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Museu Machado de Castro. Memorial de um Complexo Arquitetónico enquanto Espaço
Museológico (1911 – 1965)
Neste livro estudam-se as transformações ocorridas no complexo arquitetónico que acolhe o Museu
Nacional de Machado de Castro desde o seu nascimento, em 1911, até à elevação ao estatuto de museu
nacional, em 1965.
A análise das fontes coligidas permite apresentar as diferentes conceções museológicas dos diretores do
museu, identificar as premissas da adaptação de um antigo paço episcopal a espaço museológico e
compreender os ditames do polémico processo de anexação da igreja de São João de Almedina.
O livro destaca o surgimento e a integração no discurso expositivo de preexistências da civitas
aeminiensis e dos tempos medievos, discrimina os procedimentos de incorporação de elementos
arquitetónicos provindos de outras edificações, salienta a posição do espaço museológico no âmbito do
plano de obras da cidade universitária e evidencia o almejado equilíbrio da dualidade museu/monumento,
procurado a partir da década de 1950.
As respostas obtidas a partir deste trabalho levam ao enaltecimento do Museu Nacional Machado de
Castro no panorama museológico português, constituindo-se numa verdadeira sobreposição de diferentes
memórias edificadas ao longo de dois mil anos de história, bem como num escaparate salvífico de
elementos arquitetónicos provindos de outros contextos que a cidade de Coimbra viu, aos poucos,
desaparecer.

