduzindo-se à sua índole 

funcional, de ventilação e iluminação do espaço interior81.” 

Neste último apecto, o chalet encontra-se organizado, tal como já referimos, em 

três pisos, dependentes, até à finalização da sua remodelação em 2006, de uma escadaria 

                                                           
79 GARCIA ADRAGÃO, Maria del Sol Antela Pulido, O Centro de Arte Manuel de Brito – Génese, 
Desenvolvimento e perspetivas de crescimento da instituição, Dissertação de Mestrado em Museologia, 
FSCH, Setembro 2010. p. 42. 
80 Ibidem  
81 Idem, p. 43. 
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central, ocultada pelo corpo do torreão. Esta posição privilegiada da escada, enquanto 

elemento de distribuição dos espaços, será reaproveitada na nova configuração do local. 

Por fim, é igualmente relevante mencionar, devido à sua importância na reconversão do 

edificado, a presença de uma cave, utilizada, mais tarde, no Centro de Arte, como 

reserva do espólio82. 

Para a reabilitação do espaço, a Câmara Municipal de Oeiras efetuou a abertura 

de um concurso público, em 2003, no âmbito do Programa Integrado de Qualificação 

das Áreas Suburbanas da Área Metropolitana de Lisboa, ao qual venceu o atelier de 

arquitetura Entreplanos.  

Os projetos relativos à recuperação e requalificação do imóvel foram assinados 

pelos arquitetos João Goes Ferreira e Cristina Coelho, que respeitaram os critérios 

principais para a adaptação de edifícios históricos: representatividade (por se tratar de 

um elemento marcante da paisagem urbana de Algés), habilidade (pois a avaliação das 

melhores condições de conforto e ambiente é objetivo primordial da construção), 

flexibilidade (essencial em qualquer espaço multifuncional, sobretudo nos que implicam 

usos culturais e de intervenção na comunidade) e segurança/gestão (vital para uma 

manutenção adequada do equipamento publico)83. 

Assim, no dia 29 de Novembro de 2006, após um investimento de 3.3000.000,00 

euros por parte da autarquia, abre ao público, no antigo Palácio Anjos, o Centro de Arte 

Manuel de Brito [Fig.16, 20 e 24], materializando uma intensão de criar no Concelho de 

Oeiras um espaço cultural de referência nacional e internacional que acolhesse e 

dinamizasse a Coleção Manuel de Brito84 embora fosse projetado pelo próprio, que o 

seu acervo fosse depositado na zona do Campo Grande85. 

Ao longo de quatro décadas, Manuel de Brito através da Galeria 111, constituiu 

uma coleção onde estão representados a maior parte de todos os artistas que expuseram 

                                                           
82 Para o efeito o Centro dispõe de três zonas de exposição, um espaço multifuncional, um espaço 
dedicado/destinado ao futuro centro de documentação (ainda inexistente), um anfiteatro ao ar livre, 
um espaço de loja e um espaço de bar (nunca acionado). 
83 GARCIA ADRAGÃO, Maria del Sol Antela Pulido, O Centro de Arte Manuel de Brito – Génese, 
Desenvolvimento e perspetivas de crescimento da instituição, Dissertação de Mestrado em Museologia, 
FSCH, Setembro 2010. p.48 a 49. 
84 “Parque Anjos: Centro de Arte Coleção Manuel de Brito”, Município de Oeiras, 2006-11-29. 
85 Revista de Domingo – Correio da Manhã, Fundação Manuel de Brito Foge para Algés. Palácio Anjos 
recebe Arte, Lisboa, 22-01-06, p.68. 
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na sua galeria, tendo sido o galerista fundamental, não só na consolidação de um 

mercado de arte nacional, mas também na revelação de novos artistas e no início de uma 

crescente aproximação entre estes e publico, hoje reconhecidos e conceituados nacional 

e internacionalmente. 

A Coleção Manuel de Brito ilustra grande parte da melhor produção artística 

portuguesa do século XX, abrangendo obras desde 1914 até à atualidade. Iniciada com a 

aquisição de uma peça de Joaquim Bravo, está estimada em mais de 300 obras86 de 

alguns dos mais importantes artistas nacionais, como Eduardo Batarda (1943), António 

Dacosta (1914-1990), José Escada (1934-1980), Eduardo Luiz (1932-1988), Jorge 

Martins (1940), Menez (1926-1995), Graça Morais (1948), António Palolo (1946-

2000), Costa Pinheiro (1932), Júlio Pomar (1926), Paula Rego (1935), Ana Vidigal 

(1960) e Fátima Mendonça (1964). 

No âmbito de um protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Oeiras e os 

herdeiros de Manuel de Brito, atuais proprietários da coleção, ficou acordado que parte 

desta – núcleo representativo que engloba 260 obras, unicamente portuguesas – seria 

cedida à autarquia em regime de comodato, por um período de 11 anos87. 

Com a abertura do CAMB, pretende-se estimular e sensibilizar o interesse do 

público para a arte contemporânea [Fig.21,22 e 23], promovendo a reflexão e o debate 

sobre os diferentes aspetos de criação cultural, constituindo a missão do Centro88. 

Como referiu o Dr. Isaltino Morais na inauguração do espaço, “um museu não 

pode ser considerado apenas um depósito de obras de arte, tem que permitir alargar 

horizontes por aquilo que vemos nele89 ”, como tal, e indo de encontro a estas palavras, 

a oferta cultural proporcionada pelo CAMB, engloba 3 importantes planos: o 

expositivo, o educativo/formativo e o lúdico, transparecendo que um lugar dotado de 

uma elevada carga cultural como este, não tem necessariamente que ser um local 

aborrecido e maçador, mas sim um espaço de grandes emoções e fascinantes 

descobertas. Como tal, desenvolvem-se programas de atividades que passam pela 

                                                           
86 Valor referente até ao ano de 2009. 
87 GOMES, Sofia, Coleção Manuel de Brito Inventário e Conservação. Problemas e Perspetivas, Estudos 
de conservação e restauro, Universidade Católica, 2009. 
88 30 Dias, “Centro de Arte Coleção Manuel de Brito para todos”, Oeiras, Nº 118, 01-01-2007, pp.14 a 15. 
89 Rota das Linhas, “Centro de Arte Manuel de Brito no Palácio Anjos”, em Algés, Lisboa, 2ª Série, 11-12-
2006, p.22. 
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realização de seminários, workshops, ações de carácter educativo e pedagógico, em 

suma, iniciativas que garantirão uma dinâmica sempre renovada deste espaço. 

2.5.2 Galeria Municipal Palácio Ribamar 

Construído no século XVIII, o Palácio Ribamar constitui um dos edifícios com 

maior valor histórico do Concelho de Oeiras e o mais antigo de Algés90, estando 

inserido e classificado no Plano de Salvaguarda do Património Construído e Ambiental 

da autarquia. 

O espaço reflete o gosto da época, em que a sobriedade da sua traça, que chegou 

até aos nossos dias quase intacta, acompanhada pela grandeza volumétrica da estrutura, 

são marcas óbvias de uma nobreza contida e equilibrada. 

A construção deste palácio, em c. 1727, dever-se-á a D. Francisco de Paula de 

Portugal e Castro, 8ª Conde de Vimioso e 2ª Marquês de Valença, que para além de ser, 

tal como a sua família, um fervoroso devoto de São José de Ribamar, não quis deixar de 

acompanhar a novidade da época, em que a maioria das casas nobres possuía 

residências e quintas de veraneio nos arredores da capital. Podemos constatar que, 

“neste domínio bem cumpriu a vocação que lhe foi conferida, pois encontramos várias 

referências á sua ocupação, em tempo de Banhos de Mar, desde o princípio do século 

XIX, não só pelos proprietários, mas também por famílias fidalgas das suas relações, 

como os Marqueses de Fronteira”91 

 O palácio, em data que se desconhece, passou à posse por herança dos Condes 

de Lumiar, havendo já registo destes titulares, em 1806. Estes, venderam o complexo 

em Fevereiro de 1875, ao 2ª Conde de Cabral, Eduardo Augusto da Silva Cabral. 

A verdade é que o Conde de Cabral já havia adquirido em 1872 o ex-convento de São 

José de Ribamar [Fig.25], também ele em Algés, onde construiu o palácio que hoje se 

encontra edificado no alto da escarpa, que é facilmente observável por qualquer pessoa 

que se desloque pela marginal no sentido Oeiras-Lisboa. 

                                                           
90 “Palácio Ribamar em Algés”, Câmara Municipal de Oeiras, Julho 2001. 
91 “Palácio Ribamar: Reabilitação de uma relíquia”, Jornal da Região, Estoril, ed. 204,  Aº.V (2001-04-05), 
p.9. 
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Para poder acompanhar de perto o progresso da obra, durante o processo de reconversão 

da estrutura religiosa em residência particular, Eduardo Augusto instalou-se no palácio 

que adquirira, antiga propriedade do Conde de Vimioso. 

Posteriormente, herdou esta propriedade a sua filha, D. Maria Cristina da Silva Cabral, 

casada com o 2ª Conde e 1ª Marquês da Foz, Tristão Guedes Correia de Queirós. Desta 

forma o palácio entrou no património dos Marqueses da Foz, em cuja posse ainda se 

encontrava em 1936. Em 1962 o edifício é adquirido pela Câmara Municipal de Oeiras. 

Ao longo dos anos, como já verificamos, o palácio [Fig.28] possuiu vários proprietários, 

tendo sido utilizado em diferentes contextos, estando, curiosamente, quase sempre 

ligado à cultura e ao lazer.  

Entre 1920 e 1928, como já vimos, ainda na posse dos Marqueses da Foz, o edifício 

funcionou como casino – The Splendid Foz Garden, mais tarde conhecido como Casino 

São José de Ribamar. Na década de 40 serviu de instalação para a sede da Junta 

Hidráulica Agrícola. O palácio albergou também estabelecimentos de ensino, como um 

colégio e uma secção do Liceu de Oeiras. ~ 

A recuperação do palácio teve como objetivo, desde o início, adapta-lo às suas novas 

funções, mantendo a estrutura, a traça e os elementos decorativos, em que sobressaem 

um dragoeiro centenário e uma imponente auracácia.  

O exterior funciona como jardim público, aberto á população, tendo sido construído um 

pequeno auditório ao ar livre.  

Tendo beneficiado de obras de recuperação integralmente suportadas pela Câmara 

Municipal de Oeiras, rondando 2.5 milhões de euros, o edifício [Fig.26] sofreu diversas 

demolições no seu interior, e de alguns anexos criados pelas diferentes utilizações ao 

longo dos anos. Ergueu-se uma nova estrutura em betão armado, que permitiu efetuar 

uma nova e equilibrada redistribuição dos espaços92. 

 A obra, iniciada em 1999 e executada sob coordenação de uma equipe de 

técnicos municipais, liderada pelo Eng.º. Carlos Elvas, contemplou ainda a substituição 

total da cobertura, a recuperação das paredes e muros envolventes, a colocação de novas 

                                                           
92 “Biblioteca de Algés reabre no renovado Palácio Ribamar”, O Correio da Linha, Oeiras, Aº. XII, nº.148, 
(2001-07-24), pp.12 a 13. 
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instalações elétricas, redes informáticas, climatização, sistema de segurança, a 

substituição da rede de água e esgotos, bem como a colocação de novas janelas.   

Após a remodelação de que o edifício foi alvo, o espaço foi aberto ao público a 13 e 

Julho de 2001, sendo por lá instalados diversos serviços: uma galeria de arte [Fig.27], a 

Biblioteca Municipal de Algés, o Centro de Estudos e Difusão de Musica Antiga e o 

Centro de Dança de Oeiras. 

A Galeria Municipal do Palácio Ribamar constitui um espaço expositivo que permite, 

quer a novos artistas ou a personalidades já consagradas, dando prioridade, claro está, à 

população residente ou natural do concelho, desde que a sua obra o justifique, de 

apresentar o seu trabalho, aliando-o á atmosfera criativa e dinamizadora que o edifício 

possui. 

2.5.3 Quinta e Palácio dos Aciprestes – Fundação Marquês de Pombal 

O complexo patrimonial que constitui a Quinta dos Aciprestes foi, em meados 

do séc. XVIII, uma residência senhorial que, à luz da sua imponência e grandiosidade, 

seria na época, o conjunto arquitetónico de maior relevo e importância em Linda-a-

Velha.  

Sobre a génese da quinta, sabe-se que se formou a partir de terras que 

integravam o Casal Grande e o Meio Casal do Lugar de Ninha Velha93. Francisco de 

Miranda foi o seu primeiro instituidor, sendo que, as poucas informações que dispomos, 

apoiam-se sobretudo nos autos de mediação e confrontação do Casal Grande, realizado 

no dia 7 de Setembro de 162394”. Sabe-se que a Quinta e residência começaram a 

ganhar forma em finais do séc. XVII, embora só no início do século seguinte a 

propriedade tenha ganho a sua real e total magnitude. 

Do ano supracitado até 1750 é desconhecido por quantas mãos terá passado a 

propriedade, no entanto sabe-se que o património foi doado, no referido ano, por D. 

José I, a Alexandre de Gusmão95. Após o terramoto de 1755, que causou alguns danos 

                                                           
93 BOIÇA, Joaquim M.F., Rombouts de Barros, Maria de Fátima, O Palácio e a Quinta dos Aciprestes, 
Câmara Municipal de Oeiras, Edição Fundação Marquês de Pombal, 2007, p.85. 
94 Idem, ibidem p. 85 
95 Irmão do célebre Bartolomeu de Gusmão, construtor da “Passarola”. 
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no edificado da quinta, esta foi retirada ao proprietário em virtude de dívidas, 

passando para D. Luís da Cunha Manoel, Ministro do Rei. 

A conceção barroca da quinta de recreio que Francisco de Miranda irá erguer, a 

partir de terras pertencentes aos dois casais indicados, entende o espaço como um 

todo, comportando as zonas agrícolas, numa perfeita harmonia e articulação com a 

casa e a zona de jardim, acabando por se criar “um microcosmo, que reflete a ordem 

do universo”96.  

A zona intramuros seria uma extensão da casa. O jardim constituía um prolongamento 

do edifício, dedicando-se à modelação do espaço exterior o mesmo cuidado e rigor 

que no interior, sendo nele refletido, maioritariamente, um real sentido de cultura.  

A faceta de recreio da quinta levou à incorporação de diverso mobiliário, 

preenchendo diferentes locais do seu espaço, nomeadamente de bancos de espaldar 

[Fig.31] revestidos por painéis de azulejos. Neles retratavam-se temas relacionados 

com a vida da Virgem e do Menino, e na sua parte inferior, evoluíam cenas diversas de 

carácter profano. Infelizmente, desse conjunto que proporcionaria uma visão 

magnífica do local, nada resta.  

Quem observe presentemente, o amplo espaço onde se desenvolvia o jardim-pomar 

da quinta, dificilmente perceberá o valor histórico e artístico que este possuiu, devido 

ao fato de ter estado votado ao abandono nas últimas três décadas do séc. XX, e 

atualmente completamente urbanizado.   

As parcelas que iriam configurar a sua nova propriedade foram selecionadas 

atendendo à sua localização, situando-se à saída de Linda-a-Velha, junto à estrada que 

seguia para Algés. A residência, de configuração retangular, era composta por dois 

pisos, estando “a parte mais nobre no registo sobradado, com tetos de masseira a 

cobrir as dependências mais importantes97”. Juntavam-se ainda ao corpo principal dois 

outros volumes: do lado sul a capela e do lado norte um edifício de registo térreo que 

cumpria, de forma complementar, funções habitacionais. 

                                                           
96 Idem, p. 86. 
97 Idem, p. 88. 
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A fachada principal era corrida, com o alçado lateral da capela a marcar o 

prolongamento, embora o seu telhado face ao da sacristia, provocasse um 

escalonamento, devido á superioridade do primeiro. O pequeno átrio interior, que 

intersecta estes dois espaços, ainda subsiste, permitindo a partir do exterior a entrada 

para a divisão contígua à capela. 

A estrutura mais antiga que se conserva do período inicial da quinta é a capela 

[Fig.29] dedicada a Nossa Senhora do Rosário, não sofrendo qualquer alteração face ao 

projeto de modernização levado a cabo pelo arquiteto Raul Lino no palácio e respetivas 

dependências, como iremos verificar mais adiante.  

A capela, datada entre finais do séc. XVII e o primeiro quartel do séc. XVIII, 

dispunha de “um esplêndido altar com retábulo marchetado em madeiras policromadas, 

imitando o mármore dos embutidos florentinos e ainda belos silhares de azulejos de 

estilo holandês e azulejos de figura avulsa”98. 

Nos séculos seguintes, apesar de alguns períodos de abandono, o núcleo 

edificado da quinta, formado pela habitação e capela, manteve-se, ao que se sabe, salvo 

alguns acrescentos ou modificações pontuais, quase inalterada, relativamente à sua 

matriz histórica construtiva, até meados de novecentos.  

Neste período da contemporaneidade da quinta, é necessário destacar uma importante 

figura, o arquiteto Raul Lino, que aceita em 1955 a importante tarefa de reabilitar o seu 

núcleo habitacional que se encontrava profundamente arruinado. 

Durante as obras, o reaproveitamento das estruturas preexistentes revelou-se 

impraticável devido á sua elevada deterioração. Portanto, o que restava do palácio 

seiscentista foi demolido, nascendo no local um edifício de raiz. Apesar da sua 

modernidade, o projeto concretizado possui em si a memória da planta e de algumas 

soluções construtivas originais, tendo-se salvaguardado a capela, os muros decorados, 

os azulejos do jardim, o tanque, a horta e a zona de pomar. 

Pela década de 80 o conjunto patrimonial é adquirido por um construtor civil, 

cujo objetivo consistia em demolir toda a área, quer zona aberta quer a zona verde, para 

                                                           
98 GOMES, Levy Nunes, Linda-a-Velha de Ninha de Ribamar à Fundação Marquês de Pombal, Edição 
Município de Oeiras, 2008. 
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que o terreno fosse posteriormente urbanizado. A Câmara Municipal de Oeiras decidiu 

intervir, opondo-se determinantemente à destruição de todo o património, vindo 

posteriormente a adquiri-lo, nos primeiros anos do séc. XXI.  

Entre os anos de 2002 e 2003 foi restaurado o Palácio dos Aciprestes [Fig.30] 

por iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras e, no ano de 2004, a CMO cede-o em 

regime de comodato, à Fundação Marquês de Pombal. 

Esta fundação foi criada em 1989 por iniciativa da CMO, nascida da ideia do Professor 

Noronha Feio99, Vereador da Cultura e Desporto, em 1988, sob a Presidência do Dr. 

Isaltino Morais, sendo os estatutos aprovados pela referida autarquia, a 4 de Janeiro de 

1989, e pela Assembleia Municipal a 10 de Julho de 1990100. 

A atividade da fundação iniciou-se em 1994, com a atribuição anual de Bolsas 

de Doutoramento e Mestrado. O objetivo principal e estatutário da FMP reside em 

contribuir para o desenvolvimento do Concelho de Oeiras, em áreas como a cultura, 

artes plásticas, ação social, investigação científica e deporto. 

Presentemente a Fundação Marquês de Pombal, em parceria com a Câmara 

Municipal de Oeiras, compromete-se em implementar mensalmente, exposições de artes 

plásticas, assim como diversos recitais e concertos, não esquecendo os concursos de 

fotografia e pintura, naturalmente com uma periodicidade diferente. 

2.5.4 Livraria-Galeria Municipal Verney 

A Livraria-Galeria Municipal Verney [Fig.32,33 e 34], instituída numa antiga 

casa de habitação do Centro Histórico da Vila de Oeiras, foi inaugurada a 20 de Maio de 

1995, sob a orientação do Dr. Manuel Barão da Cunha, formando-se a partir de um 

outro equipamento cultural entretanto extinto, a Galeria Espiral. Esta constituía um 

espaço de arte, apoiado quer pela Câmara Municipal de Oeiras, quer pela Lisgráfica. 

O local escolhido para receber a Verney não foi de todo alvo de seleção 

ocasional. É política deste polo cultural, o enriquecimento de uma forte relação de 

proximidade com a população local, baseada em metodologias que estimulam a vertente 

                                                           
99 ROCHA, Ana Catarina, “Fundação Marquês de Pombal”, O Correio da Manhã, Oeiras, Nº.159 (2002-06-
01), p.25 a 26. 
100 GOMES, Levy Nunes, Linda-a-Velha de Ninha de Ribamar à Fundação Marquês de Pombal, Edição 
Município de Oeiras, 2008. 
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atrativa e pedagógica das iniciativas, detendo em simultâneo, a capacidade de suscitar 

no público uma ideia de pertença em relação ao espaço.  

É esta dimensão informal que faz da Verney uma casa de cultura, disponível e adaptável 

a qualquer um de nós.  

A população sempre que a visita, ao invés de se sentir deslocada em virtude da notória 

carga intelecto-cultural que eventualmente se poderá percecionar no seu interior, 

envolve-se pelo ambiente e integra-se totalmente no espaço. 

Ao longo do tempo, a Verney tem vindo a manter-se fiel ao ideal que lhe serviu 

de embrião, promovendo as suas duas vertentes: galeria de arte e livraria (não um local 

onde se comercialize livros, mas sim um espaço aberto a apresentações e lançamentos). 

Começou-se com uma dupla muito interessante, composta por Francisco Simões, nas 

Artes Plásticas e David Mourão Ferreira, na Literatura.  

Através deste polo cultural, a Câmara Municipal de Oeiras vem divulgando e 

prestigiando as obras de consagrados artistas e escultores, sendo considerado, 

unanimemente, um centro cultural dotado de uma enorme projeção e importância local 

desde que iniciou o seu percurso101. 

A Verney trata-se portanto, de um projeto cultural, pluridisciplinar e 

interinstitucional, disponibilizado e aberto a toda a população, embora haja uma maior 

incidência e predominância de habitantes do Concelho de Oeiras.  

A ideia reside em poder proporcionar ao município a oportunidade, uma vez bem 

estabelecidos os programas a concretizar, a possibilidade de ver, vivenciar, 

experimentar e aprender com a arte nas suas mais diversas formas.  

Segundo o Dr. Manuel Barão da Cunha, a quando de uma entrevista realizada 

sobre a Livraria-Galeria Municipal Verney, em relação à programação cultural da 

mesma e disponibilizada à população, “se se tiver que cortar alguma coisa, sacrifica-se a 

                                                           
101 “A Câmara Municipal de Oeiras na vanguarda de apoios à cultura”, Cascais e as Linhas, Cascais, Nº15, 
(2002-10-01), p.28 a 30. 
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quantidade, jamais a qualidade. Na Verney pensa-se que é melhor atrair e a atracão faz-

se precisamente pela qualidade”102. 

O projeto “Escolas-Verney” tratou-se somente de um pequeno exemplo da forte 

dinâmica proporcionada pela Livraria-Galeria em prol da cultura e dos oeirenses. 

Iniciado no ano letivo de 1998/1999 com quatro turmas das Escolas Básicas Nº1 e Nº3 

da Freguesia de Oeiras, esta iniciativa inovadora e didática teve, desde o início, 

objetivos bem definidos “de características eminentemente socioculturais que visam, no 

essencial, criar os munícipes hábitos de frequência e de comportamento em 

equipamentos culturais, através do despertar e do desenvolvimento pelas artes e 

letras”103. 

No ano de 2007, transpôs-se a Livraria-Galeria Municipal Verney, para a tutela 

da Divisão de Cultura e Turismo da Câmara de Oeiras que, até então, funcionava como 

um polo cultural independente. 

Na sequência de uma exposição póstuma do artista Neves e Sousa, a sua viúva, 

Luísa Neves e Sousa, sabendo do desejo de seu marido em manter a sua coleção de arte 

intacta, sendo esta composta por cerca de 6 mil desenhos, 1375 aguarelas e 37 quadros a 

óleo, constituindo autênticos testemunhos das suas inúmeras viagens a África, refletindo 

as suas gentes e costumes, decidiu doa-la à Câmara Municipal de Oeiras, ficando esta 

exposta (periodicamente) e albergada na Livraria-Galeria Verney, segundo o protocolo 

estabelecido entre ambas as partes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 FLORA, Nuno, “Na verdade achamos que é melhor atrair, e atração faz-se pela qualidade”, Rotas da 
Linha, Porto Salvo, (1999-05-27), p.4. 
103 BRANCO, Daniel, “Artes e Letras em Oeiras, jornal de Letras”, Paço de Arcos, Aº-XXIII, Nº853 (2003-
06-11), p.12. 
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Cap. 3 – O Centro Cultural Palácio do Egipto, enquanto polo de dinamização e 

extensão cultural em Oeiras. 

3.1 - Quintas de Recreio: o caso da Quinta e Palácio de Nossa Senhora do Egipto 

em Oeiras e sua memória histórica. 

 Segundo o Dr. Jorge Miranda104, as Quintas de Recreio seriam locais fechados, 

exclusivamente reservados aos seus detentores, onde poderiam permanecer isolados da 

população comum, circunscrevendo-se entre muros verdadeiramente altos e portentosos. 

Habitualmente, a fachada mais severa e imponente da casa senhorial de habitação, 

situava-se em local próximo do espaço público, como símbolo de poder e grandeza, 

numa deliberada atitude de ostentação. Já a outra (ou outras) fachada, mais sóbria e 

trabalhada decorativamente, encontrar-se-ia afastada do olhar da restante população, 

tendo a sua extensão ou prolongamento no íntimo jardim, através de terraços e 

varandas, proporcionando a contemplação de todo o seu domínio. Teríamos portanto de 

um lado, a face da imagem publica, politica e social e do outro, a intima, a recada e, 

acima de tudo, a familiar. O único espaço permitido, ainda que com algumas restrições, 

à comunidade em geral, seria a capela que se constituía como uma construção integrada 

e em comunicação direta com a casa de habitação e, em simultâneo, com o domínio 

público.   

 As Quintas de Recreio surgem como um local de síntese, em forma de espaço 

arquitetónico, construído e idealizado pelo homem, que lhe garantem o fruir dos espaços 

que o compõe e estruturam, tendo como suporte económico determinadas culturas 

agrícolas.  

Para além da sua componente de recreio, as quintas teriam que se encontrar próximas de 

boas vias de comunicação e deter bons recursos hídricos. Procura-se nestes espaços a 

fruição contemplativa da Natureza, influência do humanismo importado do 

Renascimento italiano, e o usufruto dos privilégios da vida citadina, nomeadamente da 

sua cultura.  

                                                           
104 MIRANDA, Jorge, “Palácio do Egipto em Oeiras: um espetáculo de constrangedora degradação”, 
Jornal da Região, Lisboa, A.4, nº176 (2000-09-14). 
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Após a escolha do sítio, com o objetivo de realizar arquitetonicamente um programa 

com uma determinada estrutura funcional, mas também expressão da sua própria 

existência, é criada a necessidade física e arquitetónica do lugar105. 

O espaço a criar reflete um contexto cultural especifico, quer do seu empreendedor quer 

dos que o vão vivenciar e, claro que, a forma de o conceptualizar e habitar, reflete o 

pensamento filosófico da sua época. 

 A primeira abordagem na elaboração do espaço arquitetónico da Quinta de 

Recreio tem, por um lado, um caracter bastante concreto, no que se refere à captação de 

elementos circundantes do sítio, da sua paisagem natural e, por outro lado, um caracter 

mais abstrato em que a concretização do lugar a projetar vai ser elaborado por esquemas 

de índole geométrica. 

 Ao criar estes espaços que polarizam o território, são criados lugares como 

pontos de permanência, de chegada e de partida para outros mais ou menos distantes, a 

partir dos quais é feita a apropriação do espaço e ambiente circundantes. O lugar 

aparece aqui com um limite bem definido e é caracterizado por ter um interior próprio 

em contraste com o exterior que o rodeia, o que afirma, de uma forma espontânea, a sua 

centralidade. Este está naturalmente acompanhado, ou mesmo estruturado, por uma 

forma arquitetónica centralizadora ou simplesmente por uma concentração de massas 

construídas.  

De uma forma geral, podemos afirmar que o território que hoje circunscreve o Concelho 

de Oeiras beneficiou de alguma prosperidade económica ao longo da segunda metade 

do séc. XVI e nos séculos seguintes, vendo surgir no seu espaço várias Quintas de 

Recreio, sinónimo de riqueza, afirmação social e lucrativa produção agrícola106. O 

desenvolvimento das culturas de regadio desta região, maioritariamente rural, deveu-se 

ao facto de, desde os finais do séc. XVIII, se ter afirmado como uma das principais 

fornecedoras de cereais e vinhos da capital. 

 A prosperidade económica de Oeiras no séc. XVIII traduziu-se num importante 

e significativo aumento populacional e, paralelamente, numa modelação do espaço 

                                                           
105 “O lugar da Quinta de Recreio na periferia de Lisboa”, Arte e Teoria – Revista do Mestrado em Teoria 
da Arte da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, nº9, 2007, pp.79 a 91. 
106 SILVA, Sara Cristina, Pintura Sacra no Concelho de Oeiras, Séc. XVII e XVIII, Câmara Municipal de 
Oeiras, 2004, p.22. 
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territorial, devido, em grande parte, ao impacto arquitetónico das quintas, havendo uma 

adaptação da “paisagem através de um núcleo (…) composto por casa de habitação, 

celeiros, adegas, cavalariças e estábulos, contando os de maior dimensão com 

importantes adegas, lagares de azeite e vinho (…)107. 

Na «Chorographia Portugueza» editada em 1702, encontra-se um capítulo onde 

pode ler-se “O Lugar de Oeyras fica tres legoas de Lisboa para o poente, tem trezentos 

vizinhos com hua Igreja paroquial (…) e outras Ermidas, N. Senhora da Conceição em 

sitio alto no meyo de hum rocio, S. Joseph na quinta de Manoel da Costa Calheyros, N. 

Senhora da Conceição na quinta de Duarte de Castro do Ryo, e N. Senhora do Egypto, 

com mais nove quintas108. 

De facto a Quinta de Nossa Senhora do Egipto, complexo que constitui o nosso 

objeto de estudo, à semelhança das do Marquês de Pombal, da Arriaga e do Proença, 

afirmava-se como uma das principais Quintas de Recreio em Oeiras. As Quintas do 

Marquês de Pombal eram publicas, embora mais tarde para evitar alguns abusos, a 

admissão passou a ser feita por bilhetes, o que não sucedia com as restantes, à exceção 

da Ermida de Nossa Senhora do Egipto, na Quinta do Egipto109. 

A Quinta e Palácio do Egipto [Map.1] não constituem de todo obra de um só 

homem, mas sim o resultado de um projeto desenvolvido por uma família – a Rebelo de 

Andrade, pelo menos no decurso do séc. XVIII110. A família Rebelo de Andrade ter-se-á 

estabelecido em Oeiras posteriormente a 1695, ano do matrimónio celebrado entre João 

Rebelo de Andrade, que exercia a função de meirinho da Inquisição, cargo que herdada 

de seu pai, e Paula de Mata Henriques, natural e moradora da Vila de Oeiras. 

Segundo o Memorial Histórico, João Rebelo de Andrade adquiriu uma quinta (hoje do 

Egipto), que já dispunha de palácio com capela dedicada a S. José, a 4 de Setembro de 

1702. Optou por ampliar o edifício integrando a ermida sem a alterar, mudando somente 

a consagração para Nossa Senhora do Egipto. Sem que nada esteja provado, terminadas 

as obras, o palácio dataria de c.1705, o que o tornaria implicitamente, o espaço de maior 

                                                           
107 Idem, ibidem p.22 
108 GOMES, Maria do Céu, O morgadio e a Vila de Oeiras, Edição Câmara Municipal de Oeiras, 1998. 
109 TEIXEIRA VASCONCELOS, Luiz, Oeiras de Ontem, de hoje, e de amanhã, Publicação: Liga dos 
Interesses de Oeiras, 1941. 
110 MIRANDA, Jorge, “Palácio do Egipto em Oeiras: um espetáculo de constrangedora degradação”, 
Jornal da Região, Lisboa, A.4, nº176 (2000-09-14), p.7 
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prestígio da Vila de Oeiras, até à construção do Palácio Pombal, e um bom exemplo de 

arquitetura rural no tempo de D. João V111. 

Seu filho, António Rebelo de Andrade, empreendeu novas obras de ampliação 

na sequência da aquisição de uma propriedade vizinha, a 23 de Agosto de 1757, mas 

sempre, à semelhança de seu pai, sem efetuar alterações na Ermida de Nossa Senhora do 

Egipto. 

Destas duas fases construtivas, de ampliação e ligação aos imóveis pré-existentes, terá 

derivado a forma pouco regular que o edifício apresenta. Razão pela qual o palácio não 

espelhe a linearidade e o rígido geometrismo próprios da época. 

 António Rebelo de Andrade (1696 – 1763) [Fig.35] foi sem dúvida, o mais 

ilustre varão da família112.Com ele a casa tornou-se um marco e conheceu o seu auge. 

Pertencente à Alta Burguesia, ao seu prestígio social soma-se o grau de Cavaleiro da 

Ordem de Cristo, por mercê de D. João V, a 6 de Dezembro de 1717, ascendendo o 

solicitador no mesmo ano. Foi ainda nomeado Tesoureiro da Bula da Santa Cruzada 

(1931), Tesoureiro das Quintas do Pau Brasil (1941),Tesoureiro das Quintas do Ouro 

(1743 a 1749) e acionista fundador da Companhia do Grão-Pará. António Rebelo de 

Andrade veio apoiar diversas iniciativas de interesse local, nomeadamente a construção 

da Igreja de Nossa Senhora da Purificação em Oeiras, sendo nomeado em 1737 

Superintendente das obras. Sem a sua riqueza e generosidade imensa, a conclusão do 

projeto teria sido bastante mais demorado. Relembremos que a atual Igreja Matriz de 

Oeiras começou a ser edificada em 1702 e foi inaugurada em 1744. Com efeito, nos 

registos efetuados durante o período em que António Rebelo de Andrade desempenhou 

as suas funções, disponibilizou um empréstimo, sem juros, no valor de 8.174$284 reis, 

constituindo quase ¾ da despesa total da obra113. 

Em sinal de gratidão a António Rebelo de Andrade, para além do Senhor da Quinta do 

Egipto ter sido sepultado em campa rasa, no altar-mor da igreja, ficou reservado para ele 

e sua família o uso exclusivo das três tribunas da galeria do lado sul, privilégio ainda 

reivindicado pelos descendentes em 1802. 

                                                           
111 Palácio do Egipto, Câmara Municipal de Oeiras, 2009. 
112 MIRANDA, Jorge, “A segunda morada do Marquês de Pombal: a influência local do Palácio do Egipto”, 
Jornal da Região, Lisboa, A.4, nº177 (2000-09-21), p.7. 
113 RIBEIRO DE FERREIRA, Manuel Marques, História de Oeiras, Vol.I – A Paróquia de Nossa Senhora da 
Purificação de Oeiras (1147 – 1997), Oeiras, 1997. 
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  O peso social e a influência económica e cultural dos proprietários do Palácio do 

Egipto, foram titulares e decisivos para o desenvolvimento e afirmação do conjunto 

patrimonial. Regista-se que o edifício chegou a ser sede temporária do poder político e 

administrativo do país114.A situação verificou-se no verão de 1775, quando o rei D. José 

I esteve alojado no Palácio Pombal, com o objetivo de se situar mais próximo dos 

banhos do Estoril, cuja utilização os médicos haveriam recomendado. Como tal, o então 

Primeiro-ministro, Sebastião José de Carvalho e Mello, ao ceder a sua propriedade ao 

monarca e restante família, optou por ocupar o Palácio do Egipto, que constituía a única 

construção com a grandeza e imponência necessária para o acolher. Tal situação voltou 

a verificar-se em 1776, ano em que Oeiras foi a Vila escolhida para a acolher a Feira 

Industrial115, contando uma vez mais com a presença do cognominado O Reformador, e 

restante família real. 

A nível de instrução da população, no sentido de eliminar as lacunas do ensino 

público, esta Casa foi um dos polos de irradiação local, contando com o apoio 

indispensável do capelão da ermida de Nossa Senhora do Egipto, Padre Pedro Elias, que 

se disponibilizava para dar instrução aos mais jovens no último quartel do séc. XVIII116. 

A ermida da Quinta de Nossa Senhora do Egipto deteve também um importante 

papel e de enorme impacto na vida da população local, pelo menos durante o período 

em que a Igreja Matriz de Oeiras foi alvo de obras de recuperação, em virtude do 

Terramoto de 1755, que lhe causou elevados danos. Como tal, e em substituição, a 

ermida do Palácio do Egipto foi generosamente colocada ao dispor da população. É 

provável que entre 1755 e 1758, período de tempo em que as liturgias foram 

transferidas para a referida ermida, tenham sido também transportadas para a capela ou 

dependências do palácio, as mais veneradas e importantes imagens. 

Ao tempo de António Rebelo de Andrade, em 1762, o complexo de Nossa 

Senhora do Egipto, apresentava uma variedade de instalações que se estendiam por uma 

vasta área117.No núcleo central, confinante com o então chamado Largo da Igreja, o 

                                                           
114 MIRANDA, Jorge, “A segunda morada do Marquês de Pombal: a influência local do Palácio do Egipto”, 
Jornal da Região, Lisboa, A.4, nº177 (2000-09-21), p.7 
115 Idem, ibidem p.7. 
116 Idem, ibidem p.7. 
117 MIRANDA, Jorge, “Palácio do Egipto em Oeiras: um espetáculo de constrangedora degradação”, 
Jornal da Região, Lisboa, A.4, nº176 (2000-09-14), p.7. 
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acesso ao pátio à esquerda, fazia-se por um segundo, ainda mais desafogado, onde se 

situavam à direita, as dependências destinadas às cavalariças, cocheira e palheiro, duas 

casas térreas e um tanque. Este tanque dever-se-ia encontrar no eixo do alçado fronteiro 

do muro de suporte do átrio e serviria também de bebedouro aos animais118. O pátio 

teria a marca da rusticidade característica do séc. XVIII, com as paredes revestidas a 

magníficos azulejos.  

O Palácio apresentaria, tal como hoje, uma planta retangular extremamente 

irregular, composta pela articulação de 3 corpos, em torno de um pátio, que constituem 

a memória de três diferentes épocas construtivas, aos quais se ligaria, no extremo O. do 

corpo a N., um outro corpo retangular de volumetria escalonada. 

A cobertura efetuada por telhados múltiplos de 2, 3 e 4 águas atribuía um toque especial 

ao edifício, reforçando a sua imponência. O alçado principal a NE, encontrava-se 

dominado por dois corpos extremos relativamente a um corpo central reentrante, dos 

quais se destaca o corpo a N., onde se localiza o acesso principal. 

Piso térreo rasgado a eixo por portal em arco de volta perfeita [Fig.43], em silharia 

fendida, com volutas no extra dorso, sobrepujado por remate escultórico dominado por 

uma ornamental concha, no lugar que seria ocupado pelas armas, se os proprietários 

gozassem do estatuto de nobreza, e encimado ao nível do primeiro andar, por cinco 

janelas de guilhotina119. 

No piso térreo do alçado lateral NO, orientado para o largo da Igreja Matriz, onde 

atualmente se encontra instalado o Restaurante Mensa, estaria adjacente, na pequena 

reentrância que presentemente ainda conseguimos observar, a Ermida de Nossa Senhora 

do Egipto [Fig.65], que para além do acesso interno, teria também, porta para o espaço 

público. Ainda neste piso, no local onde atualmente se encontra o café Chá da 

Barra/Vila, encontrar-se-ia a cozinha do palácio, dispensa e celeiro que se ligava ao 

jardim, onde encontrar-se-iam, junto a este, três dependências e dois sobrados. 

                                                           
118 Idem, ibidem p.7. 
119 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=22116 
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 Colaço e Archer120falam-nos da estrutura à francesa dos jardins, com magníficos 

tanques emoldurados em pedra lavrada, estatuas e esculturas fontanárias, pátios de 

azulejo e avenidas de buxo.  

Segundo Rodrigo Dias, arquiteto paisagista da Câmara Municipal de Oeiras, o 

complexo ajardinada do Palácio do Egipto, dever-se-ia assentar sobre uma estrutura de 

jardins de socalcos que usufruíam de vistas sobre a Igreja de Oeiras, o Vale da Lage, e a 

Serra de Sintra. Estes, estariam delineados com um desenho barroco, de onde se destaca 

a Cascata, que deveria ter uma dimensão monumental, provavelmente decorada com 

estatuária, e centrada num jardim claustro, com lago circular, envolvido parcialmente 

pela casa, sofrendo, eventualmente, melhoramentos ao longo do tempo, devendo ter 

possuído, a dada altura, alguma semelhança com a existente no Palácio Pombal, em 

virtude do gosto que se foi cultivando na época e da elevada proximidade entre as 

famílias Carvalho e Melo e Rebelo de Andrade. Deste jardim ainda subsiste uma 

Schinius Molle [Fig.66] (arvore bastarda da pimenta, Pimenteira Mexicana), atualmente 

na esplanada do café Chá da Barra. 

Conseguimos também intuir a existência de, nos socalcos ajardinados, pomares de 

citrinos, laranjeiras e limoeiros, percorridos por alamedas ladeadas de sebes de buxo 

talhado em topiária. Todo o pomar ajardinado usufruiria de um sistema hidráulico de 

tanques e caleiras de água corrente para regas, que imprimia um toque mediterrânico-

árabe, de referências italianizantes, segundo o princípio das Quintas de Recreio 

portuguesas e das Villas renascentistas italianas.  

Esta obra só terá sido possível num ambiente de abundancia de recursos, proporcionado 

pela estabilidade do reinado Joanino e pelo ouro e pedras preciosas que chegavam do 

Brasil, e que permitiam a ascensão da corte, da rica burguesia e de Portugal, para o nível 

das cortes europeias da época, tendo como paradigma a francesa do Rei Sol Luís XIV, e 

os jardins e Palácio de Versalhes. 

Em Portugal, o aparecimento desta nova composição de arquétipo de jardim com 

esculturas, coincide com a instauração da Dinastia de Bragança, depois da Guerra da 

Aclamação (1640-1668), delineando-se uma nova realidade política no qual esta 

                                                           
120 CRISPIM (Coord.), M.N, Lobo, P.V., Retratos de Oeiras, Publicações DSA, Oeiras, 1994 p.25. 
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estruturação dos jardins desempenhou um papel importante com a crescente necessidade 

de afirmação e representação das novas Casas121. 

 Voltando ao palácio, no seu interior possuía, tal como ainda hoje poderemos 

observar, uma pequena galilé [Fig.52], também ela de planta retangular, e cobertura de 

abóboda de aresta em reboco, com muros decorados com esplendidos silhares de 

azulejo do tipo albarrada, característicos do séc. XVII. Este átrio é articulado com o 

andar nobre, através de uma escadaria [Fig.54], também com azulejos nos muros 

laterais.  

O palácio dispunha de “10 lojas, com respetivos sobrados”122, salas decoradas com tetos 

de estuque, frescos com motivos vegetalistas e azulejos, que deveriam ser de um bom 

gosto e qualidade artística incríveis, pois se António Rebelo de Andrade demonstrou 

tamanha preocupação estética ao encomendar a decoração interior da Igreja Matriz, aos 

melhores artistas, decerto que o terá feito com igual ou superior rigor na sua 

residência123. 

Talvez, devido a este desdobramento de atenções por parte de António Rebelo de 

Andrade para com o Palácio do Egipto e Igreja Matriz de Oeiras, seja notória uma 

franca semelhança entre ambos os edifícios, pelo menos ao nível dos materiais 

escolhidos para as suas conceções, ou ampliações, no caso do complexo palaciano. 

A Quinta de Recreio em que se inseria o palácio era toda murada, e integrava 

três talhões reservados ao pomar e árvores de caroço com uma horta anexa, alimentados 

por um poço e um grande tanque. Dispunha ainda de 2 quarteirões de vinha, cuja 

produção média rondava os 20 alamudes124. As diferentes zonas interligavam-se através 

de uma rede de ruas, ladeadas de buxo. A exploração pecuária também se efetuava, 

dispondo de um rebanho com cerca de 180 ovelhas. O complexo comportava ainda 1 

lagar de “3 varas” e a casa do alambique. 

                                                           
121 RODRIGUES, Ana Duarte, “Elites, estratégias e especificidades da encomenda de escultura de jardim 
em Portugal (1670-1800)”, Analise Social, 207, XLVIII (2ª), 2013. 
122 MIRANDA, Jorge, O Palácio do Egipto em Oeiras, Jornal da Região, 14 de Setembro de 2000, p.7. 
123 António Rebelo de Andrade possuía uma outra propriedade em Lisboa. Um esplendido palácio que 
constituía um notável exemplo da arquitetura pombalina, construindo em cerca de 1760, onde 
presentemente se encontra instalada a Universidade Aberta.   
124 MIRANDA, Jorge, “O Palácio do Egipto em Oeiras”, Jornal da Região, 14 de Setembro de 2000, p.7. 
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No séc. XIX, em data que se desconhece, a família Rebelo de Andrade desfez-se 

da quinta, já bastante degradada por sinal, vendendo-a ao Dr. Zeferino Pinto Coelho. É 

certo que foi precisamente em posse deste proprietário, que o palácio foi perdendo, 

gradualmente, o seu estatuto de casa nobre do séc. XVIII, agravando-se e culminando 

no detentor seguinte. A sua cobertura original de telhados múltiplos foi, durante este 

período, radicalmente alterada em detrimento de um telhado volumoso e contiguo que 

lhe retirou por completo a harmonia das proporções. 

Em data que se pressupõe anterior a 1926125, os herdeiros do Dr. Zeferino Pinto 

Coelho venderam a propriedade [Map.2] a Álvaro António dos Santos. Assim, a capela 

foi dessacralizada e a quinta retalhada e urbanizada, dando origem ao Bairro do Egipto. 

Este loteamento levou ao desaparecimento dos restantes elementos que ainda haviam 

sobrado, nomeadamente o Pátio de Lavoura, os muros e portão nobre, cómodos rurais e 

equipamento hidráulico126. Em simultâneo, com o surgir do 1º Mercado de Oeiras (entre 

os Anos 20 e 29 do séc. XX) na Rua Neves Eliseu, desaparecia o jardim, as fontes e o 

laranjal. Em 1930 foi doado o restante terreno para a construção do novo Quartel de 

Bombeiros, década em que se deu a fragmentação interior do palácio com vista à 

obtenção de vários fogos de habitação, ato de total incúria e desrespeito pelo 

património, que arrasou, destruiu e inutilizou quase na totalidade, os elementos 

decorativos e a noção de organização do espaço interior original. 

O Palácio do Egipto, desde o início do séc. XX, que tem desempenhado funções 

totalmente opostas ao que seria suposto, tendo em conta a tipologia e o historial do 

edifício. Tal sucedeu em virtude da generosidade de Álvaro António dos Santos, que 

desde o primeiro momento colocou o palácio à disposição da população, nunca tendo 

residido nele, o que provocou, ao longo de décadas de usos abusivos, um 

desfiguramento e degradação total do complexo patrimonial.  

 Nos Anos 30 do séc. XX esteve no primeiro andar do palácio a Conservatória 

do Registo Civil de Oeiras. Já entre os Anos 60 e 90, no seu piso térreo, existia uma loja 

de ferragens [Fig.41 e 42]. Até ao final dos anos 80 funcionou no Palácio do Egipto a 

                                                           
125 Tese suportada com base numa planta da Quinta do Egipto, datada de 1926, propriedade de Álvaro 
António dos Santos. 
126 “O Palácio do Egipto”, Boletim Municipal, Câmara Municipal de Oeiras, Nº.4, (1983-05-01), p.11 
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Associação Desportiva de Oeiras (ADO), promovendo diversas atividades no espaço, 

através de sessões de cinema, a instalação de um animatografo e bingo. 

Em 1979 a Câmara Municipal de Oeiras adquiriu o imóvel aos herdeiros de 

Álvaro António dos Santos, pelo preço simbólico de 8 mil contos (cerca de 40.000 

euros). Em 1981 inicia-se o processo de realojamento dos inquilinos. Ainda nesta 

década o palácio albergou serviços da Câmara Municipal de Oeiras e um 

Bar/Restaurante. No final dos Anos 90 acolheu pequenos ateliers de artes plásticas, num 

espaço, já há muito, em degradação total. 

Em 2002 começa-se a projetar uma nova utilidade para o edifício, sendo 

assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Oeiras em 2007 – Dr. Isaltino Morais, 

o ato de consignação de obra. O Palácio do Egipto reabre ao público, renovado e 

convertido em Centro Cultural [Fig.40] no ano de 2009, envolto num custo de cerca de 

3 milhões de euros. 

Assim, em pleno coração do Centro Histórico da Vila de Oeiras, a Câmara Municipal 

detém o mais recente espaço dedicado à cultura. Esta intervenção pretendeu criar um 

equipamento de qualidade que, funcionando em articulação com o Auditório Eunice 

Muñoz e a Galeria-Livraria Verney, dotou a Vila de Oeiras de uma vida cultural de 

significativa importância no contexto nacional. 

3.2 - Reconversão do Palácio do Egipto em Centro Cultural 

 A reconversão de edifícios históricos promove igualmente a requalificação das 

áreas urbanas centrais em que esses elementos estão inseridos. São esses espaços 

marcantes, recuperados na atualidade, que preservam as inovações tecnológicas da 

época da sua construção, o estilo e o seu modus vivendi, inserindo tecnologias atuais 

quando reconfigurados ou complementados por novos espaços, e ainda pela 

participação nos processos históricos que os transformam em ícones da arquitetura 

local, nacional ou mundial127. 

                                                           
127 MARTINS, António Carlos, “Simpósio Temático: Arquitetura, Património e Museologia – I ENAPAQ”, 
Rio de Janeiro, 2010. 
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Bem no Centro Histórico de Oeiras, a paredes meias com a Igreja Matriz, 

sobressai com distinção, desde 2009, o renovado Palácio do Egipto, reconvertido em 

Centro Cultural afirmando-se, desde então, como um espaço cultural de referência. 

Este projeto surgiu a partir da decisão da autarquia de Oeiras, em resgatar o espaço do 

estado de degradação progressiva em que se encontrava, devolvendo-o à comunidade, 

no âmbito da Requalificação dos Centros Históricos do concelho. 

A recuperação do edifício [Fig. 36, 37, 38 e 39] e instalação do equipamento cultural, 

quer de todos os núcleos que compõem o Centro Cultural, ou dos Gabinetes e Gabinete 

de Apoio Técnico Local, contou com um investimento de 3 milhões de euros por parte 

da autarquia. 

 Num projeto assinado pelo Arquiteto Fernando Vaz do Carmo [Fig.46, 47 e 48], 

o Centro Cultural acabou por fundir com harmonia o edifício pré-existente com um 

volume contemporâneo. Do palácio manteve-se a fachada, o pórtico nobre [Fig.49], 

uma pequena galilé, a escadaria principal, as pedras mármore e os azulejos do séc. 

XVIII [Fig.1 e 2] (tratando-se alguns de recriações em virtude de furtos que o palácio 

foi alvo). Na escadaria existia um lanternim [Fig.53] bastante deteriorado, embora não 

tendo sido de todo possível assegura-lo, manteve-se a ideia, com uma geometria 

contemporânea.    

A solução encontrada pelo arquiteto foi no sentido de com um traço ou uma linha, se 

conseguisse definir um novo edifício. Então criou-se um elemento plástico de betão 

[Fig.55 e 56], que envolve todo o espaço sem tocar nele, e nesse espaço surge o novo 

complexo, que contrasta com o palácio, não o hostilizando.  

Parte do que compõe o edifício é transparente (vidro), com o nítido objetivo de utilizar 

sempre como pano de fundo o próprio antigo palácio, criando um contraste. Já o aço 

corten pretende de certo modo isolar a parte mais íntima do novo edifício do exterior, 

surgindo entre o elemento de betão e o solo, contornando todo o edifício, acabando por 

definir o pátio mais intimista que, de certo modo, acaba por constituir uma recreação 

dos antigos pátios (jardins) que a quinta possuía [Fig.64]. 

O primeiro piso do volume principal destina-se à galeria de exposições. Aqui destaca-se 

o pormenor do espaço abobadado, de uma escadaria e uma estrutura com funções 
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utilitárias, de acesso à iluminação e telhado, assim como para resguardar toda a área 

técnica de climatização [Fig.59]. 

Trata-se de uma reconversão estrutural dotada de uma elevada vertente artística, que faz 

com que os visitantes possam observar arte, contínua e constantemente. 

3.3 - O Centro Cultural Palácio do Egipto. 

 Segundo o Dr. Jorge Barreto Xavier na sua comunicação para um colóquio 

promovido pelo Observatório das Atividades Culturais128, os centros culturais assumem-

se como estruturas para “ (…) a promoção de atividades culturais em múltiplos 

domínios, nomeadamente artísticos,”, mas que não se circunscreve exclusivamente às 

artes, pois o conceito de cultura é muito abrangente. 

Existe em tal caraterização uma forte afinidade com uma das variantes de «centro 

cultural», não destacada pelo Dr. Barreto Xavier – os Centros ligados a autarquias -, em 

franca expansão desde os Anos 60, e com um pico de popularidade nos Anos 90, que os 

colocam no cerne do processo de aumento dos grau de literacia e de inteligência 

emocional, sem que estejam necessariamente ligados a uma coleção efetiva e residente. 

O Centro Cultural Palácio do Egipto129 afirma-se, desde 2009, como um espaço 

multidisciplinar e de referência na vida cultural do Concelho de Oeiras, constituindo um 

excelente exemplo de como é possível distinguir e delimitar diferentes conceitos como 

“cultura”, “turismo” e “lazer” mas, contudo, fazendo-os coexistir harmonicamente num 

mesmo edifício. Assim, o CCPE, embora detenha na galeria de exposições o foco 

principal da sua atividade cultural, o Centro Cultural acabar por não ser somente este 

espaço, o posto de turismo ou os locais de restauração, antes pelo contrário, o seu 

produto final advém da união, convergência e interseção de todos os seus núcleos 

constituintes.  

                                                           
128 O Estado das Artes/As Artes e o Estado, Observatório das Atividades Culturais, Lisboa, 2002, p.203. 
129 Aberto ao público de terça-feira a domingo, entre as 12h e as 18h. 
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É certo e sabido que, por vezes, estas entidades acabam por dedicar maior 

preocupação com a afluência de público (números) e com o consumo de bens culturais, 

ao invés do que realmente importa, a divulgação de conteúdos e a sua assimilação130. 

Felizmente não é o que sucede com o CCPE. Este assume a sua missão de valorização 

do capital humano, através da promoção das artes visuais, contribuindo desta forma para 

a formação de uma comunidade culturalmente dinâmica e consequentemente mais 

consciente e interventiva, de acordo com as políticas estratégicas definidas pela 

autarquia, reforçando a sua identidade cultural. 

Desta forma, o CCPE tem por objetivo fomentar o gosto pela cultura e fortalecer a 

aposta em nomes consagrados da arte nacional e internacional, investindo também na 

incrementação do relacionamento privilegiado com instituições culturais de vulto. 

 Sempre que estamos na presença de instituições de cariz cultural, como é o caso 

do nosso núcleo de estudo, tudo o que se faz em prol da dinamização e divulgação, é 

chamado de Ação Cultural. Esta constitui o trabalho realizado pelo agente cultural ou 

pela instituição em função de um grupo, visando, principalmente, democratizar o acesso 

à criação e facilitar a utilização de serviços culturais. 

A ação cultural pode ser considerada como um processo de intervenção que utiliza o 

modo operativo da arte, com todo o seu carater questionador, para revitalizar laços 

sociais e promover a criatividade em grupo. É deste modo que devem ou deveriam agir 

os Centros Culturais. 

Há que ter em conta que a cultura das massas, industrializada e concebida em particular 

para o consumo, não necessita de um espaço, pois pode ser facilmente obtida através 

dos meios de comunicação de massa. A cultura que precisa de uma casa para si é aquela 

que nasce da inquietação, do conhecimento e da reflexão partilhada. 

 Voltando ao caso do Centro Cultural Palácio do Egipto, como entidade que 

aglutina atividades de criação, reflexão, fruição e distribuição de bens culturais, fará 

todo o sentido apresentarmos, aquilo que poderá ser entendido como as suas linhas de 

ação cultural: 

                                                           
130 RAMOS, Luciene Borges, O centro cultural como equipamento disseminador de informação: um 
estudo sobre a ação do Golpão Cine Hoto, Dissertação de Mestrado em Ciência da Informação, UEMG, 
Belo Horizonte, 2007. 
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 Divulgar as artes contemporâneas apoiando a produção e criatividade artísticas, 

apresentando uma programação diversificada, que abranja as mais variadas áreas 

que a compõem (pintura, desenho, escultura, fotografia, vídeo, instalações, etc.), 

numa linha programática que se paute, anualmente, pela variedade e regularidade. 

 Fortalecer a aposta em alguns nomes conceituados da arte nacional e internacional. 

 Apostar e promover valores emergentes, nacionais ou estrangeiros, no âmbito das 

artes contemporâneas. 

 Apoiar iniciativas e projetos de inequívoco interesse cultural, que permitam a 

manutenção de públicos fidelizados, propostas e organizadas exclusivamente por 

esta autarquia ou em colaboração com agentes culturais. 

3.3.1 – Serviço Educativo 

 Foi nos idos Anos 50 do século passado que em Portugal se criou o primeiro 

serviço educativo, em virtude do desejo e do interesse manifestado pelo conceituado 

diretor do Museu Nacional de Arte Antiga e eminente investigador, Dr. João Couto. 

Ao longo das últimas décadas, tomando por referência a explosão museológica 

verificada no nosso país a partir da Década de 80 do séc. XX, os profissionais dos 

museus, centros de arte e centros culturais portugueses, têm dado relevância constante à 

função educativa dos museus, verificando-se com frequência a realização de encontros e 

de debates centrados nesta temática131. 

 Atualmente, estas instituições, proporcionam aprendizagens contínuas a pessoas 

de todas as idades, desde crianças muito pequenas a pessoas mais idosas, funcionando 

como autênticos mediadores culturais. O individuo passou a usufruir da oportunidade de 

uma visita aberta, informal e de comunicação com os outros. Os serviços educativos 

tornam-se cada vez mais complementos essenciais à compreensão do acervo das 

exposições, pois, em princípio, estas dispõe de uma rede de significações, mas no 

entanto nem todo o público consegue descodificar as leituras múltiplas, atribuídas a um 

dado objeto132. Por isso mesmo existe o serviço educativo, que serve de elo de ligação 

entre o público e as peças expostas.  

Como tal, a educação deve ser considerada como uma das metas principais da política 

destes espaços. Sem tal compromisso, a educação tende a ser vista como uma mera 

tática de marketing com o objetivo de aumentar o número de visitantes 

                                                           
131 FILIPE, Graça, Serviços educativos em Portugal. Ponto de Situação, MNAA, 2011. 
132 DUARTE, Ana, Vítor, Isabel, “Os serviços educativos e as atividades de extensão cultural nos museus”, 
Cadernos de Sociomuseologia, Nº.8, 1996. 
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Os melhores exemplos de museus ou centros culturais, já dispõem de pedagogos em 

ação, mesmo antes da sua abertura oficial.  

 No caso particular do CCPE, a metodologia aplicada no seu serviço educativo é 

bastantes simples, constituindo-se em 4 grandes núcleos: visitas-guiadas para público 

geral, podendo ser efetuadas quer pelos responsáveis do serviço, ou pelo artista da 

exposição patente no momento; visitas-jogo concebidas e direcionadas para o público 

familiar; visitas-jogo para escolas, infantários, atls e instituições infanto-juvenis, que 

solicitem atempadamente a utilização e usufruto deste serviço disponibilizado pelo 

centro; e, por fim, visitas-jogo para o projeto “Grãos de Arte”133. 

Este serviço encontra-se habitualmente disponível todos os dias, exceto segunda-feira e 

feriados, com um horário preferencial entre as 9h e as 16h, sujeito a um máximo 20 

participantes, (número idealizado para garantir a qualidade necessária do serviço, 

segurança das peças e, principalmente, das crianças), estendendo-se a um universo que 

vai do pré-escolar ao ensino superior.  

As atividades disponibilizadas pelo serviço educativo do Centro Cultural Palácio do 

Egipto incidem sobre 3 grandes áreas fundamentais para um desenvolvimento saudável: 

expressão plástica, expressão corporal e desenvolvimento intelectual/cognitivo, 

pretendendo-se estimular com este último, a capacidade de reflexão, a observação e o 

combate contra a iliteracia visual.  

Como tal, todos os jogos concebidos durante o período de estágio, para além de irem ao 

encontro das necessidades educativas dos intervenientes, têm em linha de conta estas 

importantes premissas, materializando-se, por exemplo, em construções de puzzles 

baseados em obras expostas no momento, narração de uma estória adaptada às idades 

das crianças, estimulando assim a capacidade interpretativa das mesmas, mimetização 

corporal baseando-se em uma dada obra presente na exposição ou ainda reprodução 

plástica de uma dada peça134. Claro que estas atividades encontram-se condicionadas à 

exposição patente no momento, existindo um grande leque de conceções, que não se 

restringem de todo apenas às apresentadas. 

                                                           
133 Projeto estabelecido com o infantário Grãos de Gente, instalado na Estação Agronómica Nacional 
(Oeiras). 
134 Alguns guiões ilustrativos destas iniciativas, assim como alguns exemplos de atividades, poderão ser 
consultados nos documentos anexos. 
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3.3.2 – Núcleos integrantes do Centro Cultural Palácio do Egipto. 

 Embora o Centro Cultural Palácio do Egipto se afirme como um espaço de 

cultura e arte de referência, possuindo na sua galeria [Fig.60, 61 e 62] de exposições, 

que ocupa todo o primeiro piso do bloco principal, não só o ponto forte do edifício, mas 

sim o seu epicentro de mundividência, será importante destacar todos os serviços que 

compõe, partilham ou usufruem do mesmo espaço. 

Posto de Turismo de Oeiras (PTO)/Livraria Municipal. 

O Posto de Turismo [Fig.50 e 51] de Oeiras, ocupando parte do rés-do-chão do bloco 

principal do Centro Cultural Palácio do Egipto, ao usufruir de uma localização bastante 

central, desempenha um papel imprescindível e fundamental de apoio aos visitantes dos 

municípios, disponibilizando material informativo sobre o concelho, assim como 

importantes publicações, acumulando um espaço de Livraria Municipal, funcionando de 

Segunda-Feira a Domingo, entre as 12:00h e as 18:00h. 

Mascotes Maria Helena. 

As Mascotes Maria Helena constituem um importante espólio doado ao Município de 

Oeiras, pelo senhor Álvaro António Cardoso Santos - neto de Álvaro António dos 

Santos, último proprietário do Palácio do Egipto (adquirido pela Câmara Municipal de 

Oeiras em 1979) e filho da autora e proprietária da antiga fábrica das “Mascotes de 

Maria Helena”.  

Este legado é constituído por bonecos regionais portugueses de várias dimensões, bem 

como de pequena maquinaria e de memorabilia sobre a produção das mascotes. Trata-se 

de uma mais-valia cultural e turística para a História do Município de Oeiras, pelo que a 

CMO deliberou acolher e divulgar este espólio, através da sua inclusão num pequeno 

espaço expositivo, no rés-do-chão do palácio [Fig.63], assumindo-se, pois, como um 

singular elemento da História Local.  

Para se efetuar uma visita a este núcleo do CCPE, solicita-se que os interessados 

efetuem marcação atempadamente. 
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Gabinete Técnico Local135. 

O Gabinete Técnico Local [Fig.57 e 58] constitui-se como um espaço que permite à 

população do Centro Histórico de Oeiras ser recebida diretamente na sua zona de 

residência, numa franca tentativa de facilitar o contato entre as duas partes. Por outro 

lado, os técnicos que desenvolvem atividade no local, ao invés de se encontrarem 

fechados e isolados num gabinete na Câmara Municipal, sem qualquer noção da 

realidade vivenciada pela população, passam a usufruir de maior proximidade com as 

problemáticas, experienciando-as in loco.  

Gabinetes Técnicos. 

Este local [Fig.58 e 59], à semelhança do Gabinete Técnico Local, instalado no primeiro 

piso de um espaço criado de origem, e adjacente ao edifício primitivo, encontra-se 

reservado aos colaboradores que desempenham funções no Centro Cultural Palácio do 

Egipto, espaço que, para além de ser utilizado para solucionar as questões do dia-a-dia, 

desde a gestão cultural do espaço, à projeção de novas exposições, dispõe, também, de 

uma sala de reuniões.  

Espaços de Restauração. 

Existem três espaços de restauração [Fig. 67] no Centro Cultural Palácio do Egipto, 

inseridos no âmbito de um projeto de revitalização e dinamização do Centro Histórico 

da Vila de Oeiras: o bar Oeiras Lounge, o restaurante Mensa e o café Chá da Barra/Vila 

(gerido e explorado por uma associação cultural do concelho, a Luchapa). 

3.3.3 – Gestão do Centro Cultural Palácio do Egipto 

 A gestão museológica ou administrativa de centros culturais que dispõem de um 

espaço expositivo, como é caso do Centro Cultural Palácio do Egipto, é definida, 

atualmente, como a ação de conduzir as tarefas administrativas do local ou, de forma 

mais geral, o conjunto de atividades que não estão diretamente ligadas às 

especificidades do centro (preservação, pesquisa e comunicação). Nesse sentido, a 

gestão compreende essencialmente tarefas ligadas aos aspetos financeiros (contabilidade 

e finanças) e jurídicos do espaço, à segurança e manutenção da instituição, à 

                                                           
135 Encontra-se a título temporário no edifício d o Centro Cultural Palácio do Egipto, estando, no 
entanto, dependente do Departamento de Projetos Especiais (DPE). 
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organização da equipa de profissionais, ao marketing, mas também aos processos 

estratégicos e de planeamento gerais das atividades do espaço136. 

 O sentido do termo management, de origem anglo-saxónica, mas também 

utilizado em francês, é similar ao de «gestão». Tradicionalmente, o termo usado para 

definir esse tipo de atividade do museu ou centro do cultural é «administração», mas 

este se refere de maneira mais geral ao conjunto de atividades que permitem o 

funcionamento dos mesmos. 

 A maioria dos museus e espaços de cultura, existem para benefício público, 

sendo que qualquer organização que funcione dentro destes moldes, deve gerir 

corretamente os seus negócios. Mas estes espaços, ao funcionarem como “guardiões” da 

arte e património que vão albergando, acabam por deter uma maior responsabilidade.  

Aos museus ou centros culturais que sejam mantidos como parte da estrutura 

governamental, exige-se normalmente que funcionem de acordo com o sistema de 

gestão do órgão administrador.  

No caso do Centro Cultural Palácio do Egipto, como espaço de dinamização e extensão 

cultural diretamente dependente da Autarquia de Oeiras, a sua gestão é tutelada pela 

Vereação da Cultura, na pessoa da Prof.ª. Doutora Marlene Rodrigues, com o apoio e 

cooperação do Dr. Manuel Machado, Chefe da Divisão de Cultura e Turismo (DCT). 

A gestão do CCPE é efetuada juntamente com a Galeria Municipal Palácio Ribamar, 

Centro de Arte Manuel de Brito e Galeria-Livraria Municipal Verney, constituindo o 

grande grupo das Artes Visuais. 

 De todos os fatores que contribuem para o sucesso de espaços de cultura como o 

CCPE, um dos mais relevantes é a criação e manutenção de uma equipa aderente e 

eficaz. Para sustentar e unir esta equipa requer liderança, visão e um compromisso de 

confiança. A transferência de poder de um para outro, envolve a delegação de tarefas e 

uma forte partilha de responsabilidades. 

Como tal, a equipa do Centro Cultural Palácio do Egipto é composta por 1 Técnico 

Superior, a Dr.ª Luísa Galvão, que acumula funções de coordenação e dinamização do 

                                                           
136 COLIN, Armand, Conceitos-chave de Museologia, 2013, p.47. 
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serviço educativo, 1 Técnico Superior, Dr.ª Isabel Macedo, responsável pelos agentes 

culturais, extensão cultural e Mascotes Maria Helena, 1 Assistente Técnico, Dr. Rui 

Governo, incumbido da estruturação do material gráfico, montagens e desmontagens de 

exposições, e 2 Assistentes de Sala, vagas preenchidas normalmente por estagiários ou 

elementos destacados pelo Centro da Juventude de Oeiras, integrados no programa 

Ocupação Tempo Jovem. 

  É certo que nas últimas décadas, os museus, centros culturais e restantes espaços 

de cultura, colocaram maior enfase em atrair a atenção dos visitantes, e o marketing 

tornou-se uma ferramenta de gestão essencial. No Centro Cultural Palácio do Egipto, a 

aposta na sua divulgação dá-se através de flyers, mupis, convites, outdoors, mailing list, 

telões, diversos conteúdos web e revista 30 Dias. Embora os referidos métodos se 

constituam como suficientes, não invalida que, num futuro próximo, o CCPE não possa 

investir numa nova abordagem de publicitação. 

3.3.4 – Logística e organização de exposições. 

As exposições e exibições públicas são sem dúvida o fator que determina o nível 

de qualidade de uma instituição cultural de carater semelhante ao Palácio do Egipto. É 

aqui que ocorre o contato direto entre o visitante e os objetos expostos. É aqui que 

qualquer individuo, independentemente da idade, estatuto social e económico, só ou em 

grupo, tem a oportunidade e o espaço para ver a “peça real”, e com a ajuda de algumas 

técnicas expositivas, comunicar com ela. 

 As exposições podem ser classificadas como permanentes, tendo uma duração 

prevista entre 10 e 15 anos, ou temporárias, entre 1 e 3 meses. No caso do Centro 

Cultural Palácio do Egipto, todas as exposições ou mostras são temporárias, não 

existindo qualquer acervo, coleção ou espólio pertencentes à instituição. 

As indicações exibidas na galeria e sinaléticas variam de acordo com cada 

exposição patente, assim como a sua organização. Por vezes, esta poderá ficar a cargo 

dos elementos do CCPE, ao invés da entidade expositora, como é habitual. A 

responsabilidade do transporte das peças é igualmente variável. Por norma, apenas a 

montagem e desmontagem das exposições é uma competência exclusiva do CCPE. 
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Assim, constata-se que toda a logística observada em estágio, que envolve a 

organização de uma exposição, abrange diversas tarefas e responsabilidades como se 

pode verificar: 

 A elaboração dos catálogos/brochuras e convites das exposições será da 

responsabilidade dos serviços competentes da Câmara Municipal de Oeiras, em 

articulação com o Chefe da DCT e a equipa do CCPE, de acordo com os modelos 

estabelecidos e respeitando as linhas gerais da imagem gráfica definida para a 

Autarquia. 

 A tiragem dos catálogos/brochuras e convites a produzir será fixada pela DCT, 

subordinado a despacho da Sr.ª. Vereadora da Cultura, sendo que serão disponibilizados 

à entidade expositora exemplares numa quantidade a acordar (cerca de 10%) 

 Divulgação: Cabe à equipa do CCPE, sob coordenação do Chefe da DCT, através dos 

serviços municipais competentes, proceder à divulgação das exposições junto dos 

órgãos de comunicação social e dos meios de divulgação internos da CMO.  

 O seguro das obras a expor é da responsabilidade da CMO e é promovido pela Divisão 

de Gestão Patrimonial, com base nos dados fornecidos pela equipa do CCPE. 

 Tendo em conta o ponto anterior, deve a entidade expositora fornecer, com 

antecedência de 60 (sessenta) dias da data da inauguração, a listagem completa (titulo, 

data, técnica, dimensões, valor e proprietário) das peças que irão integrar a exposição, 

para efeitos de contratação de seguro multi-risco (contra queda, roubo, atos de 

vandalismo e causas naturais), durante o período de realização de fotografias, 

montagem, exposição e desmontagem. 

 As exposições podem ter ou não um cariz comercial. No caso de uma exposição 

comercial, a fixação do preço de cada obra de arte é da estrita responsabilidade da 

entidade expositora. 

 As obras vendidas durante a exposição não podem ser retiradas antes do encerramento 

da mesma e uma vez e uma vez efetuada a transação, a qual é da exclusiva 

responsabilidade da entidade expositora, devem conter uma indicação de que foram 

vendidas. 

 Como contrapartida das vendas efetuadas pela entidade expositora durante o decorrer da 

exposição, poderá doar à CMO uma obra de arte, destinando-se a mesma a integrar o 

espólio artístico da autarquia, dentro do valor médio das obras expostas, mediante 

escolha prévia e acordo a estabelecer entre a entidade expositora e a CMO. 

 

3.3.5 – Exposições realizadas em estágio. Tratamento de resultados - O retorno. 

Desde a inauguração do Centro Cultural Palácio do Egipto, este espaço de cultura conta 

já com 24 exposições de artes plásticas, tal como poderemos verificar: 

1 – Salvador Dali, sonhos de literatura e escultura. 

2 – Alexandre Calder, a forma e o sonho. 
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3 – Fundação Ricardo do Espirito Santo Silva, a Arte de saber-fazer. Do Palácio-Museu 

às Oficinas. 

4 – Linguagem e Experiência. Obras da Coleção da Caixa Geral de Depósitos. 

5 – Joan Miró, o jardim das maravilhas. 

6 – Passe, Cidadão! Centenário da República. 

7 – Abstração. Arte Partilhada. Milenium BCP 

8 – Artistas por Oeiras 

9 – Arte Sacra. Memória viva. 

10 – Gustavo Fernandes, in vino veritas  

11 – Exposição coletiva Sem Limites. Arte Mexicana Contemporânea. 

12 – Jorge Viana. Arquiteturas. Natureza, Máquina e Sentimento. 

13 – Gil Teixeira Lopes e Matilde Marçal, tempos sem tempo. 

14 – Lusofonias. Obras da coleção da Perve Galeria. 

15 – João Feijó, campo de cor. 

16 – Provas Dadas. Centro Português de Serigrafia. 

17 – Modelismo Ferroviário  

18 – Luís Vieira Baptista, oroboro. 

19 – Mário Rocha, Ares da Serra. 

20 – Jaime Silva, Exposição Antológica. 

21 – Irene Dubrojsky, mapas da alteridade. 

22 – Feira de Miniaturas e Casinhas de Bonecas 

23 – Diogo Navarro, work in progress. 

24 – Júlio Quaresma, [eating the past] Archaeologies. 
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 Atualmente, os visitantes quer de museus ou centros culturais, estão cada vez 

mais sofisticados e seletivos em relação aos locais onde desejam gastar quer o seu 

tempo e dinheiro137. O facto de as pessoas verem-se obrigadas a despender de 

determinada verba, aumentou a expetativa de terem um bom dia passado fora de casa, 

até mesmo quando não é necessário o pagamento de qualquer ingresso, os visitantes 

querem a garantia de que o tempo e esforço que dedicaram sejam recompensados, 

através do entretenimento, ou da aprendizagem de algo novo. 

O aumento do número de visitantes é uma medida de sucesso crua mas enfática e, se 

contínua, demonstra uma satisfação clara por parte dos mesmos, que tendem em 

regressar e, grande parte das vezes, trazendo outra pessoa. É fundamenta os espaços de 

cultura como CCPE, disporem de mecanismos eficazes para conseguirem deter uma 

ideia aproximada da realidade acerca o número de pessoas que visitam dada exposição. 

No caso da instituição em estudo, esta recolha de informação (sexo, idade e 

proveniência) fundamental para se perceber o tipo de público que aflui à galeria, é 

efetuada manualmente pelo assistente de sala, sendo mais tarde registada e processada 

informaticamente. 

O Centro Cultural Palácio do Egipto felizmente e á semelhança de cada vez mais 

museus, dispõe de estruturas adaptadas (elevador, rampa e wc adaptado) para acolher 

todos os visitantes, não hostilizando de forma alguma aqueles que necessitam de algum 

apoio ou atenção especial.  

Na impossibilidade de se efetuar um olhar mais atento sobre todas as exposições 

realizadas no Centro Cultural Palácio do Egipto, situação que tornar-se-ia demasiado 

extensa, e não querendo tirar de todo o mérito e excelência incontestáveis de todas elas, 

optámos por abordar somente 3 das 4 as exposições patentes durante o período de 

estágio138, de acordo com a sua relevância, importância artística e conteúdo para estudo. 

 

 

                                                           
137 O valor do bilhete de ingresso no Centro Cultural Palácio do Egipto é de 2 euros (preço normal), 
havendo desconto de 50% em determinadas situações, sendo gratuito somente aos domingos (exceto 
crianças e idosos em que é gratuito toda a semana). 
138 No Centro Cultural Palácio do Egipto, até ao final do corrente ano, estão programadas mais três 
exposições: Júlio Quaresma, Sofia Real e uma coletiva “Lendo as estrelas”. 
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Exposição Antológica Jaime Silva 

 Na sua exposição antológica patente de 28 de Novembro a 18 de Janeiro de 

2014, o pintor Jaime Silva (Peso da Régua, 1947), integrou 34 obras da sua coleção 

pessoal, desde o início da carreira: Escola Superior de Belas-Artes do Porto 

(1966/1975), Paris (1978 /1980) e posteriores (até 2011). 

Jaime Silva é um artista que, sem ter o seu nome permanentemente badalado nos 

meandros da arte contemporânea, continua a trabalhar durante décadas, experimentando 

técnicas e linguagens diferentes.  

Uma longa carreira como esta necessita de uma revisão periódica de todo o seu acervo, 

razão pela qual o Centro Cultural Palácio do Egipto acolheu esta exposição, 

proporcionado aos visitantes o conhecimento de um pouco do percurso do artista, desde 

as suas primeiras incursões na arte até à atualidade, em pintura e desenho. 

 A exposição inicia-se nas suas primeiras experiências plásticas e académicas. 

Enquanto aluno desenvolveu trabalhos de cariz diverso, expondo-os agora neste centro 

cultural, para que se perceba que o artista tem interesses diversificados, mas sempre 

com alguns eixos que se mantêm, como a exploração da presença do corpo [Fig.98], a 

relação física do pintor com a tela, o espaço e as linhas do desenho. Aliás, o desenho 

neste artista tem um carácter enérgico, rápido, de espontaneidade a toda a prova, como 

se pôde verificar em obras de grande dimensão de início de carreira e mais tarde em 

enormes telas de expressionismo gestual cheias de cor [Fig.99], dinâmica e força. 

Algumas obras são de enorme impacto e vibração, com efeitos imediatos em quem as 

olha.  

Depois, para que se entenda a obra deste autor, há um pouco de cada fase: desde o 

experimentalismo aplicado ao desenho de nu, ao informalismo e expressionismo, a um 

lado de desenho automático e quase psicanalítico. 

As suas experiências mais atuais, consistem numa seleção de obras de uma exposição 

recente na Sociedade Nacional de Belas Artes, em que Jaime Silva pinta formas 

labirínticas, como metáforas para as relações sinuosas do poder instituído. Para além 

destas, há sempre uma relação visceral com a pintura. O corpo aparece representado 

com a sua dimensão carnal bem vincada, o que parece destoar com a espiritualidade e 
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quase minimalismo das suas paisagens inventadas. Todas estas referências tocam em 

pontos aparentemente opostos, mas para quem expõe há 38 anos, estranho seria se se 

tivesse mantido sempre no mesmo registo139. 

 A Exposição Antológica de Jaime Silva no Centro Cultural Palácio do Egipto 

contou com 672 visitantes, dos quais 23% é público referente ao Serviço Educativo 

[Fig.70, 71 e 72]. Com uma média diária de 16 pessoas, estra mostra deteve um público-

alvo maioritariamente feminino ( 49%), proveniente de Oeiras e com uma faixa etária 

de “< 12 anos” [Graf.4, 5, 6]. 

 Irene Dubrovsky –“Mapas da Alteridade” 

 A exposição “Mapas da Alteridade”, que esteve patente de 6 de Fevereiro 

[Fig.81, 82, 83 e 84] a 23 de Março de 2014, ofereceu uma forma original, com as suas 

20 peças expostas [Fig.77, 78, 79 e 80], de aproximarmo-nos a um dos cenários do novo 

universo das artes visuais. 

A obra da artista Irene Dubrovsky (Buenos Aires, 1972) caracteriza-se pela 

produção cartográfica em pintura e em técnicas contemporâneas no têxtil. Para esta 

exposição apresentada no CCPE, a artista parte a observação de fotografias digitais de 

satélite, assim como da plataforma Google Earth, para traduzir as imagens da Terra 

numa pessoal experiência estética, diretamente interligada com as novas tecnologias.  

Os seus trabalhos transitam entre o figurativo, o abstrato e o geométrico para gerar 

jogos óticos [Fig.100] e tridimensionais que são matematicamente brilhantes e 

esteticamente perturbadores. Assim, impossibilita a natureza da obra que não se pode 

classificar como pintura, nem como objeto, tapeçaria, desenho ou colagem. 

Por outro lado, empregando materiais como a pintura acrílica, a madeira, a tela e papel 

artesanal, enuncia poeticamente a impressão da configuração natural e artificial do 

planeta que habitamos. Recria as atividades abstratas e arquitetónicas que moldam uma 

paisagem que pode se redescoberta pelo espetador [Fig.101], um espaço que é arrasado 

pela crise do capitalismo e as grandes utopias geopolíticas. 

                                                           
139 http://pintorjaimesilva.blogspot.com/ 
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 A obra de Irene Dubrovsky é uma reconstrução memoriosa de feitos e sinais que 

se somam à cartografia de lugares reais. A sua obra é um trabalho de reconstrução de 

feitos que permanecem ocultos detrás de cada geografia. 

Esta exposição constitui o primeiro evento do programa cultural que a Embaixada do 

México apresentou em Portugal no marco do 150º Aniversário de Relações 

Diplomáticas entre os dois países. 

 Das 774 pessoas que visitaram a exposição “Mapas da alteridade”, 6% constitui 

público referente ao serviço educativo [Fig.88 a 92] do Centro Cultural Palácio do 

Egipto. Com uma média diária de 20 pessoas, ao invés da exposição anterior, o público-

alvo detetado consiste em visitantes de idade superior a 65 anos, do sexo feminino 

(64%) e residentes em Oeiras. Contudo, regista-se nesta mostra um aumento substancial 

de visitantes internacionais, em virtude do facto de se tratar de uma exposição, tal como 

verificámos, em colaboração/parceria com a embaixada do México [Graf.7, 8, 9]. 

 Diogo Navarro – “Work in Progress” 

 “Work in progress” é o título da exposição da autoria de Diogo Navarro 

(Moçambique, 1973) realizada no Centro Cultural Palácio do Egipto entre 9 de Maio 

[Fig.85, 86 e 87] e 29 de Junho de 2014, que nos permitiu conhecer autor, percorrendo 

memórias materializadas nas suas 24 peças expostas, sítios e vivências passadas 

[Fig.77, 78, 79 e 80]. Desvendar a essência da linguagem e do processo criativo foi a 

sua nova proposta. 

Para o artista, a arte expressa a necessidade de encontros e reencontros através 

de linguagens várias, que vão da pintura abstrata à figurativa, do vídeo à instalação e de 

temas tão desiguais, tão contrários e tão desconexos, como o mar, uma bailarina, ou os 

lustres do Palácio Nacional da Ajuda [Fig.103]. 

O mote desta exposição advém de uma viagem recentemente realizada pelo 

autor a Moçambique em parceria com um realizador de cinema, Philippe Tambwe que, 

tal como Navarro, possui fortes ligações a África. 

Diogo Navarro viajou pelo tempo, confirmando o fato que ter vivido os seus primeiros 5 

anos de vida em Moçambique, lhe terá certamente moldado a forma de ver a natureza, a 
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vida e o mundo [Fig.102]. Os sons, cheiros, cores, a humidade, o calor, a cultura, o 

autor reencontrou todos esses sentidos nesta viagem.  

Contudo, muitas histórias ficaram por contar e relembrar, surgindo assim a exposição 

“Work in Progress”, tendo como objetivo retomar alguns diálogos interrompidos, 

ocultados ou esquecidos. Assim, Diogo Navarro apresenta uma série de pinturas de 

temáticas diferentes com os respetivos processos criativos, quase criando uma 

exposição à sua maneira, dentro da própria exposição. 

A vertente complementar do cinema, assim como o suporte de vídeo, fazendo parte da 

própria exposição, através da colocação de diversos ecrãs ao longo da galeria, 

constituiu-se um fator fundamental para a concretização desse projeto, pois sem ela não 

teria sido possível registar tão autenticamente os momentos do “Work in Progress”, nem 

fazer o contato direto com a terra e as gentes.  

 “Work in Progress” contou com total de 947 visitantes, em que 34% 

correspondem a visitas-jogo ou visitas guiadas elaboradas pelo serviço educativo do 

CCPE [Fig.93 a 97]. Com uma média diária de 22 pessoas, esta exposição cativou um 

público maioritariamente infantil (“<12 anos”), feminino (55%) e residente em Oeiras 

[Graf.10, 11 e 12]. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente relatório constitui o produto final de um estágio curricular, realizado 

no âmbito de mestrado em Arte, Património e Teoria do Restauro, entre 13 de 

Novembro de 2013 e 30 de Junho de 2014, no Centro Cultural Palácio do Egipto. De tal 

estágio resultou também um relatório de acompanhamento realizado pela Técnica 

Superior Dr.ª Luísa Galvão. 

 Com Bolonha, a importância dos estágios curriculares nos processos de 

aprendizagem e preparação para a vida profissional tornaram-se fundamentais. A 

pareceria desenvolvida com o CCPE/DCT permitiu-nos relacionar diversos conteúdos 

programáticos adquiridos ao longo do mestrado, aplicando-os numa perspetiva real, 

fazendo-nos refletir sobre várias questões de âmbito cultural, patrimonial e 

museológico.  

O presente estágio proporcionou-nos também um conhecimento sólido acerca da 

dinâmica cultural no Concelho de Oeiras, vista a partir de um dos seus núcleos 

expositivos, de dinamização e extensão cultural.  

Embora a cultura presentemente se assuma, cada vez mais, como uma forma de 

lazer, à disposição de uma sociedade mais instruída e, consequentemente, com maior 

poder económico, foi importante verificar que em Oeiras existe uma consciência 

generalizada da cultura, como fator de desenvolvimento das sociedades. 

Verificámos que, incontornável na vida cultural de Oeiras é a arte, materializada 

sob a forma dos seus variadíssimos polos de irradiação cultural, como é o caso do 

CCPE, CAMB, Galeria-Livraria Verney, Palácio dos Aciprestes e Galeria Municipal 

Palácio Ribamar, assim como todos os seus auditórios e Bibliotecas Municipais. Desta 

forma, conseguimos encontrar em Oeiras diversos suportes culturais, que vão desde a 

música, dança e teatro às exposições, tertúlias ou sessões de poesia, os quais são 

pensados de forma a irem ao encontro do público de todas as idades. Contudo, seria 

interessante que em Oeiras, a cultura enquanto marca de identidade pudesse usufruir de 

um confronto com outras marcas (autarquias), ou seja de uma interculturalidade inter-

regional.  
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Presentemente, o Concelho de Oeiras encontra-se muitíssimo fechado sobre si mesmo, 

seria importante que a autarquia abrisse mais as portas a futuras cooperações com outros 

concelhos, assim como incrementasse um estímulo à participação de visitantes de outras 

localidades, nas atividades culturais disponibilizadas pela autarquia. 

 Outra questão que para nós carecerá de alguma reflexão por parte das entidades 

competentes, reside no facto de que em Oeiras, embora seja incontestável a robustez da 

sua atividade cultural, não haja a preocupação em estimular, através de exibições 

públicas, exposições ou mostras (com a projeção e visibilidade necessária), a promoção 

das culturas que existem dentro da própria cultura oeirense. O Concelho de Oeiras é 

composto por uma vasta rede multicultural de munícipes, como tal, faria todo o sentido 

existir a preocupação em explora-la e evidencia-la, através de uma pura partilha de 

saberes, tradições e conhecimentos, que certamente iria enriquecer o coletivo. Espera-se 

que, num futuro próximo, esta situação possa transitar de um plano hipotético, para a 

realidade. 

Relativamente ao Centro Histórico da Vila de Oeiras, foi importante constatar 

que, contrariamente ao que habitualmente sucede em autarquias com um 

desenvolvimento cultural semelhante ao do caso em estudo, a preocupação de 

intervenção, salvaguarda e reutilização patrimonial, não se restringe somente ao seu 

centro histórico, mas sim em todo o concelho, assistindo-se de há uns anos para cá, à 

recuperação de inúmeros imoveis de incalculável importância e valor patrimonial, por 

toda a autarquia.  

 Para terminar, e de um modo geral, o plano de trabalho elaborado em conjunto 

com o Professor Doutor Fernando Grilo e com a Dr.ª Luísa Galvão foi cumprido, e os 

objetivos a que nos auto-propusemos foram atingidos. Não nos foi possível apresentar 

valores e percentagens relativamente à gestão do CCPE, em virtude de constituírem 

documentação interna da câmara, totalmente intransmissível. 

Teria sido interessante ter-se aprofundado a dinâmica cultural em Oeiras extra artes 

visuais, assim como ter desbravado mais terreno em relação à questão das obras 

pertencentes à Coleção Municipal de Arte, das quais não existe catalogação ou 

inventário. Contudo, tal investigação não se coadunava com as metas propostas e 

estabelecidas para a finalização do ciclo de estudos a que este relatório se destina. 
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Fig.1 e 2 - Azulejos datados do Séc. XVIII. Cena de delapidação aquando da 

reconversão do Palácio do Egipto em Centro Cultural. Imagem gentilmente cedida pela 

Associação Espaço e Memória. 
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Fig.3 – Arquivo Paroquial de Oeiras. Imagem gentilmente cedida pela Câmara 

Municipal de Oeiras 

 

Fig.4 – Biblioteca Municipal de Oeiras. Imagem gentilmente cedida pela Câmara 

Municipal de Oeiras 

 

Fig.5 – Primeira bandeira do Município de Oeiras. Imagem gentilmente cedida pela 

Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig.6 – Segunda Bandeira do Município de Oeiras. Imagem cedida pela Câmara 

Municipal de Oeiras. 

 

Fig.7 – Terceira Bandeira de Oeiras. Imagem gentilmente cedida pela Câmara 

Municipal de Oeiras. 
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Fig.8 – Instituto Superior Técnico, Taguspark, Oeiras. Imagem gentilmente cedida pela 

Câmara Municipal de Oeiras. 

 

Fig.9 – Parque Tecnológico - Taguspark, Oeiras. Imagem gentilmente cedida pela 

Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig.10 – Largo da Vila de Oeiras atualmente. Pormenor da Igreja Matriz em primeiro 

plano, seguida do Centro Cultural Palácio do Egipto. Imagem gentilmente cedida pela 

Câmara Municipal de Oeiras. 

 

Fig. 11 – Imagem data de 1926, representando o Largo da Vila de Oeiras, com a Igreja 

Matriz em primeiro plano, seguida, atrás, do antigo Palácio do Egipto. Imagem 

gentilmente cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig.12 – Rua Marquês de Pombal, Centro Histórico da Vila de Oeiras. Imagem 

gentilmente cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 

 

Fig.13 – Reconstrução em curso no Centro Histórico da Vila de Oeiras. Imagem 

gentilmente cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig.14 – Projeto de adaptação de um edifico para Habitação Jovem na Rua Marquês de 

Pombal. Imagem gentilmente cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 

 

 

Fig.15 – O Marquês de Pombal expulsando os jesuítas (1767), por Louis-Michel van 

Loo e Claude Joseph Vernet, encontrando-se atualmente no Gabinete do Presidente da 

Câmara Municipal de Oeiras. Imagem gentilmente cedida pela Câmara Municipal de 

Oeiras. 
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Fig.16 - Fachada principal do Palácio Anjos (virada a Sul). Fonte: Maria del Sol Antela 

Pulido Garcia Adragão, O Centro de Arte Manuel de Brito – Génese, Desenvolvimento 

e perspetivas de crescimento da instituição, FSCH, Setembro 2010 

 

Fig.17 – Capela de Nossa Senhora das Graças. Fonte: Alexandra Antunes e Adrião, O 

Palácio Anjos e a arquitetura de veraneio em Algés, Câmara Municipal de Oeiras, 2004. 
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Fig.18 – Pormenor da bow-window, a Poente, com terraço no primeiro piso. Fonte: 

Maria del Sol Antela Pulido Garcia Adragão, O Centro de Arte Manuel de Brito – 

Génese, Desenvolvimento e perspectivas de crescimento da instituição, FSCH, 

Setembro 2010) 

 

Fig.19 – Palácio anos na Década de 50 do século XX. Imagem gentilmente cedida pela 

Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig.20 – Vista da zona Nascente do edifício, com pormenor do jardim (fonte: Maria del 

Sol Antela Pulido Garcia Adragão, O Centro de Arte Manuel de Brito – Génese, 

Desenvolvimento e perspetivas de crescimento da instituição, FSCH, Setembro 2010). 

 

Fig.21 – Receção/bilheteira (fonte: Maria del Sol Antela Pulido Garcia Adragão, O 

Centro de Arte Manuel de Brito – Génese, Desenvolvimento e perspetivas de 

crescimento da instituição, FSCH, Setembro 2010). 
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Fig.22 – Pormenor do elevador junto à zona expositiva do piso 0 (fonte: Maria del Sol 

Antela Pulido Garcia Adragão, O Centro de Arte Manuel de Brito – Génese, 

Desenvolvimento e perspetivas de crescimento da instituição, FSCH, Setembro 2010). 

 

Fig.23 – Espaço expositivo piso 0, com mesas-vitrina ao centro (fonte: Maria del Sol 

Antela Pulido Garcia Adragão, O Centro de Arte Manuel de Brito – Génese, 

Desenvolvimento e perspetivas de crescimento da instituição, FSCH, Setembro 2010). 
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Fig.24 - Vista do anfiteatro e da Sala de Multiusos (fonte: Maria del Sol Antela Pulido 

Garcia Adragão, O Centro de Arte Manuel de Brito – Génese, Desenvolvimento e 

perspetivas de crescimento da instituição, FSCH, Setembro 2010). 

 

Fig. 25 – Palácio de São José de Ribamar, em Algés. Imagem gentilmente cedida pela 

Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig.26 – Vista da Galeria Municipal Palácio Ribamar. Imagem gentilmente cedida pela 

Câmara Municipal de Oeiras 

Fig.27 – Galeria do Palácio Ribamar. Imagem gentilmente cedida pela Câmara 

Municipal de Oeiras. 
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Fig.28 – Vista do Palácio Ribamar em finais na primeira metade do séc. XX. Imagem 

gentilmente cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 

 

Fig.29 – Altar da Capela do Palácio dos Aciprestes. Imagem gentilmente cedida pela 

Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig.30 – Vista do Palácio dos Aciprestes. Imagem gentilmente cedida pela Câmara 

Municipal de Oeiras. 

 

Fig.31 – Bancos de espaldar do séc. XVIII, Palácio dos Aciprestes. Imagem gentilmente 

cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig.32 – Vista da Livraria-Galeria Municipal Verney. Imagem gentilmente cedida pela 

Câmara Municipal de Oeiras 

Fig.33 – Piso 0, interior da Livraria-Galeria Municipal Verney. Imagem gentilmente 

cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig.34 – Piso 1, interior da Livraria-Galeria Municipal Ribamar. Imagem gentilmente 

cedida pela Câmara Municipal de Oeiras 

 

Fig.35 – Retrato de António Rebelo de Andrade, séc. XVIII. Imagem gentilmente 

cedida pela Câmara municipal de Oeiras. 
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Fig.36, 37 e 38 – Processo de recuperação do Palácio do Egipto, 2008. Imagens 

gentilmente cedidas pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig.39 – Fase final da recuperação do Palácio do Egipto, 2009. Imagem gentilmente 

cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 

 

Fig. 40 – Centro Cultural Palácio do Egipto, atualmente. Imagem gentilmente cedida 

pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig.41 e 42 – Vista sobre a Praça Dr. Pinto Coelho. Pormenor do Palácio do Egipto, em 

particular da loja de ferragens instalada no edifício, em meados dos Anos 50 do séc. 

XX. Imagens gentilmente cedidas pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig.43 – Portal Joanino antes das obras de restruturação, entrada principal do Palácio do 

Egipto. Imagem gentilmente cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 

 

Fig.44 e 45 – Vista do Palácio do Egipto antes das obras de restruturação, meados dos 

Anos 90 do séc. XX. Imagens gentilmente cedidas pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig. 46, 47 e 48 – Projeto de recuperação do Palácio do Egipto. Imagens gentilmente 

cedidas pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig.49 – Portal Joanino. Centro Cultural Palácio do Egipto. Imagem gentilmente cedida 

pela Câmara Municipal de Oeiras. 

 

Fig.50 – Entrada para a Livraria/Posto de Turismo. Centro Cultural Palácio do Egipto. 

Imagem gentilmente cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 

 

Fig.51 – Livraria/Posto de Turismo. Centro Cultural Palácio do Egipto. Imagem 

gentilmente cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig.52 – Galilé recuperada do Centro Cultural Palácio do Egipto. Imagem gentilmente 

cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 

 

Fig.53 – Lanternim recuperado do Centro Cultural Palácio do Egipto- Imagem 

gentilmente cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 

 

Fig.54 – Escadaria de acesso à galeria. Centro Cultural Palácio do Egipto. Imagem 

gentilmente cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig.55 e 56 – Vista sobre o elemento plástico de betão criado para o Centro Cultural 

Palácio do Egipto. 
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Fig.57 e 58 – Gabinete de Apoio Técnico Local no Centro Cultural Palácio do Egipto. 

Imagens gentilmente cedidas pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig. 59, 60, 61 e 62 – Galeria do Centro Cultural Palácio do Egipto. Imagens 

gentilmente cedidas pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig.63 – (1) Espaço das Mascotes Maria Helena, (2) Gabinetes Técnicos. Centro 

Cultural Palácio do Egipto. Imagem gentilmente cedida pela Câmara de Oeiras. 

 

Fig.64 – Espelho de Água. Centro Cultural Palácio do Egipto. Imagem gentilmente 

cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 

 

Fig.65 – Espaço onde localizar-se-ia a extinta Ermida de Nossa Senhora do Egipto. 

Imagem gentilmente cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig. 66 e 67 – Espaços de restauração. Centro Cultural Palácio do Egipto. Imagens 

gentilmente cedidas pela Câmara Municipal de Oeiras. 

 

Fig.68 e 69 – Sala de reuniões e Gabinetes Técnicos. Centro Cultural Palácio do Egipto. 

Imagens gentilmente cedidas pela Câmara Municipal de Oeiras. 

 

 



A Cultura em Oeiras (no Séc. XXI) – O Centro Cultural Palácio do Egipto 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa  

 

124 
 

Fig.70, 71 e 72 – Serviço Educativo, Exposição Antológica Jaime Silva. Centro 

Cultural Palácio do Egipto. Material recolhido em estágio. 

        

        

Fig. 73, 74, 75 e 76 – Montagem da Exposição de Irene Dubrovsky “Mapas da 

Alteridade”. Centro Cultural Palácio do Egipto. Material recolhido em estágio. 
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Fig.77, 78, 79 e 80 – Montagem da exposição de Diogo Navarro “Work in Progress”. 

Centro Cultural Palácio do Egipto. Material recolhido em estágio. 

 

Fig.81, 82, 83 e 84 – Inauguração da Exposição de Irene Dubrovsky “Mapas da 

Alteridade”. Imagens gentilmente cedidas pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Fig. 85, 86 e 87 – Inauguração da Exposição de Diogo Navarro “Work in Progress”. 

Centro Cultural Palácio do Egipto. Imagens gentilmente cedidas pela Câmara Municipal 

de Oeiras. 

 

 

 

      

 



A Cultura em Oeiras (no Séc. XXI) – O Centro Cultural Palácio do Egipto 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa  

 

127 
 

 

Fig. 88, 89, 90, 91 e 92 – Serviço Educativo da Exposição de Irene Dubrovsky “Mapas 

da Alteridade”. Centro Cultural Palácio do Egipto. Imagens recolhidas em estágio. 
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Fig.93, 94, 95, 96 e 97 – Serviço Educativo da Exposição de Diogo Navarro “Work in 

Progress”. Centro Cultural Palácio do Egipto. Material recolhido em estágio. 
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Fig.98 – Exposição Antológica Jaime Silva. Centro Cultural Palácio do Egipto. Sem 

título, 1980, carvão, pastel e tinta-da-china s/ papel, 150x182cm. Material recolhido em 

estágio. 

 

Fig.99 – Exposição Antológica Jaime Silva. Centro Cultural Palácio do Egipto. Sem 

título (série “Um Olhar Sobre o Palácio”), 2011, acrílico s/ tela, 114x146cm. Material 

recolhido em estágio. 
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Fig.100 – Exposição de Irene Dubrovsky “Mapas da Alteridade”. Centro Cultural 

Palácio do Egipto. Orbitas da Antártida, 2011, papel amate entrelaçado acrílico s/ tela, 

250x250cm. Material recolhido em estágio. 

 

 

Fig.101 – Exposição de Irene Dubrovsky “Mapas da Alteridade”. Centro Cultural 

Palácio do Egipto. Mapa do México, 2011, papel amate entrelaçado e acrílico s/ tela, 

118x144cm. Material recolhido em estágio. 
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Fig.102 – Exposição de Diogo Navarro “Work in Progress”. Centro Cultural Palácio do 

Egipto. Buya Caya, 2013, acrílico s/ tela, 207x256cm. Material recolhido em estágio. 

 

Fig.103 – Exposição de Diogo Navarro “Work in Progress”. Centro Cultural Palácio do 

Egipto. Centro Cultural Palácio do Egipto. Lustre I, 2012, acrílico s/ cartão, 105x76cm. 

Material recolhido em estágio. 
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Map.1 – Mapa da Vila de Oeiras no séc. XVIII. Pormenor da Quinta de Nossa Senhora 

do Egipto. Material gentilmente cedido pela Associação Espaço e Memória. 

 

 

Map.2 – Planta da Quinta de Nossa Senhora do Egipto em 1926. Imagem gentilmente 

cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Map.3 – Planta interior do Centro Cultural Palácio do Egipto, piso 0. 

1 – Átrio; 2 – Livraria/Posto de Turismo; 4 – Arrecadação. Material gentilmente cedido 

pela Câmara Municipal de Oeiras. 

 

Map.4 – Planta interior do Centro Cultural Palácio do Egipto, piso 1. 

3 – Galeria. Imagem gentilmente cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Graf.1 – Organograma da Câmara Municipal de Oeiras. Imagem retirada do site da 

CMO. 

 

Graf.2 – Percentagem da população com frequência no Ensino Superior. Informação 

processada em estágio. 
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Graf.3 – Distribuição da Taxa de Analfabetismo pelas autarquias da Grande Área 

Urbana de Lisboa. Informação processada em estágio. 

 

 

Graf.4 – Serviço Educativo, Exposição Antológica Jaime Silva. Informação processada 

em estágio. 

 



A Cultura em Oeiras (no Séc. XXI) – O Centro Cultural Palácio do Egipto 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa  

 

138 
 

 

Graf.5 – Visitantes por faixa etária, Exposição Antológica Jaime Silva. Informação 

processada em estágio. 

 

 

Graf.6 – Proveniência dos visitantes. Exposição Antológica Jaime Silva. Informação 

processada em estágio. 
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Graf.7 – Serviço Educativo, Exposição de Irene Dubrovsky “Mapas da Alteridade”. 

Informação processada em estágio. 

 

Graf.8 – Visitantes por faixa etária, Exposição de Irene Dubrofsky “Mapas da 

Alteridade”. Informação processada em estágio. 
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Graf.9 – Proveniência dos visitantes, Exposição de Irene Dubrofsky “Mapas da 

Alteridade”. Informação processada em estágio. 

 

Graf.10 – Serviço Educativo, Exposição de Diogo Navarro “Work in Progress”. 

Informação processada em estágio. 
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Graf.11 – Visitantes por faixa etária, Exposição de Diogo Navarro “Work in Progress”. 

Informação processada em estágio. 

 

 

Graf.12 – Proveniência dos visitantes, Exposição de Diogo Navarro “Work in 

Progress”. Informação processada em estágio. 
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Doc.1 – Folha de Registo Manual de Visitantes. Documento gentilmente cedido pela 

Câmara Municipal de Oeiras. 
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Doc.2 – Registo Informático de Visitantes. Informação processada em estágio. 
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Doc.3 - Proposta de Programação cultural para a exposição work in progess Diogo 

Navarro. Documento gentilmente cedido pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Doc.4 - Material gráfico para a exposição Diogo Navarro. Informação gentilmente 

cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Doc.5 - Solicitação de seguros para a exposição de Diogo Navarro. Informação 

gentilmente cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Doc.6 - Proposta de deliberação para o preço de venda do catálogo da exposição do 

Diogo Navarro. Informação gentilmente cedida pela Câmara Municipal de Oeiras. 
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Doc.7 - Guião Visita-jogo Infantários Exposição Jaime Silva. Informação processada 

em estágio. 
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Doc.8 - Estória do Guião visita-jogo da exposição de Jaime Silva. Informação 

processada em estágio. 
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Doc.9 - Guião visita-jogo da exposição de Irene Dubrovsky. Informação processada em 

estágio. 



A Cultura em Oeiras (no Séc. XXI) – O Centro Cultural Palácio do Egipto 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa  

 

160 
 

 

 

 



A Cultura em Oeiras (no Séc. XXI) – O Centro Cultural Palácio do Egipto 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa  

 

161 
 

 

 

 



A Cultura em Oeiras (no Séc. XXI) – O Centro Cultural Palácio do Egipto 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa  

 

162 
 

 

 

Doc.10 - Estória do Guião da visita-jogo de Irene Dubrovsky. Informação processada 

em estágio. 
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Doc.12 - Guião visita-jogo da exposição de Diogo Navarro. Informação processada em 

estágio. 
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Doc.13 - Desenvolvimento da segunda atividade do Guião da visita-jogo da Exposição 

de Diogo Navarro. Informação processada em estágio. 
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Heráldica Municipal – Proposta de Exposição 

A heráldica municipal, ramo muitas vezes subvalorizado140, do estudo geral 

desta ciência e arte, tem na verdade, uma origem quase tão recuada quanto o uso 

heráldico de família enquanto distintivo, no mundo medieval europeu. No caso 

português, há indícios da existência de uma heráldica municipal desde finais do séc. 

XII141. 

Atualmente é importante refletirmos sobre a realidade do poder local português, 

tendo em conta as reformas atuais e a sua dinâmica com a política, na medida em que 

cada vez mais os indivíduos procuram o seu lugar na sociedade e a sua identificação 

como grupo de interesses e causas comuns. 

O conhecimento da comunidade, dos seus símbolos e da sua iconografia que 

reflete as suas ideologias, demonstra um enorme interesse para o conhecimento do 

“(…)tecido social e da sua relação com o que o rodeia, nomeadamente da sua noção 

enquanto grupo com uma representatividade especifica.”142  

O primeiro brasão do Concelho de Oeiras [Fig.5] corresponde às armas do 

Primeiro Conde de Oeiras, ou seja, da família dos Carvalhos. Utilizado na 

ornamentação da segunda folha da Carta de Foral concedida por D. José I à Vila de 

Oeiras, no ano de 1760, aparece representado de azul, com uma estrela de oito raios, 

dentro de uma caderna de crescentes de prata. 

O segundo brasão [Fig.6], de 1898, elaborado devido à restauração do Concelho 

de Oeiras, que havia sido extinto em 1895, era constituído por “escudo branco, com 

duas bandas cruzadas, em azul, tendo quatro esferas armilares sobre as bandas, nas 

extremidades, e ao centro com escudo d’armas reais, conforme usou El-Rei D. José I: 

                                                           
140 “um número muito significativo de heraldistas considera que a Arte Heráldica é apenas a 
interpretação por parte de um determinado artista plástico  de uma determinada ordenação de armas. 
(…)” O facto de  de não existir “ (…)uma formação académica em heráldica, mas apenas cadeiras 
dispersas pelos currículos universitários, (…) pode explicar a inexistência  de uma comparação com as 
outras artes, nomeadamente as artes plásticas.” – MORAIS, Alexandre, A arte e a heráldica autárquica 
em Portugal, Centro Lusíada de Estudos Genealógicos, Universidade Lusíada, 2006, pp. 109 a 110. 
141 Como exemplo, temos o selo do entretanto extinto Concelho de Castelo-Mendo, de 1202, e já em 
documentos da Chancelaria de D. Pedro I, aparece a referência de uma prática estabelecida. 
142 GOMES DOS SANTOS, Marta, Perspetivas para o estudo da heráldica municipal portuguesa, Estudos 
de Heráldica Medieval, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais (FCSH/UNL), 2012, p. 276. 
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no intervalo central, inferior ao escudo real, em campo azul, uma estrela d’ouro entre 

caderna de crescentes de prata, escudo dos Condes d’Oeiras” 143 

Em sequência de um despacho emitido pelo Ministério do Interior, a 14 de Abril 

de1930, explicando que todos os municípios deveriam obrigatoriamente possuir um 

brasão144, foi publicado em Diário do Governo, Portaria nº 8835 de 28 de Outubro de 

1937, as novas armas de Oeiras [Fig.7] da seguinte forma: “De negro, com um cisne de 

prata bicado e sancado de ouro, com uma estrela de oito raios também de ouro, sobre 

azul e encerrado numa quaderna de crescentes de prata, acantonada em chefe de dois 

cachos de uvas de púrpura, folhados e sustidos de ouro. Em contrachefe, cinco faixas 

ondadas, três de prata, uma de azul e outra de verde. Coroa mural de prata de quatro 

torres. Listel branco com os dizeres «Vila de Oeiras» de negro”. 

Iconograficamente, o negro do campo das armas, é o esmalte que simboliza a 

terra e significa firmeza e honestidade. Os cachos de uvas relembram-nos a importância 

que o vinho e seus derivados detinham, enquanto elementos de extrema importância na 

economia da Vila. A púrpura das uvas é o esmalte que, do ponto de vista da 

representatividade heráldica, significa abundância, enquanto o ouro expressa fidelidade 

e poder. As faixas ondadas de prata e de azul representam os rios, enquanto as faixas 

ondadas de prata e verde representam o mar. O cisne simboliza a pureza, assim como a 

elegância, nobreza, coragem, relacionando-se com a mítica figura do Cavaleiro do 

Cisne145. Para terminar, a coroa mural de prata de quatro torres é o símbolo definido 

legalmente para representar as Vilas. 

                                                           
143 http://www.cm-oeiras.pt/municipio/HerSim/Paginas/He.aspx 
144 As armas dos municípios não deveriam ser representadas com as armas utilizadas por uma dada 
família. 
145 “Os textos mais antigos referentes ao Cavaleiro do Cisne datam do séc. XII, tendo sido na Chanson 
d´Antioché que o Cavaleiro do Cisne é associado pela primeira vez à linhagem de Godofredo de Bulhão. 
De acordo com esse texto a aparição do herói teve lugar na cidade de Nijimegen durante o Império 
Otão. O herói sobe o rio num barco puxado por um cisne colocando-se ao serviço da Duquesa de 
Bouillon, para proteger o ducado dos ataques de Reiner, um dique Saxão. O Cavaleiro socorre a duquesa 
com sucesso e como recompensa recebe a mão de Beatriz, sua filha. Porém, o herói coloca como 
condição deste matrimónio, nunca lhe perguntarem quais as suas origens. Mas quando a moça atinge os 
sete anos de idade, Beatriz rompe o prometido, colocando a questão interdita ao marido. Cumprindo o 
voto, o Cavaleiro do Cisne vê-se obrigado a abandonar o lar, reembarcando num barco puxado pelo 
mesmo cisne.” – AFONSO, Luís Urbano, “Para além das gemas e do ouro: interpretando a cultura secular 
nos tesouros da casa real e da nobreza portuguesa (c.1300-c.1360)”, Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, p.5. 
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Deste modo, e ao longo do período de estágio, foi-nos possível apreender a 

grande importância que a heráldica municipal detém, não só em Oeiras, mas em 

qualquer autarquia, quer na sua cultura, história ou identidade. Como tal, seria 

importante que em Oeiras, fosse criada uma exposição, dotada de material histórico-

cultural e de uma linguagem apropriada, que explicasse o percurso heráldico de Oeiras. 

É importante que a Câmara Municipal de Oeiras exiba parte do seu espólio ligado aos 

diferentes brasões que o Concelho de Oeiras possuiu ao longo da sua história, 

proporcionando quer à população residente, visitantes de municípios fronteiriços, ou de 

qualquer local do país, uma perceção objetiva de parte da cultura de uma localidade que 

infelizmente é muitas vezes subjugada para um plano de menor importância.   

 


