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De início, propomos uma apresentação sumária da obra do arquitecto Amílcar
Pinto, a qual foi objecto de uma recente investigação, bem como da metodologia
utilizada na mesma. Pretendemos, depois, reflectir sob a forma pela qual a investigação
sustenta a abordagem expositiva das nossas propostas.
Neste caso, trata-se de um projecto de divulgação do espólio de Amílcar Pinto
(recém-descoberto), através da realização de uma exposição temporária. A concepção
da exposição prevê a sua realização no interior de uma das obras do arquitecto —
designadamente o Café Central de Santarém (actualmente encerrado ao público).
Desta forma, o espaço, enquanto obra de Amílcar Pinto, assume-se também como
objecto do programa expositivo.
De ponto de vista teórico, propomos que esta experiência possa servir para
duas linhas de reflexão. A primeira, vinculada ao espaço expositivo. Problematizando
as formas e as possibilidades de o “museu vir à cidade”, realizando as suas actividades
em diferentes espaços do quotidiano.
A segunda abordagem relaciona-se com objecto da exposição. Na realidade,
para além da obra, a exposição programada pretenderá também vislumbrar a vida e
o quotidiano de Amílcar Pinto. Nesse sentido, equacionamos como esta abordagem
se poderá relacionar com experiências mais recentes no campo da museologia.
Palavras-chave: Amílcar Pinto, Museu e Cidade, Museu e Quotidiano, Projecto,
Exposição
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Abstract
We propose a brief presentation of the work of architect Amílcar Pinto, which
was the subject of a recent research, and also the methodology we used. Then we
intend to reflect on the way which the research supports the approach of our exhibition
proposals.
Therefore this is mainly a project for spreading knowledge on Amílcar Pinto
(a rediscovered architect) by the construction of a temporary exhibition. The model
of this event foretells the creation of the exhibition inside of one of the works of the
architect - the Café Central in Santarem (currently closed to the public). In this way
we assume the architectonical space, while a design of Amílcar Pinto, as an object of
the exhibition program.
From a theoretical viewpoint we propose that this experience can serve to two
lines of thought. The first linked to the exhibition space. Discussing ways and the
possibilities of the "museum come to town” and holds its activities in different spaces
of everyday life. The second approach is related to the subject of the exhibition. In
fact, besides the artistic work we also want to show a glimpse of everyday life of
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Amílcar Pinto.
Keywords: Amílcar Pinto, Museum and Urban places, Museum and Day-to-Day
Life, Project, Exhibition
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