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Afaconsult concebe novo Museu dos Coches
A Afaconsult vai ser responsável por todos os projectos de engenharia para o novo Museu dos Coches. De acordo com o
comunicado recebido, a Afaconsult faz parte de um projecto encabeçado por Paulo Mendes da Rocha, arquitecto brasileiro
que projectou as novas instalações do museu e vencedor do Pritzker de 2006.
O novo Museu dos Coches, a construir perto do local que actualmente ocupa, nos terrenos das Oficinas Gerais do Exército,
em Belém, num total de 11.500 metros quadrados, inclui um Edifício de Exposições e um Edifício Anexo, para além de um
parque de estacionamento com 7.500 metros quadrados, uma passagem pedonal de 250 metros e espaços exteriores
superiores aos 13.000 metros quadrados. Parte do projecto está previsto ser realizado em estrutura metálica e mista, não
tendo sido possível apurar a dimensão, à data de hoje.
Depois de trabalhar projectos para a Casa da Música, Estádio de Braga e edifício Vodafone no Porto, a Afaconsult participa
no novo Museu dos Coches.

Um projecto estratégico a desenvolver até 2015
Está previsto para o dia 5 de Outubro a inauguração do novo Museu Nacional dos Coches. A data foi avançada pelo
Ministro da Economia e Inovação, Manuel Pinho, ontem ao final da tarde no antigo espaço das Oficinas Gerais do Exército,
local que vai albergar as novas instalações do museu.
No mesmo local estiveram até agora instalados vários serviços do antigo Instituto Português de Arqueologia, entre os quais
a melhor biblioteca de arqueologia do país e um vasto arquivo histórico respeitante a esta área. Com este projecto do
Museu Nacional dos Coches, estes serviços ficaram sem espaço definido. Todavia, o ministro da Cultura, José António
Pinto Ribeiro, referiu no final da apresentação do novo museu que "o Museu da Marinha e o Quartel do Conde de Lippe são
hipóteses possíveis para receber os serviços do ex-IPA". Segundo o ministro, o seu ministério juntamente com o Ministério
da Defesa estão a tentar en- contrar uma solução para este problema, de forma a também "dar melhores condições de
trabalho" aos utilizadores destes serviços de arqueologia.
O novo Museu dos Coches, "projecto que começou a ser planeado há 15 anos", como referiu o ministro Manuel Pinho, faz
parte de um projecto estratégico do Governo com o objectivo de desenvolver a zona de Belém até 2015.
As obras deste novo museu começam em Setembro deste ano e envolve um investimento à volta dos 31,5 milhões de
euros, sendo que estes valores provém de receitas do Casino de Lisboa.
O projecto é da autoria do arquitecto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, que em 2006 foi premiado com o Prémio Ptrizker, o
mais importante galardão para arquitectura. "Uma tenacidade imensa levou avante este projecto", assim começou o
arquitecto a apresentar o seu projecto. As novas instalações do Museu Nacional de Coches estarão divididas em dois
espaços principais. O primeiro, chamado Pavilhão Expositivo, engloba as áreas de exposições, bem como outra de apoio e
manutenção aos coches. No segundo espaço, Pavilhão Anexo, poderão encontrar-se um restaurante "com vista para os
Jerónimos", como frisou Paulo Mendes da Rocha, "um pequeno auditório e as áreas administrativas". Estes dois pavilhões
estarão ligados por um passadiço, destinado ao pessoal técnico do museu.
Na apresentação do museu estiveram também presentes João Berardo e José Miguel Júdice.
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