Como dar futuro ao passado é a
pergunta essencial do património,
como comprometer o presente
com o legado ao futuro, como
cuidar do passado que temos
responsabilidade de fazer durar
para lá de nós. O património é
sempre um LUGAR COMUM,
uma responsabilidade partilhada
que se desdobra em constelações
de escalas, territórios, saberes
e prácticas. Mateus é uma
constelação que agrega Música,
Arte, Tecnologia, Enologia,
Universidade e Saber, numa
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articulação interna como das
relações com o território em que se
desenha. Esta exposição procura
dar forma a este diálogo com o
território e com os seus agentes:
desde a mobilidade suave e os
circuitos lentos entre Mateus,
Vila Real e a Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro,
passando pelos acessos e circulação
rodoviária, até à sombra fresca de
um túnel de cedros ou ao aroma do
pomar que invade o recolhimento
do estudo. (1)

Circuito de
Vila Real

Mobilidade suave
complementar

Ig.
Mateus
Mateus
Mobilidade suave
estruturante
sobre antiga
ferrovia

Arroios
Q.ta S. João

Ligação em
mobilidade suave
entre a Quinta de
São João e a UTAD

Qta do
Paço

UTAD

1 - O projeto Lugar Comum confere
uma atenção particular à gestão do
património e à sua mediação com
públicos plurais, através de um modelo
ágil: ancorado em equipas autónomas,
capaz de gerar respostas em tempo real,
adaptável à mudança, orientado para
o desenvolvimento sustentável e para
soluções simples, de excelência técnica
e recorrendo à incorporação de design,
capaz de se monitorizar e transformar
continuamente.
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3 - As áreas de mata e a cobertura florestal
circundante são fundamentais para o
sequestro de carbono e o fornecimento de
oxigénio.
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2 - A sustentabilidade e diversidade
dos cultivos agrícolas: vinhas, hortas
e pomares, é essencial para o sustento
alimentar e económico da casa.

1- A galeria ripícola da Ribeira de Tourinhas
é um corredor ecológico fundamental para
a biodiversidade. Os lameiros e pastagens
que o circundam, na sua vocação pecuária,
asseguram a reposição de nutrientes e são
importantes repositórios de fauna e flora.
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		Como

transpor a obrigação de
legar o património ao futuro para
a escala do território é a pergunta
mais urgente do nosso tempo,
é perguntar como assegurar a
persistência e sustentabilidade dos
delicados diálogos biogeoquímicos
entre os diversos sistemas
ecológicos que engendram o nosso
Lugar Comum. Á escala da Casa de
Mateus, do seu Palácio e Jardim,
o PLANEAMENTO em
COMUM implica fomentar as
interações e interdependências dos
usos pecuários (1), agrícolas (2) e
silvícolas (3) do chão maior em que
se inscreve. É urgente regressar
ao terreno e organizar um diálogo
simétrico entre todos os agentes da
biodiversidade em que existimos.
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1 - Nos finais do séc. XVIII, pouco depois
da construção da Casa de Mateus, a
freguesia «tinha 68 fogos e 256 almas,
sendo 118 homens e 138 mulheres, entre
eles 3 eclesiásticos, 26 lavradores, 20
jornaleiros, 9 criados e 9 criadas». Hoje, é
uma freguesia urbana de Vila Real e conta,
segundo o censos de 2011, 3400 habitantes.

EN-322

Ig. Mateus

EN-322

Entrada
actual

Lagar

Casa de
Mateus

Entrada
proposta

2 - «Nasoni tratou de criar um eixo ao nível
do piso térreo que atravessasse visualmente
todo o edifício em sentido longitudinal, o
que indicia ter ele previsto o ajardinamento
do topo Nascente e que, aí, a sucessão dos
escadórios prolongasse idealmente esse
eixo.»
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caminhos tornaram-se
estradas, as estradas estão cada vez
mais ruas, e a chegada de visitantes
a Mateus está hoje em claro
conflito com a Estrada Nacional
e com a VIZINHANÇA
sossegada da freguesia de Mateus
(1). O perfil rodoviário é estreito,
os carros pesados manobram
com dificuldade, e o grande eixo
estruturante do palácio e do
jardim – que se prolonga até ás
margens do Tourinhas – começa
hoje numa entrada lateral. Uma
nova via circular, apoiada na
vinha a poente, entre o Palácio e
o Circuito de Vila Real, permitiria
um acesso de visitantes sem
conflito com a Estrada Nacional,
dignificaria o eixo monumental
(2), evitaria a intrusão visual
de carros pesados com um
estacionamento a sul e articularia
a vizinhança contemporânea entre
a comunidade local e os públicos
globais que visitam o património da
Casa de Mateus (3).
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3 - Anualmente, visitam a Casa de Mateus
120.000 pessoas provenientes de todos
os continentes. As histórias nas quais
pontuam as personagens que habitaram
a casa, os seus objetos e os seus projetos,
são contadas em cinco línguas: português,
espanhol, francês, inglês e alemão. Mais
de metade destes visitantes chega em
grupos organizados que visitam a Região.
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1 - Em 1948, por ordem do 6º Conde de
Vila Real, D. Francisco de Sousa Botelho
e Albuquerque, o jardineiro Joaquim
Taveira planta o Túnel de Cedros. Ao longo
de 37 metros, as dezenas de exemplares
de Cupressus Sempervirens, ou Cedro
bastardo, ligam o parterre superior à latada
a nascente. Na mesma altura, foi construído
o Jardim de Água, com os tanques
desenhados por António Lino, a norte
do túnel e, a sul, os Jardins neobarrocos
da autoria de Paulo Bensliman.
2 - A escadaria e a latada são as únicas
reminiscências dos jardins originais,
desenhados e plantados por Diogo Álvares
Botelho Mourão (1673-1744), irmão do
construtor da Casa e Arcediago de Labruge.
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		O TÚNEL DE CEDROS
plantado em meados do século XX
(1) é o elemento mais monumental
da articulação entre o jardim de
recreio a nascente e a paisagem
produtiva ao nível da ribeira.
Acolhe a escadaria de granito que
adossa o grande eixo ao terreno,
abre passagem à claridade dos
parterres de água e de buxo laterais
e culmina no portal que enquadra
a latada de granito (2) entre as
hortas, o pomar e os lameiros. É
o exemplo maior da delicadeza
da Jardinaria da Casa de Mateus,
da cuidadosa montagem de luz e
sombra, recolhimento e abertura
ou calor e frescura, mas é também
um recordatório da fragilidade de
um património que permanece
na transformação contínua. Dar
um futuro a este património exige
atenção laboratorial, acumulação
de saberes e infraestruturas
construídas simbióticas que
suportem a renovação da forma
e da utilização, protegendo do
excesso de tráfego e equipando o
túnel para uma utilização noturna.
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		Recuperar a QUINTA DE
SÃO JOÃO, actualmente
em ruína (1), é a oportunidade
de agregar outro Lugar
Comum ao espaço de Mateus:
um programa de residências
científicas (2) e laboratórios
enológicos e gastronómicos.
Vinte quartos adaptados ao
retiro e à concentração e
áreas de reunião e trabalho
conjunto, biblioteca e pequeno
auditório que agilizam tanto a
produção como a disseminação
e aplicação do conhecimento. A
paisagem da vinha, do pomar e
do jardim comestível alimenta a
investigação nos laboratórios e os
investigadores na sala de refeições.
O tanque de natação e o ginásio
ajudam à saúde do corpo e da
mente. Um lugar renovado para
partilhar – tornar comuns – novos
territórios, novos saberes e novas
sensações.
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1 - A Quinta de São João, terminada em
1751, é composta por duas casas nobres
ligadas entre si, uma casa de caseiros e
duas antigas eiras. O Morgadio de Arroios,
da qual fez parte, juntou-se ao Morgadio
de Mateus através do casamento de Matias
Álvares Mourão, Morgado da Prata, com
D. Maria Coelho de Barros e Faria.
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2 - A Fundação da Casa de Mateus, em
programas próprios ou em colaboração
com a UTAD, a Universidade do Minho
ou outros parceiros, organiza e acolhe
regularmente seminários nacionais e
internacionais nos quais cientistas, artistas,
escritores, políticos, economistas ou
outros agentes com fortes interesses
culturais procuram dar o seu contributo
para o debate de questões contemporâneas.
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Lugar de repouso e isolamento mas
também de trabalho, reflexão e ensaio,
a unidade de alojamento individual é
composta por uma zona de repouso e
higiene, a um nível mais baixo, e um
espaço de trabalho voltado à paisagem
a um nível superior, através do qual se
acede a uma grande varanda partilhada.

Planta

Uma cortina acústica perimetral é a solução
delicada para organizar um pequeno
auditório para conferencias e performances
no espaço privilegiado da ruína existente.
Sem a cortina, o salão voltado à paisagem,
é um espaço de trabalho polivalente
devidamente isolado e equipado bem
como um espaço de representação que se
prolonga na grande varanda sobre o vale.
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		Reconstruir uma CASA
COMUM, um lugar partilhado
de recolhimento e reflexão
como a Quinta de São João, é
uma oportunidade laboratorial
para intensificar o diálogo entre
arquitectura e a preservação
ativa do mundo partilhado em
que habitamos. Propõe-se assim
reconstruir e ampliar com o menor
impacto ambiental possível e
baixa necessidade energética de
operação. A solução arquitectónica
propõe sistemas estruturais leves,
reversíveis e recicláveis, e favorece
sistemas passivos de aquecimento,
sombreamento, iluminação
natural, isolamento térmico e
ventilação; complementados
com outros sistemas como a
reutilização de águas sanitárias e
pluviais, instalação de uma rede
de iluminação artificial de baixo
consumo e o uso de sistemas de
aproveitamento energético como
a energia solar e geotérmica para
aquecimento.

