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1. INTRODUÇÃO 

O presente Relatório de Atividades da Direção-Geral do Património Cultural reflete um ano de 

2015 caracterizado pela consolidação do seu papel na defesa e valorização do Património 

Cultural. Os obstáculos e dificuldades com que as Instituições conjunturalmente se confrontam 

não impediram que a DGPC registasse maior notoriedade pública das suas atividades, um 

assinalável aumento de receitas e do número de visitantes, a conclusão – e também início - de um 

conjunto de projetos e iniciativas importantes. 

É de realçar o trabalho de toda a equipa, de todas as equipas que integram a DGPC e que, com 

grande esforço e insuficiência de meios se entregam na missão pública de salvaguarda e 

divulgação do Património. A Direção-Geral do Património Cultural tem 23 monumentos, museus e 

palácios abertos ao público, todos representando o que de mais importante Portugal tem ao nível 

do Património Nacional e Mundial, dos Museus e Tesouros Nacionais imóveis, móveis e 

imateriais. São estruturas que carecem de enorme entrega e empenho, que exigem um trabalho 

permanente para garantir que diariamente são oferecidas boas condições de acolhimento aos 

visitantes, uma oferta cultural diversificada e de qualidade, um apoio pedagógico capaz de 

contribuir para o desenvolvimento de crianças e jovens atentos à nossa História e à nossa Cultura. 

A falta de recursos humanos é provavelmente o mais premente problema da DGPC e por isso é 

tão importante assinalar e agradecer o trabalho de todos. 

A abertura do Novo Museu Nacional dos Coches será o evento mais mediático de 2015 no 

contexto da Direção-Geral do Património Cultural. Não estando ainda o projeto museológico 

concluído, o Museu recebeu, ainda assim, uma média aproximada de 25.000 visitantes por mês 

entre Maio e Dezembro. 

A extensão do espaço museológico do Museu Nacional de Arte Contemporânea / Museu do 

Chiado foi igualmente fundamental para o processo de valorização daquele equipamento 

cultural, cuja grande e importante coleção carece de maior disponibilidade para que o público 

dela possa usufruir. 

Neste mesmo contexto, deu-se também início ao projeto de requalificação do 3º piso do Museu 

Nacional de Arte Antiga, que permitirá triplicar o número de obras que compõem a exposição 

permanente de pintura e escultura portuguesas e às obras nas fachadas, caixilharias e no Torreão 

Sul do Palácio Nacional da Ajuda. 



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015      

Página 3 de 156 
 

A reestruturação do Sistema de Inventário do Património Arquitetónico – SIPA e transferência 

para o Forte de Sacavém são igualmente projetos de grande complexidade mas de enorme relevo 

para a preservação de um inventário fundamental. 

Ao nível da museologia, a DGPC organizou no Porto o IV Encontro de Diretores de Museus de 

Portugal e Espanha, em conjunto com a Subdireção de Museus Estatais de Espanha, para debate 

de questões museológicas e partilha e divulgação de boas práticas; deu continuidade ao 

crescimento da Rede Portuguesa de Museus; participou, através do Museu Nacional Machado de 

Castro, no projeto "Museos EnRedados", um projeto internacional criado para celebrar a IV 

Semana da Educação Artística -UNESCO 2015 que visa a criação artística entre museus, de modo a 

sensibilizar a comunidade internacional sobre a importância da Educação Artística; um grande 

número de participações em colóquios e congressos da especialidade, muitos dos quais 

organizados pelos próprios serviços. 

Na programação cultural de museus e monumentos, destaque para a Coleção SEC, de pintura, 

escultura, desenho, fotografia, vídeo e instalação, no Museu do Chiado. Entre muitas outras em 

todos os monumentos, museus e palácios da DGPC, referimos ainda, a título de exemplo: a 

inauguração da Exposição temporária de Violinos de Fatura Portuguesa, subordinada à 

construção de violinos em Portugal, tendo por base a coleção do Museu da Música; a exposição 

"Arte Copta e do Oriente Cristão", no Museu Nacional de Arqueologia, por ocasião das Jornadas 

de Estudos Coptas e do Oriente Cristão, organizadas pela Faculdade de Teologia da Universidade 

Católica Portuguesa e pela Association Francophone de Coptologie; "Josefa d'Óbidos e a invenção 

do Barroco Português”, no Museu Nacional de Arte Antiga; a reabertura ao público das Reservas 

Visitáveis «Galerias da Vida Rural» do Museu Nacional de Etnologia; inauguração da exposição “A 

Arte Interior. Siza Vieira e o Design de Objetos”, que apresenta, pela primeira vez, uma reflexão 

sobre o trabalho desenvolvido pelo Arq. Siza Vieira no âmbito da criação de objetos e do design 

de espaços interiores, considerando neste campo a sua produção azulejar; “O Naturalismo na 

Coleção Millennium BCP”, comissariada pela Professora Raquel Henriques da Silva, no Museu 

Nacional Soares dos Reis.  

 

Muitas exposições e projetos, importantes contributos para o conhecimento e reflexão. 



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015      

Página 4 de 156 
 

A organização de atividades e inclusão foi também uma prioridade dos serviços educativos da 

DGPC que têm, na sua grande maioria, programas destinados à visita adaptada a pessoas 

portadoras de deficiência, e todo um conjunto de atividades inclusivas. 

As atividades desenvolvidas pela DGPC em 2015 integram-se na estratégia global desenhada no 

Plano Estratégico 2015-2019, um trabalho de fundo que envolveu uma grande equipa em sessões 

e reuniões com entidades internas e externas, nacionais e internacionais, que muito contribuíram 

para um diagnóstico da realidade, levantamento de recursos e estabelecimento de uma 

estratégia concertada e coerente quanto ao caminho que a Direção-Geral do Património Cultural 

deve seguir no âmbito da sua missão e atribuições. 

Esta estratégia passa pela abertura à sociedade, pela aposta nas parcerias, na comunicação, na 

perceção dos públicos (estudo também concluído em 2015). O aumento de 13% no número de 

visitantes e de 12 % nas receitas próprias mostram que a sociedade quer ter motivos para se ligar 

à Cultura e que uma gestão rigorosa permite obter resultados positivos na receita mas também 

na despesa. 

A análise do presente Relatório de Atividades permitirá verificar um grande número de atividades 

assinaladas a verde. Representam tudo o que foi possível desenvolver para além do que estava 

previsto no Plano de Atividades para 2015. Se uma parte resulta de indisponibilidades financeiras 

que foi necessário colmatar com alternativas menos onerosas, muitas outras são o fruto de 

muitas parcerias e apoios, da criatividade e da dinâmica de muitas instituições e associações 

públicas ou privadas que cada vez mais contribuem com a DGPC para a promoção da cultura 

portuguesa. 

É esse o desígnio em que a Direção-Geral do Património Cultural continuará a empenhar-se. 

 

 

A Direção 
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2. RECURSOS FINANCEIROS 

 

1- Execução Financeira do Orçamento da DGP em 2015 
 

a) Orçamento de Funcionamento 
 

No quadro a seguir apresenta-se a execução do orçamento de funcionamento por agrupamentos de 

despesa do ano de 2015. 

 

Execução da Despesa do Orçamento de Funcionamento 2015 
Agrupamentos de despesa 2015   

 Dotação Corrigida Execução Execução % 

 01.00.00.00 - Despesas com o pessoal 19.682.471 19.190.407 97,50 

02.00.00.00 - Aquisição de bens e serviços 7.408.585 6.967.543 94,05 

03.00.00.00 - Juros de mora 5.000 2.970 59,41 

04.00.00.00 - Transferências correntes 1.433.747 1.324.898 92,41 

06.00.00.00 - Outras despesas correntes 1.128.841 903.291 80,02 

07.00.00.00 - Aquisição de bens de capital 838.453 681.752 81,31 

Total 30.497.097 29.070.864 95,32 

 

No quadro supra verifica-se durante o ano de 2015, uma execução global de 95,32%, sendo o 

agrupamento das despesas com o pessoal o que apresenta a maior taxa de execução de 97,50%. 

Verifica-se também que as despesas com a aquisição de bens e serviços e as transferências correntes 

apresentam taxas de execução respetivamente de 94,05% e de 92,41%. 

Quanto ao peso das receitas próprias no total do orçamento de funcionamento verifica-se que em 

2014 representava 47,09% do total, tendo passado para 51,32% no ano de 2015, por outro lado as 

transferências do orçamento do Estado passaram de 52,91% para 48,68%, conforme se pode constar 

do quadro seguinte: 

Peso da Receita Cobrada no Orçamento de Funcionamento da DGPC no Período de 2014 a 2015 
Agrupamentos de Receita 2014  2015  

 Receita cobrada Peso das F. Financ 
% 

Receita cobrada Peso das F. 
Financ % 

Transferências do OE 15.764.441 52,91 15.891.580 48,68 

Receitas Próprias 14.031.201 47,09 16.754.328 51,32 

Total 29.795.642 100,00 32.645.908 100,00 

 

Durante o ano de 2015, a receita cobrada face à prevista no orçamento inicial teve uma taxa de 

cobrança global de 102,76%, tendo contribuído para esta execução as receitas próprias e as 

transferências de Receita Própria entre Organismos. As transferências do Orçamento do Estado 

contribuíram com 97,04% e os Fundos Comunitários com 91,32%, conforme se pode verificar no 

quadro seguinte: 
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Execução do orçamento de Funcionamento de Receita da DGPC 2015 
Agrupamentos de Receita 2015   

 Dotação Prevista Receita Cobrada % 

Transferências do OE 16.376.839 15.891.580 97,04 

Transferências de RG entre organismos 1.000 0 0,00 

Fundos Comunitários 113.764 103.890 91,32 

Receitas Próprias 15.235.098 16.575.120 108,80 

Transferências de RP entre organismos 43.048 75.318 174,96 

Total 31.769.749 32.645.908 102,76 

 

A receita própria cobrada em 2014 foi de 13 827 034€ e a de 2015 foi de 16 575 120€, verificando-se 

um aumento de 2 748 086€ o que representou um crescimento de 19,87%. 

 

b) Orçamento de Investimento 
 

No quadro a seguir apresenta-se a execução do orçamento de investimento para o ano de 2015. 

Execução da Despesa do Orçamento de Investimento da DGPC 2015 
Agrupamentos de Despesa 2015   

 Dotação Corrigida Execução % 

02.00.00.00 - Aquisição de bens e serviços 1.255.518 767.010 61,09 

04.00.00.00 - Transferências correntes 12.516 7.615 60,85 

07.00.00.00 - Aquisição de bens de capital 2.789.896 1.104.092 39,57 

Total 4.057.930 1.878.717 46,30 

 

Do quadro supra verifica-se que a execução global do orçamento de investimento foi de 46,30%, 

sendo as mais representativas as aquisições de bens e serviços e transferências correntes, 

respetivamente com execuções de 61,09% e 60,85%. 

No quadro a seguir apresenta-se a execução do orçamento de investimento por fontes de 

financiamento: 

Execução do Orçamento de Investimento por F.F. da DGPC 2015 
Agrupamentos de Despesa 2015    

 Fonte Financiamento Dotação Corrigida Execução % 

Transferências do OE 311/351 1.545.237 1.132.151 73,27 

Fundos Comunitários 415/417 1.602.343 624.906 39,00 

Receitas Próprias 510 54.320 0 0,00 

Transferências de RP entre organismos 540 856.030 121.660 14,21 

Total  4.057.930 1.878.717 46,30 

 

Do quadro supra verifica-se uma baixa execução no orçamento de investimento de 46,30%, tendo 

contribuído para esta situação os seguintes factos: 

 

a) - As transferências de RP entre Organismos referem-se a candidaturas ao Fundo de 
Reabilitação e conservação Patrimonial e como foram aprovadas no segundo semestre de 
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2015, as obras transitaram para o ano de 2016, pelo que apresentam uma execução de 
14,21%; 

b) - Nos Fundos Comunitários verifica-se também uma baixa execução, devido aos reembolsos 
recebidos não terem sido utilizados por falta de despesas elegíveis.  

 

No quadro a seguir refere-se que o peso das transferências do orçamento do Estado passou de 

36,44% em 2014 para 60,13% em 2015, enquanto que o peso dos fundos comunitários passaram em 

2014 de 59,69% para 33,85% em 2015. 

 

Peso da Receita Cobrada no Orçamento de Investimento da DGPC no Período de 2014 a 2015 
Agrupamentos de Receita 2014  2015  

 Receita cobrada Peso das F. Financ % Receita cobrada Peso das F. Financ % 

Transferências do OE 1.177.120 36,44 1.213.745 60,13 

Transferências de RG entre organismos 0 0,00 0 0,00 

Fundos Comunitários 1.928.493 59,69 683.209 33,85 

Receitas Próprias 125.000 3,87 0 0,00 

Transferências de RP entre organismos 0 0,00 121.660 6,03 

Total 3.230.613 100,00 2.018.614 100,00 
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3 . RECURSOS HUMANOS E FORMAÇÃO 

1. Evolução dos efetivos 

A evolução dos recursos humanos da DGPC durante o ano de 2015 encontra-se retratado no quadro 

seguinte: 

Evolução dos recursos humanos, efetivos no ano de 2015 

Grupo/Cargo/Carreira 
Nº efetivos em 2015 

01 de janeiro 31 de dezembro 

Dirigente Superior de 1º grau 1 1 

Dirigente Superior de 2º grau 3 3 

Dirigente Intermédio de 1º grau 20 19 

Dirigente Intermédio de 2º grau 13 13 

Técnico Superior 294 296 

Assistente Técnico 385 413 

Assistente Operacional 77 74 

Informático 4 4 

Técnico de Fotografia e Radiografia para 
a Conservação 

4 4 

TOTAL: 801 827 

 

O movimento destes recursos em termos de entrada e saída da organização e seus motivos 

encontram-se espelhados nos dois quadros seguintes, a saber: 

Motivo das Saídas 

      

OBS: (*) - Cessação da gestão corrente (1), cessação da mobilidade interna (6), procedimento concursal para fora da DGPC (2), nomeação em regime de 

substituição (4), procedimento concursal interno (2), cessação do período experimental (5), pena de despedimento (2), nomeação em regime de 

substituição fora da DGPC (1), licença para assistência a filhos (1), funções no Gabinete do SEC e MC (5) e mobilidade intercarreiras na DGPC (1). 

Motivo das entradas 

      

 

Reforma / 

Aposentação         
Mobilidade

Licença sem 

remuneração
Morte

Comissão 

de serviço
Rescisão

Outras 

situações 

(*)

Total

2015 15 9 3 2 3 3 30 65

Procedimento 

concursal  

Procedimento 

concursal  

interno

Mobilidade

Regresso de 

licença sem 

vencimento

Comissão 

de serviço

Outras 

situações 

(*)

Total

2015 28 2 13 1 6 41 91
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OBS: (*) - Regresso à DGPC (11), regresso à categoria de origem (2), suspensão da pena (10), sentença do Tribunal Administrativo do Sul (1), transição 

para a DGPC (SIPA) (13), regresso da equiparação a bolseiro (1), cessação de funções na Gabinete do SEC (2) e  mobilidade intercarreiras na DGPC (1). 

 

De referir que o crescimento líquido do número de efetivos verificou-se fundamentalmente na 

carreira de assistente técnico para o exercício de funções de vigilância dos monumentos, museus e 

palácios integrados na DGPC, o que permitiu aumentar o índice de técnicidade da organização.  

Por último, de referir que a falta crónica de recursos humanos em áreas estratégica, tem vindo a ser 

colmatada através do recurso crescente aos Contratos de Emprego e Inserção (CEI) e aos programas 

de voluntariado, conforme identificado no quadro infra. 

 

 

 

Nº de voluntários na DGPC 

anos Total 

2013 214 

2014 240 

2015 276 

 

 

 

Técnico Superior 5 11 9 25

Assistente Técnico 59 55 60 174

Assistente 

Operacional
17 9 8 34

Total 81 75 77 233

Total

2013 2014 2015

Grupo/Cargo/Carreira

CEI (CONTRATO DE 

EMPREGO E 

INSERÇÃO)
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3.1. FORMAÇÃO 

Em 2015 foram realizadas 147 ações externas de formação profissional conforme quadro infra:  

       

Estas 147 ações de formação abrangeram as temáticas relativas a: Atendimento e Apoio ao Cliente; 

AutoCad; Código de Contratação Pública – Saber Avaliar e Analisar Propostas em Sede de 

Contratação Pública; Código de Contratação Pública – Elaboração do Caderno de Encargos; Código do 

Procedimento Administrativo – Alterações Legislativas; Gestão e Avaliação do Desempenho (SIADAP) 

– Alterações Normativas e Legislativas e Noções de Contabilidade, tendo participado 50 

trabalhadores distribuídas pelas seguintes carreiras e categorias profissionais: 

 

Para a participação das referidas ações de formação foram despendidas pelos trabalhadores 4.296 

horas tendo tido um custo anual de 32.544,65 € . 

 

Tipo de acção / 

duração

Menos de 30 

horas

De 30 a 59 

horas

De 60 a 119 

horas

120 horas ou 

mais
Total

Externa 113 16 18 147

Dirigente Superior de 

1º grau
1

Dirigente Superior de 

2º grau
2

Dirigente Intermédio 

de 1º Grau
5

Dirigente Intermédio 

de 2º Grau
6

Técnico Superior
24

Assistente Técnico
10

Assistente 

Operacional
2

Total: 50

Grupo / cargo / 

carreira

Nº de 

participantes
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Em 2015, para além da formação esporádica que foi solicitada pelos trabalhadores e dirigentes, que 

não estava contemplada no plano de formação para 2014/2015, foi concluída a parte final da 

candidatura ao Programa Operacional de Potencial Humano (POPH), iniciada no ano anterior.  

Relativamente à formação, houve necessidade de encerrar todo o processo técnico/administrativo, 

assim como o financeiro, a fim de serem recebidos os montantes do Fundo Social Europeu ainda em 

falta. 
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4. ESTATÍSTICAS E RECLAMAÇÕES 

Em 2015 comparativamente com 2014, registou-se uma descida de 7,6% do número de reclamações 
(menos dezassete reclamações); 
 

No mesmo período, os Museus e Palácios apresentaram a subida de 9% do número de reclamações 
(mais nove reclamações) e os monumentos a descida de 21% (menos vinte seis reclamações); 
 

De 2015 face a 2014, o número total de reclamações administrativas foi de 208, apurando-se, por 
desdobramento, 318 queixas (reclamações com mais do que uma queixa), verificando-se uma subida 
de 38,3% do número total de queixas;  
 

Em 2015 foram registadas 208 reclamações nos Monumentos, Museus e Palácios da Direção-Geral do 

Património Cultural (DGPC) – ver quadro 3. Quanto à evolução do número de reclamações nos 

últimos seis anos, em termos globais, e por tipo de equipamento (Monumentos / Museus e Palácios), 

assim como as variações de 2015 face a 2014, o quadro 1 permite-nos uma leitura rápida das 

mesmas.   

 Quadro 1 

Equipamentos 

Culturais

Taxa de 

Crescimento/      

Decréscimo 

2010 - 2015

Taxa Média 

Anual de 

Crescimento/       

Decréscimo 

2010-2015

Variação 

absoluta             

2015-2014

∆                                 
2015-2014

Monumentos, Museus e 

Palácios
11,8% 2,3% (menos 17 recl.) -8%

Monumentos -20,6% -4,1% (menos 26 recl.) -21%

Museus e Palácios 72,30% 14,40% (mais 9 recl.) 9%

 

 

A proporção do número de reclamações no total de visitantes dos Monumentos, Museus e Palácios é 

próxima de zero (0,005%), observando-se proporções semelhantes para os Monumentos (0,004%), os 

Museus (0,008%) e os Palácios (0,004%). Os Equipamentos Culturais (EC) com maior peso no total do 

nº de reclamações por Museus/Palácios e Monumentos (>=10%) e variação relativa de 2015 face a 

2014 foram, de acordo com o quadro 2: 
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Quadro 2 

Equipamentos 

Culturais (EC)

% no total por 

tipo EC. 2015

Variação 

absoluta             

2015-2014

∆                                               
2015-2014

Museu Nacional dos 

Coches
25,0% 22 367%

Museu Monográfico de 

Conimbriga
22,3% 8 47%

Museu Nacional de 

Soares dos Reis
10,7% 11 1100%

Museu Nacional de Arte 

Antiga
9,8% -31 -74%

Torre de Belém 49,0% -4 -8%

Mosteiro dos Jerónimos 20,8% -21 -51%

Convento de Cristo 13,5% -8 -38%

Mosteiro de Alcobaça 10,4% 6 150%

M
u

s
e
u
s
 e

 P
a
lá

c
io

s
M

o
n
u
m

e
n
to

s

 

 

Observamos de seguida os Monumentos, Museus e Palácios da DGPC que foram objeto de 

reclamação em 2015, respetiva variação relativa (2015-2014) e peso de cada um no total do nº de 

reclamações por tipo de equipamento cultural (quadro 3), - (a leitura do ano de 2014 não inclui as 

reclamações do Museu Nacional de Etnologia, pois não registou nenhuma em 2015, e deve ter em 

atenção as alterações introduzidas na bilheteira pelo Despacho nº6474/2014 que entrou em vigor no 

dia 1 de junho do mesmo ano, criando novas modalidades de ingresso e suprimindo outras, pelo que 

algumas das reclamações registadas no ano passado tiveram a ver com estas alterações - como 

exemplo, salientamos o fim da gratuitidade aos domingos e feriados até às 12h00, objeto de um 

grande nº de reclamações em vários espaços culturais). De qualquer forma, nos últimos seis anos, 

2013 mostrou-se o ano com o maior número de reclamações.  
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Quadro 3 – Evolução do número de reclamações por Monumento, Museu e Palácio. 2010 – 2015 

 

 

10 11 12 13 14 15
∆                 

2015-

2014

% por EC no 

total de 

2015

MNAC-M. Chiado 1 6 5 3 3 8 167% 3,8%

MN Grão Vasco 4 2 2 5 1 1 0% 0,5%

MM Conímbriga 15 12 23 59 17 25 47% 12,0%

MN Arqueologia 3 0 1 1 10 6 -40% 2,9%

MN Arte Antiga 9 7 1 8 42 11 -74% 5,3%

MN Azulejo 4 3 2 0 2 4 100% 1,9%

MN Coches 7 4 19 4 6 28 367% 13,5%

MN Machado de Castro 2 1 3 8 2 2 0% 1,0%

MN Soares dos Reis 1 2 1 1 1 12 1100% 5,8%

MN Teatro e da Dança 0 0 0 0 2 1 -50% 0,5%

MN Traje 4 2 8 6 2 1 -50% 0,5%

PN Ajuda 3 2 0 36 1 5 400% 2,4%

PN Mafra 12 11 9 14 14 8 -43% 3,8%

65 52 74 145 103 112 9% 53,8%

C Cristo 0 11 9 12 21 13 -38% 6,3%

M Alcobaça 16 6 7 14 4 10 150% 4,8%

M Batalha 0 5 8 9 5 6 20% 2,9%

M Jerónimos 78 53 35 34 41 20 -51% 9,6%

T Belém 27 21 12 15 51 47 -8% 22,6%

121 96 71 84 122 96 -21% 46,2%

186 148 145 229 225 208 -8% 100,0%

Total - Monumentos

Total - Museus e Palácios

Total - Museus, Palácios e 

Monumentos  

 

 

Do exame do quadro 4 – grelha das reclamações – e do quadro 5 – operacionalização da grelha em 

causa – obtemos o número de reclamações por espaço cultural e por categoria e respetivas 

proporções no total.  
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Quadro 4 – Grelha das reclamações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

A 
 

Acesso a Pessoas com Mobilidade Reduzida 
ACESSIBILIDADE 

 Circulação no espaço do museu  

 Disponibilização de cadeira de rodas 

 Elevadores /elevadores especiais (pequenos desníveis) 

 Rampas 

 Estacionamento  

 Outras (fraldários, intérprete de língua gestual…) 

 
 
 
 

B 
 

Acesso ao Acervo do Museu  
EXPOSIÇÂO PERMANENTE 

 Obras não expostas 

 Má conservação  

 Encerramento temporário da exposição permanente 

 Reorganização da coleção  

 
 

C 
 

Encerramento de Espaços Públicos do Museu  
SALAS DE EXPOSIÇÃO, CAFETARIA, LOJA, BIBLIOTECA 

 Relativo a qualquer espaço de acesso público 

 Encerramento sem informação/justificação 

 
 
 
 

D 
 

Condições das Instalações 
INSTALAÇÕES E OUTRO EQUIPAMENTO 

 Instalações deterioradas 

 Não funcionamento de elevadores 

 Má iluminação 

 Outro equipamento (instalações sanitárias, sistema de 
climatização, programa de bilheteira e loja …) 

 Equipamento não pertencente ao museu (máquinas de café, 
águas, etc.) 

 
 
 
 
 

E 
 

Disponibilização de Informação em diferentes idiomas 
DOCUMENTAÇÃO 

 Folhetos 

 Brochuras / desdobrável 

 Legendas, textos de painéis 

 Informação útil 

 Áudio-Guia 

 
 
 
F 
 

Disponibilização de Publicações do Museu (Roteiros, Catálogos…)  
EDIÇÃO 

 Roteiros 

 Catálogos 

 Outros 

 
 
 
 
 
 

G 
 

Qualidade da informação disponibilizada ao visitante 
COMUNICAÇÃO 

 Sinalética (percurso, identificação de espaços) 

 Informação geral: horário, preços de ingresso; início e fecho de 
exposições 

 Qualidade substantiva dos folhetos/ brochuras /desdobrável e 
outra documentação 

 Divulgação de informação geral e atividades no Sítio de cada 
museu e da DGPC 

 Visitas guiadas e áudio-guias 

 
 

H 
 

Acolhimento / Gestão dos Funcionários do Museu 
ATENDIMENTO, QUALIDADE DA INFORMAÇÃO, VIGILÂNCIA 

 Relação direta dos funcionários com os visitantes  

 Objetos à guarda do museu (guardas chuvas, malas…) 

 
I 
 

Organização / Conteúdo de Exposições (Temporárias) e de Atividades de 
Apoio a Visitantes 
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA 

J OUTROS 
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Em 2015 as categorias predominantes foram a J (outros – cerca de 28%), a G (relativa à qualidade da 

informação disponibilizada ao visitante em diferentes suportes, cerca de 23%) e H (acolhimento, 

atendimento, vigilância e perceção do visitante face aos trabalhadores, cerca de 19%), em que, de 

um modo geral, os problemas mais frequentes foram situações sem solução para o equipamento 

cultural (por exemplo, falta de trabalhadores) ou então situações que entendemos como 

reclamações “impulsivas” (por exemplo, ter de apresentar o cartão de estudante, quando a lei assim 

o exige, avaria no sistema da bilheteira…), mas também deficiências na informação disponibilizada 

pelo espaço cultural e dificuldades na relação dos funcionários com os visitantes. De realçar ainda as 

categorias D (condições das instalações - cerca de 10%), E (disponibilização de informação de 

distintos modos e em diferentes Idiomas - cerca de 7%) e A (acesso a pessoas com mobilidade 

reduzida, com cerca de 6%). 

Quadro 5 – Tipologia das reclamações por Monumento, Museu e Palácio e respetivos totais em 2015   

 

                  

Espaços                                                         

Culturais
A B C D E F G H I J TOTAL

MNAC-MChiado 3 2 3 8 3%

MNGrão Vasco 1 1 0%

MM Conimbriga 6 2 3 8 5 17 1 5 47 15%

MNArqueologia 1 1 4 6 2%

MNArte Antiga 1 4 6 11 3%

MNAzulejo 1 2 1 4 1%

MNCoches 3 1 1 4 4 10 4 19 46 14%

MNMachado de Castro 1 1 1 3 1%

MNSoares dos Reis 2 14 3 4 2 25 8%

MNTeatro e da Dança 1 1 2 1%

MNTraje 1 1 0%

PNAjuda 5 5 2%

PNMafra 5 1 1 1 2 2 12 4%

CCristo 3 3 1 1 6 6 3 23 7%

MAlcobaça 1 2 1 1 2 4 11 3%

MBatalha 1 3 3 1 1 2 11 3%

MJerónimos 1 1 10 11 23 7%

TBelém 1 1 31 17 29 79 25%

TOTAL 20 9 5 32 21 9 73 60 0 89 318

6,3% 2,8% 1,6% 10,1% 6,6% 2,8% 23,0% 18,9% 0,0% 28,0%

M
u

s
e

u
s

P
a

lá
c
io

s
M

o
n

u
m

e
n

to
s
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5. RELATÓRIO SINTÉTICO DE AVALIAÇÃO DO QUAR 2015 

 

A DGPC tem por missão assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos 

bens que integrem o património cultural imóvel, móvel e imaterial do País, bem como desenvolver e 

executar a política museológica nacional. 

 

A DGPC formulou, para o ano de 2015, 3 objetivos estratégicos que estão na base do QUAR 2015: 

Obj 1 - Gestão, Estudo,Salvaguarda, Conservação e Divulgação do Património Cultural. 

Obj 2 - Estabelecimento de parcerias de cooperação nacionais e internacionais. 

Obj 3 - Realizar uma correta gestão dos recursos através de metodologias de gestão que promovam a 

legalidade, qualidade e eficiência. 

 

Como forma de operacionalizar os objetivos estratégicos a DGPC contratualizou com a Tutela, 

relativamente ao ano de 2015, um Quadro de Avaliação e Responsabilização Estratégica- QUAR- com 

16 (dezasseis) objetivos operacionais- dos quais 3 (três) relativos a Eficácia, 2 (dois) relativos a 

Eficiência e 11 (onze) relativos a Qualidade. 

O elevado número de objetivos teve por base a preocupação da Direção em envolver várias áreas de 

intervenção da DGPC, de forma direta ou indireta. 

Da análise à monitorização, concluída em janeiro 2016, após a recolha de todas as Fontes de 

Verificação estabelecidas, resulta a seguinte situação: 

 

Objetivos de Eficácia 
 
Objetivo 1 Ponderação de 20% 
Estabelecer parcerias de consignação relativamente a artigos a serem comercializados nas lojas da 
DGPC com entidade públicas ou privadas. 
Indicador: Número de parcerias estabelecidas. 
Meta:30; tolerância: 10; valor crítico:45; resultado: 45; desvio:15. Objetivo superado. 
 
Objetivo 2 Ponderação de 50% 
Realizar intervenções de salvaguarda e valorização de valor superior a €20.000 em imóveis afetos à 
DGPC. 
Indicador: Número de intervenções realizadas. 
Meta:20; tolerância: 5; valor crítico:30; resultado:20; desvio: 0. Objetivo atingido.  
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Objetivo 3 Ponderação de 30% 
Conservação e requalificação do Património. 
Indicador: Número de ações de conservação e de requalificação do Património. 
Meta: 202; tolerância: 2; valor crítico: 210; resultado: 210 ; desvio:8. Objetivo superado. 
 
 
Objetivos de Eficiência 
 
Objetivo 4 Ponderação de 50% 
Aumentar a receita própria (FF 510) relativamente a 2014 
Indicador: % de acréscimo de receita própria. 
Meta: 14%; tolerância: 3,5%; valor crítico: 18%; resultado: 19,93%, desvio: 5,93%. Objetivo superado. 
 
Objetivo 5 Ponderação de 50% 
Manutenção do nível de atividade com menos RH (mapas de pessoal aprovados +CEI). 
Indicador: % de redução de RH 
Meta: -2%; tolerância: 0,5% ; valor crítico : -3%; resultado:+1%.Objetivo não atingido. 
Razões: integração do Forte de Sacavém na DGPC; novos espaços expositivos (Novo Museu  Nacional 
dos Coches e nova ala do Museu do Chiado) 
 
Objetivos de Qualidade 
 
Objetivo 6 Ponderação de 5% 
Produzir, lançar e tratar inquéritos de satisfação e análise de cliente, entre junho e setembro, tendo 
como público alvo os visitantes dos Museus, Monumentos e Palácios. 
Indicador: prazo de apresentação de relatório à Direção. 
Meta: 350 dias; tolerância: 8 dias; valor crítico: 340 dias; resultado: 337 dias; desvio: 13 dias. Objetivo 
superado. 
 
Objetivo 7 Ponderação de 10% 
Efetuar diagnóstico de acessibilidade em Museus e Casas- Museu afetas à DGPC. 
Indicador: número de relatórios apresentados à Direção da DGPC. 
Meta: 10; tolerância: 2; valor crítico:16; resultado: 12; desvio: 2. Objetivo atingido. 
 
Objetivo 8 Ponderação de 10% 
Atualizar e enviar para validação os planos de segurança interna em imóveis afetos à DGPC. 
Indicador: número de ativações. 
Meta: 6; tolerância: 2; valor crítico: 10; resultado: 10; desvio: 4. Objetivo superado. 
 
Objetivo 9 Ponderação de 10% 
Ativar as equipas de primeira intervenção, constituídas no âmbito da validação dos planos de 
segurança. 
Indicador: número de ativações. 
Meta: 6; tolerância: 2; valor crítico: 10; resultado: 10; desvio: 4. Objetivo superado. 
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Objetivo 10 Ponderação de 10% 
Realizar reuniões e ações de formação para os Museus da Rede Portuguesa de Museus. 
Indicador: número de reuniões e/ou ações de formação. 
Meta: 4; tolerância: 1; valor crítico: 6; resultado: 6;desvio: 2.Objetivo superado. 
 
Objetivo 11 Ponderação de 10% 
Prestar serviços de consultadoria científica e técnica no domínio da conservação e restauro dos bens 
culturais móveis. 
Indicador: número de ações de consultadoria/ elaboração de relatórios de consultadoria. 
Meta: 30; tolerância: 4; valor crítico: 40; resultado: 30; desvio: 0. Objetivo atingido. 
 
Objetivo 12 Ponderação de 10% 
Apoiar a formação e desenvolvimento de ações de divulgação na área da conservação e restauro. 
Indicador: número de ações de desenvolvimento/estágios orientados. 
Meta: 18; tolerância: 4; valor crítico: 25; resultado: 18; desvio: 0. Objetivo atingido. 
 
Objetivo 13 Ponderação de 5% 
Participar em projetos multidisciplinares que constituam referências da atividade de salvaguarda e 
conservação do Património Cultural Móvel. 
Indicador: número de projetos participados. 
Meta: 1; tolerância: 0; valor crítico: 2; resultado: 1; desvio: 0. Objetivo atingido. 
 
Objetivo 14 Ponderação de 10% 
Criação de condições para fruição pública dos Monumentos, Museus e Palácios na dependência da 
DGPC. 
Indicador: número de visitantes. 
Meta: 3,509 milhões; tolerância: 8,750; valor crítico: 3,6 milhões; resultado: 4,056. Objetivo 
superado. Razões para tal: Turismo em alta, Portugal estar na moda, abertura de novos espaços 
expositivos (Novo Museu Nacional dos Coches; nova ala do Museu do Chiado). 
 
Objetivo 15 Ponderação de 10% 
Abertura de novos espaços expositivos nos Monumentos, Museus e Palácios na dependência da 
DGPC. 
Indicador: número de espaços expositivos criados. 
Meta: 2; tolerância: 0; valor crítico: 3; resultado: 2; desvio: 0.Objetivo atingido. 
 
Objetivo 16 Ponderação de 10% 
Inauguração de exposições em Monumentos, Museus e Palácios na dependência da DGPC. 
Indicador: número de exposições inauguradas. 
Meta: 20; tolerância: 10; valor crítico: 35; resultado: 35; desvio:15. Objetivo superado. 
 
 
Conclui-se assim por terem sido superados 8 objetivos, atingidos 7 objetivos e 1 objetivos com 
problemas de concretização por razões que resultam da existência de novos serviços dependentes 
/espaços expositivos e, consequentemente, maiores necessidades em termos de Recursos Humanos . 
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Fontes de verificação do cumprimento dos Objetivos Operacionais 
 
Foram enviados, durante os meses de dezembro 2015 e janeiro 2016,à Tutela e/ou ao GEPAC, 
consoante as situações definidas, ofícios e dossiers contendo as fontes de verificação de cada um dos 
objetivos contratualizados, juntando-se cópias dessas comunicações. 
 
Objetivo 1 – Acordos resultantes das parcerias de consignação estabelecidas superiormente 
autorizadas. 
 
Objetivo 2 – Autos de receção provisória/ relatórios das intervenções de salvaguarda e valorização 
em imóveis afetos à DGPC. 
 
Objetivo 3 – Relatório com enunciado das intervenções de conservação e restauro realizadas pelo 
Laboratório José de Figueiredo e/ou sob coordenação do Departamento de Estudos, Projetos, Obras 
e Fiscalização. 
 
Objetivo 4 – Mapa de execução orçamental de 2015. 
 
Objetivo 5 – Mapa de pessoal aprovado com orçamento de 2014 e similar com orçamento de 2015 
mais autorizações CEI (contratos em prego inserção). 
 
Objetivo 6 – Relatório respeitante aos inquéritos de satisfação e análise de cliente, tendo como 
público alvo os visitantes dos Museus, Monumentos e Palácios. 
 
Objetivo 7 – Relatório com diagnóstico de acessibilidade em Museus e Casas- Museu afetos à DGPC. 
 
Objetivo 8 – Relatório respeitante aos planos de segurança atualizados e validados em Imóveis afetos 
à DGPC. 
 
Objetivo 9 – Relatório respeitante à ativação das equipas de primeira intervenção no âmbito dos 
planos de segurança. 
 
Objetivo 10 – Relatórios e listas de presença das reuniões e ações de formação para os Museus da 
Rede Portuguesa de Museus. 
 
Objetivo 11 – Cópias dos e- mails relativos a situações de pedidos de apoio no domínio da 
conservação e restauro de bens culturais móveis. 
 
Objetivo 12 – Listas de bolseiros FCT e outros estagiários sob orientação. 
 
Objetivo 13 – Documentação relativa a parceria estabelecida entre a DGPC,Universidade de Évora e o 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil no âmbito de projeto participado. 
 
Objetivo 14 – Estatística dos visitantes registados em 2015 comparativamente com 2014. 
 
Objetivo 15 – Recortes da Comunicação Social evidenciando a abertura de novos espaços expositivos. 
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Objetivo 16 – Convites respeitantes às exposições inauguradas. 
 
 
Autoavaliação 
 
Em observância do disposto na legislação, atentos os resultados alcançados relativamente aos 
objetivos operacionais, entende-se que à DGPC deverá ser atribuído desempenho satisfatório, uma 
vez que um deles não foi atingido, embora pelas razões invocadas. 
 
Resultados na Gestão dos Recursos Humanos 
 
Como se pode constatar dos quadros e gráficos que a seguir se apresentam, o ano de 2015 terminou 
com mais elementos a nível do mapa de pessoal, o que pode ser justificado pela integração do Forte 
de Sacavém como serviço dependente da DGPC, através do Decreto- Lei nº102/2015, de 05 de junho, 
bem como pela abertura do Novo Museu dos Coches e nova galeria de exposições do Museu do 
Chiado, situações que originaram a necessidade de maior número de contratações para pessoal de 
vigilância e receção de visitantes nos novos espaços. 
Se não tivessem ocorridos estas situações, o número de efetivos teria decrescido, cumprindo assim o 
objetivo estabelecido. 
A nível dos CEI- Contratos Emprego Inserção também o seu número aumentou em resultado das 
necessidades para os novos espaços expositivos. 
Se tais espaços não tivessem sido criados o seu número ter-se-ia reduzido, em linha com o objetivo 
definido. 

 

N.º DE EFETIVOS 2015 

GRUPO/CARGO/CARREIRA JANEIRO# DEZEMBRO 

Dirigente Superior 5 4 

Dirigente Intermédio 33 32 

Técnico Superior 293 296 

Assistente Técnico 398 413 

Assistente Operacional 77 74 

Técnico de Informática 4 4 

Técnico de Radiografia e Fotografia 4 4 

TOTAL 814 827 

 

 

Estes números são reportados a 31 de janeiro 2015,tendo-se o ano iniciado com 801 elementos. 
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Nº DE EFETIVOS DA DGPC 
Mapa de Pessoal +  CEI 

Grupo/Cargo/Carreira 

N.º Efetivos 2015 

Total 

CEI (Contrato de 
Emprego e 
Inserção) 

Dezembro 
2015 

Masc. Fem. 

Dirigente Superior de 1º grau 1 
 

1   

Dirigente Superior de 2º grau 3   3   

Dirigente Intermédio de 1º grau 10 9 19   

Dirigente Intermédio de 2º grau 6 7 13   

Técnico Superior 78 218 296 9 

Assistente Técnico 136 277 413 60 

Assistente Operacional 20 54 74 8 

Informático 4   4   

Técnico de Fotografia e Radiografia para a 
Conservação 

1 3 4   

Total 259 568 827 77 
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SAÍDAS em 2015 

 
Grupo/Cargo/Carreira 

N.º Efetivos 2015 

Total 

CEI (Contrato de 
Emprego e 
Inserção) 

Dezembro 
2015 

Masc. Fem. 

 
1 

 
1   

Dirigente Superior de 1º grau 3   3   

Dirigente Superior de 2º grau 10 9 19   

Dirigente Intermédio de 1º grau 6 7 13   

Dirigente Intermédio de 2º grau 78 218 296 9 

Técnico Superior 136 277 413 60 

Assistente Técnico 20 54 74 8 

Assistente Operacional 4   4   

Informático 1 3 4   

Técnico de Fotografia e Radiografia para a 
Conservação 

259 568 827 77 

 

Motivo das Saídas em 2015 

         

 Ano 

Reforma / 

Aposentação          
Mobilidade 

Licença sem 

remuneração 
Morte 

Comissão de 

serviço 
Rescisão 

Outras situações 

(*) 
Total 

2015 15 9 3 2 3 3 30 65 

         (*)Cessação da gestão corrente, cessação da mobilidade interna, procedimento concursal para fora da DGPC, nomeação em regime de substituição, 

procedimento concursal interno, cessação do período experimental, pena de despedimento, nomeação em regime de substituição fora da DGPC, licença 

para assistência a filhos, funções no Gabinete do SEC e MC e mobilidade intercarreiras na DGPC 

 

Motivo das Entradas em 2015 

        

Ano 

Procedimento 

concursal   

Procedimento concursal  

interno 
Mobilidade 

Regresso de licença sem 

vencimento 

Comissão de 

serviço 

Outras situações 

(*) 
Total 

2015 28 2 13 1 6 41 91 

(*) Regresso à DGPC, regresso à categoria de origem, suspensão da pena, sentença do Tribunal Administrativo do Sul, transição para a DGPC (SIPA), 

regresso da equiparação a bolseiro, cessação de funções na Gabinete do SEC e mobilidade intercarreiras na DGPC  
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Resultados na Gestão dos Recursos Financeiros 

 

 Resultados na Gestão dos Recursos Financeiros - DESPESA 

Orçamentos 
Orçamento 

inicial 
Orçamento 

corrigido 
Execução 

Taxa de 
execução 

Funcionamento: 
    

Receitas Gerais 16.376.839 16.356.632 15.890.808,42 97,15 

Transferências 
p/Administrações Públicas 

1.000 416.026 414.753,93 99,69 

Receitas Próprias 15.235.098 13.570.675 12.643.820,42 93,17 

Fundos Comunitários 93.018 113.764 81.588,18 71,72 

Total 31.705.955 30.457.097 29.030.970,95 95,32 

Investimento: 
    

Receitas Gerais 1.765.985 1.545.237 1.132.151,18 73,27 

Transferências 
p/Administrações Públicas 

978.320 856.030 121.660,13 14,21 

Receitas Próprias 62.080 54.320 0,00 0,00 

Fundos Comunitários 1.602.343 1.602.343 624.906,84 39,00 

Total 4.408.728 4.057.930 1.878.718,15 46,30 

Total Geral 36.114.683 34.515.027 30.909.689,10 89,55 
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6.  SÍNTESE DO RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE GESTÃO DE 

RISCOS E INFRAÇÕES CONEXAS DA DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL  

 

Dando cumprimento à Recomendação n.º 3/2015 do Conselho de Prevenção da Corrupção, publicada 

no Diário da República de 1 de julho de 2015, os relatórios anuais dos Planos de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas devem constituir um capítulo próprio dos relatórios de atividades dos 

serviços a que respeitam, sem prejuízo de ser dado conhecimento do Relatório Anual de Execução do 

PGRCIC ao gabinete de S. Exª. o Senhor Ministro da Cultura, ao Conselho de Prevenção da Corrupção 

e à Inspeção-Geral das Atividades Culturais. 

Neste contexto, elaborou-se a presente sinopse do Relatório Anual de Execução do PGRCIC da DGPC. 

O Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) da 

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) decorre do Plano para o triénio 2015-2017, aprovado 

em 09/dez/2014, o qual elencava um conjunto de oito medidas que visavam prevenir e salvaguardar 

os trabalhadores da DGPC no exercício das suas funções. Das medidas que foram implementadas até 

31/dez/2015, salientam-se as seguintes: 

 

Criação da Unidade de Auditoria Interna 

A Unidade de Auditoria Interna (UAI) da Direção-Geral do Património Cultural é uma equipa de 

projeto que foi criada, em 6/out/20141, com o objetivo de reforçar os mecanismos de controlo 

interno existentes, no sentido de garantir o reforço da transparência gestionária e da boa gestão dos 

dinheiros públicos, bem como o prestígio e dignificação da DGPC no quadro da Administração Pública 

e da sociedade civil e que funciona na dependência hierárquica do Subdiretor-Geral da área de 

Planeamento, Gestão e Controlo. 

Os principais documentos produzidos pela UAI, no exercício da sua atividade, designadamente 

Estatuto, Manual de Procedimentos e Relatórios de Auditoria, encontram-se publicados na página 

eletrónica da DGPC. 

 

Código de Conduta da DGPC  

Em cumprimento da Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção de 7/nov/2012, a qual 

aconselha que as entidades do Setor Público criem e apliquem nas suas organizações medidas que 

                                                             
1 Através do Despacho n.º 43/GDG/2014, de 6 de outubro, do Diretor-Geral do Património Cultural. 
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previnam a ocorrência de conflitos de interesses, a UAI elaborou, com os diversos contributos 

apresentados pelos colaboradores da DGPC, a versão final do Código de Conduta, aprovada através 

do Despacho n.º 7/GDG/2015, de 16 de janeiro, que integra um conjunto de deveres para com a 

comunidade e para com a entidade pública empregadora, afirmando seis princípios éticos: serviço 

público, legalidade, imparcialidade, responsabilidade, competência e integridade. 

 

Manuais de Procedimentos e de Controlo Interno  

No que se refere à implementação de manuais de boas práticas ou de procedimentos para as 

atividades que se considerem mais sensíveis ou passíveis de maior risco de infrações, foi elaborado o 

Manual da Receita, pela Divisão de Planeamento, Gestão, Controlo, Recursos Financeiros e 

Património. 

 

Pacto de Integridade 

A celebração de um Pacto de Integridade entre a entidade adjudicante, o adjudicatário selecionado e 

a entidade responsável pela monitorização de todas as fases associadas à execução de um 

procedimento de contratação pública, de valor superior a € 1.000.000, traduz-se na medida mais 

inovadora do PGRCIC, a qual envolve a estreita articulação com o Departamento de Estudos, 

Projetos, Obras e Fiscalização da Direção-Geral. 

Neste contexto, a DGPC e a Transparência e Integridade-Associação Cívica (TIAC) assinaram, em 

6/nov/2015, um Memorando de Entendimento (MoU), para a fase de desenvolvimento do Pacto de 

Integridade a aplicar ao projeto "Museu Nacional de Machado de Castro - Recuperação e Adaptação 

da Igreja de S. João de Almedina a Auditório”, o qual foi aprovado no âmbito da experiência piloto 

Integrity Pacts – Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU Funds, promovida pela Comissão 

Europeia. 

 

Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses 

O Despacho n.º 02/GDG/2015, aprovado em 6 de janeiro, veio subscrever a recomendação do 

Conselho de Prevenção da Corrupção, de 07/nov/2012, relativa à gestão de conflitos de interesses no 

Setor Público, e determinar que os trabalhadores da DGPC, designados membros efetivos de júri de 

procedimentos de aquisição de bens e serviços, de valor superior a € 15.000, e de empreitadas de 

obras públicas, de valor superior a € 30.000, devem subscrever uma Declaração de Inexistência de 

Conflito de Interesses. 
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Em 2015 procedeu-se ao lançamento de 37 procedimentos de contratação pública, os quais 

envolveram a realização de cerca de 2,8 milhões de euros de despesa. Das verificações efetuadas 

pela UAI, as quais incidiram sobre uma amostra de 19 procedimentos, representando 65% do valor 

total da despesa, concluiu-se que a medida em causa foi implementada em 17 processos (90%). 

 

Declaração de Acumulação de Funções 

Atenta ainda a necessidade desta Direção-Geral dar também estrito cumprimento à alínea j) do 

ponto 3. do anexo à supracitada recomendação do CPC, de 7 de novembro de 2012, criou-se o 

modelo da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses, aprovado pelo Despacho n.º 

03/GDG/2015, de 6 de janeiro. 

Assim, conforme se pode verificar pela análise do quadro infra, em 2015 verificou-se um acréscimo 

significativo de 130% na emissão de declarações por parte dos colaboradores da DGPC que emitiram 

a declaração pela primeira vez, comparativamente ao ano anterior. 

 

 

Quadro I – Declarações de Acumulação de Funções 

 

Criação do Mecanismo de Alerta e de Relato de Irregularidades 

O Mecanismo de Alerta e de Relato de Irregularidades para reporte da prática de quaisquer 

irregularidades relativas à atividade desenvolvida pela Direção-Geral, desenvolvido pela UAI em 

articulação com a Divisão de Documentação, Comunicação e Informática e que mereceu o aval da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados, através da Autorização n.º 1975/2015, de 3 de março, 

encontra-se em aprovação, para ser disponibilizado a todos os potenciais interessados, através do 

endereço eletrónico residente no domínio da página eletrónica da Direção-Geral do Património 

Cultural (www.patrimóniocultural.pt).  

 

Ações de Divulgação e Sensibilização 

Em 2015 foram realizadas vinte e duas ações de divulgação e de sensibilização junto de todos os 

serviços da DGPC (incluindo os Serviços Dependentes), relativamente ao Código de Conduta e às 

Medidas Preventivas do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC), as 

http://www.patrimoniocultural.pt/
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quais envolveram cerca de 750 trabalhadores, o que representa 91% do total dos efetivos da DGPC a 

31 de dezembro de 2015. 

 

Indicadores de Execução do Plano 

Tendo em vista a monitorização do PGRCIC, a sua execução foi objeto de um painel de indicadores, 

com os seguintes resultados obtidos: 

Quadro II – Indicadores de Execução do PGRCIC 

 

Da análise do quadro, conclui-se que existem dois indicadores superados, relativos à realização de 

ações de divulgação e de esclarecimento do PGRCIC junto dos trabalhadores, uma vez que no ano 

transato foi ultrapassado o número de ações previstas para 2015, tendo sido realizadas também as 

ações esperadas de realizar em 2016. Nestes termos, em 2015 foi integralmente cumprido o disposto 

no ponto 4. da recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 1 de julho de 2015. 

Em relação ao grau de cobertura das Declarações de Inexistência de Conflito de Interesses 

relativamente aos procedimentos de contratação pública, considera-se que o grau de realização 

atingido (90%), neste primeiro ano de implementação, refletiu a evolução da consciencialização dos 

colaboradores da DGPC quanto à relevância desta medida. 

Quanto ao indicador relativo à elaboração de manuais de procedimentos, em virtude da redução de 

recursos humanos da Divisão de Planeamento, Gestão, Controlo, Recursos Financeiros e Património 

(DPGCRFP), ocorrida no segundo semestre de 2015 e até ao final do ano, apenas foi possível concluir 

um manual. 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 

Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos Abertura do concurso, apreciação de candidaturas e publicitação dos projetos vencedores 
 

a) 
    

Edições no âmbito da DPIMI 
Edição do "Guia para Inventário do Património Imaterial"; b) Edição de um livro sobre o 

inventário do património classificado de Norte Júnior (preparação de conteúdos).  
a) 1 edição; b) preparação de edição 

e edição.    
b) 

 

O tesouro romano-republicano do Casal Ascenso Antunes 
(Ferreira do Zêzere, Santarém) 

Publicação de artigo científico (CNANS) 
     

X 

Realização de  artigo a publicar na RP3 sobre ZEP - 
instrumento de gestão do património classificado e em 

vias de classificação  (DPIMI) 
 

Nº de artigos : 1 
    

X 

Realização de dois artigos a publicar na RP3 e nas atas do 
encontro sobre o arquiteto Norte Júnior (Novembro de 
2014) a editar pela UAL sobre o inventário Norte Júnior  

(DPIMI) 
 

Nº de artigos: 2 
    

X 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Manutenção e atualização dos sistemas de informação de 
inventário. 

Colocar o módulo de património integrado online; b) colocar o campo "Descrições" do painel 
Descrições do módulo de Inventário online, como complemento do campo de descrição geral; 

c) atualizações nos sistemas Matriz. 
     

X 

Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática: 
Aquisição de equipamento 

Equipamento de mergulho completo para  realização de trabalhos arqueológicos 
 

m) 
    

Equipamento de Trabalhos Arqueológicos : Câmara Fotográfica 
 

m) 
    

CNANS: formação 
Carta de marinheiro: 2 técnicos Formação de dois técnicos n) 

    
Carta de condução para reboque de embarcações – categoria B+E Formação de um técnico n) 

    
Produção de manuais do sistema ULISSES referentes ao 
módulo do inventário e das "obras e conservação", de 

modo a disponibilizar por todos os serviços que utilizam 
este sistema de informação (DPIMI) 

 
Nº de manuais produzidos: 2 

    
X 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

Laboratório de Conservação e Restauro do CNANS 

Aquisição de câmara de secagem para artefactos em madeira para finalização de intervenções 
de conservação de madeiras arqueológicas 

Aquisição do bem n) 
    

Aquisição de titulador - equipamento para análise de soluções no âmbito da monitorização do 
tratamento de artefactos 

Aquisição do bem n) 
    

Aquisição de sistemas de recirculação para impregnação com PEG (polietilenoglicol) Aquisição do bem n) 
    

Aquisição de PEG para impregnação das pirogas 3, 4 e 5 do rio Lima Aquisição do bem n) 
    

Transporte especializado de artefactos em madeira, para a sua secagem em laboratório no 
estrangeiro 

Aquisição de serviços m) 
    

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

Projeto “O ARQUIVO LEISNER -Instituto Arqueológico 
Alemão: o acervo epistolar”: 

Apresentação pública, em articulação com o Museu Nacional de Arqueologia, do espólio 
epistolaráguarda da DGPC e  alvo de tratamento no projeto em referência  

c) 
    

Exposição «Lisboa - 1415 - Ceuta» 
Cedência de peças arqueológias à guarda do CNANS , realização de réplica do "Navio do Corpo 

Santo", elaboração de texto para o catálogo, disponibilização de imagens e divulgação do 
evento no âmbito da parceria estabelecida com a Câmara Municipal de Lisboa 

Realização da exposição 
    

X 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 

Exposição «Arqueologia Subaquática do concelho de 
Oeiras» 

Cedência de peças arqueológicas à guarda do CNANS, disponibilização de imagens, colaboração 
na montagem da exposição e divulgação do evento no âmbito da parceria estabelecida com a 

Câmara Municipal de Oeiras 
Realização da exposição 

    
X 

Exposição "O Tempo Resgatado ao Mar" 
Colaboração na montagem da exposição "O Tempo Resgatado ao Mar" no Museu da Pedra, em 

Cantanhede, em articulação com o Museu Nacional de Arqueologia 
Realização da exposição 

    
X 

Exposição "Quem nos escreve desde a Serra" Montagem da exposição e realização de atividades educativas relacionadas. Realização da exposição 
    

X 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

Projeto “O ARQUIVO LEISNER -Instituto Arqueológico 
Alemão: o acervo epistolar”: 

Preparação e realização de um colóquio temático, no âmbito da exposição supramencionada Realização do encontro 
  

c) 
  

Organização da Assembleia Geral do Conselho Europeu de 
Arqueólogos (EAC) e respetivo Simpósio científico anual, 

Lisboa. 
Preparação e realização do evento Realização do encontro 

    
X 

18th EAC Heritage management Symposium «When La 
valletta meets faro: The reality of Eureopean archaeology 

in the 21th century», Lisboa 

Participação com duas comunicações intituladas «The General Directorate of Cultural 
Heritage’s competencies in the context of safeguarding and promoting the Portuguese 

archaeological heritage» e «Archaeological Archiving in Portugal» 
Participação na iniciativa 

    
X 

II Bioanthropological Meeting, 

Participação com duas comunicações intituladas «By any Other Name”:  Procedures for 
Establishing Terminology in Bioarchaeology» e «Can a database with pathology be healthy for 

research?   The inclusion of data considering paleopathological information in the 
bioarchaeology database» 

Participação na iniciativa 
    

X 

Encontro de Gestores do Património Mundial em Portugal Balanço e conclusão dos Relatórios Periódicos Realização do encontro 
    

X 

II Forum sobre Património Natural, Etnográfico e 
Arqueológico: «A Salvaguarda dos valores patrimoniais do 

Maciço Calcário Estremenho» 
Preparação e realização do evento em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar Realização do encontro 

    
X 

Congresso «Património cultural e Desenvolvimento - Entre 
o Material e o Imaterial», promovido pela CM do Alandroal  

Participação na mesa redonda subordinada ao tema : Desenvolvimento, Património Natural, 
Património Cultural e Sustentabilidade da Economia Local 

Participação na iniciativa 
    

X 

Conferência «Património Cultural Subaquático» 
organizada pela Comissão Nacional da UNESCO, no âmbito 

da “Semana Azul”, Lisboa 

Conceção e realização de cartazes divulgativos da atividade da DGPC no Âmbito do Património 
Cultural Subaquático e apresentação da comunicação «A aplicação da Convenção de 2001 em 

Portugal» 
Participação na iniciativa 

    
X 

5ª Sessão dos Estados parte da Convenção 2001 da 
UNESCO e 6 ª Reunião do Conselho Consultivo Científico e 

Técnico da Convenção, Paris 
Participação nas duas sessões e apresentação de relatório circunstanciado das mesmas Participação na iniciativa 

    
X 

Formação no Diploma de Especialização em Gestão do 
Património Imobiliário - Módulo 5 – Património Cultural no 
INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 

Funções Públicas 

Aula dada no âmbito da salvaguarda e classificação do património cultural imóvel n.º de aulas: 1 
    

X 

Dia dos Monumentos e sítios Realização de atividades educativas ligadas ao Património Náutico e Subaquático Participação na iniciativa 
    

X 

Documentário histórico da BBC "Celts" Acompanhamento da visita da equipa de filmagens da BBC Participação na iniciativa 
    

X 

“Património para a Paz e a Reconciliação – Salvaguardar o 
Património Cultural Subaquático da Primeira Guerra 

Participação com a apresentação de uma comunicação Participação na iniciativa 
    

X 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 

Mundial” 

Encontros com o Património Preparação e realização de um programa dedicado à escrita do Sudoeste 
     

X 

Formação sobre as atribuições da DGPC no âmbito do 
Património Náutico e Subaquático 

Formação a inspetores da Policia Judiciária, a alunos de Mestrado e equipas de arqueologia 
     

X 

Ciclo de Debates "Conversas a Bordo" Conclusão do ciclo de debates ligado ao Património Náutico e Subaquático 
     

X 

Realização de  ações de formação no âmbito da formação 
desenvolvida pelo DEPOF (DPIMI)  

Nº de ações : 2 
    

X 

DEPARTAMENTO DOS BENS CULTURAIS 
     

Programas de cooperação cultural internacional 

Participação na preparação e execução de acordos culturais 
no domínio das atribuições da DGPC, em articulação 

com o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação 
Culturais (GEPAC), no caso de acordos internacionais. 

    
u) 

 

Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico - Área do património arqueológico 
     

Área do património arqueológico 
       

Análise de Pedidos de Autorização de Trabalhos 
Arqueológicos (PATA) - Lisboa / Vale do Tejo e área náutica 

e subaquática 
Propor a autorização da realização dos trabalhos arqueológicos no subsolo ou no meio aquático nº de pareceres: 564 

   
s) 

 

Análise de Relatórios de Trabalhos Arqueológicos - Lisboa / 
Vale do Tejo e área náutica e subaquática 

Propor a aprovação dos relatórios de trabalhos arqueológicos no subsolo na nº de pareceres:448 
   

e) 
 

Análise de Pedidos de Autorização de Trabalhos 
Arqueológicos (PATA)  - Direções Regionais de Cultura 

Norte, Centro, Alentejo e Algarve 
Submeter a despacho da Direção os processos instruídos pelas DRC nº de pareceres: 1066 

    
X 

Análise de Relatórios de Trabalhos Arqueológicos - 
Direções Regionais de Cultura Norte, Centro, Alentejo e 

Algarve 
Submeter a despacho da Direção os processos instruídos pelas DRC nº de pareceres:418 

   
f) 

 

Análise dos relatórios de antropologia biológica realizados 
no âmbito de intervenções arqueológicas 

Propor a aprovação dos relatórios de trabalhos arqueológicos no subsolo na área da DGPC, da 
DRC Algarve e da DRC Norte 

nº de pareceres:33 
    

X 

Inspeções no âmbito da fiscalização e acompanhamento 
da atividade arqueológica 

Fiscalizar técnicamente e acompanhar a realização dos trabalhos arqueológicos no subsolo ou 
no meio aquático 

nº de ações: 298 
    

X 

Monitorização de sítios arqueológicos 
Propor a autorização, fiscalizar técnicamente e acompanhar a realização dos trabalhos 

arqueológicos no subsolo ou no meio aquático e submeter a aprovação os respetivos relatórios  
nº de ações: 10 

    
X 

Emissão de pareceres e participação em comissões de 
acompanhamento no âmbito de Instrumentos de Gestão 

Territorial 

Participar, nos termos da lei, na elaboração dos instrumentos 
de gestão territorial, salvo na elaboração dos 

planos diretores municipais nas circunscrições territoriais 
das DRC 

nº de pareceres: 32 
    

X 

Análise no âmbito de Avaliações de Impacte Ambiental no 
âmbito da salvaguarda do património cultural subaquático 

Participar, nos termos da lei, nos procedimentos de 
avaliação de impacte ambiental 

nº de pareceres: 13 
    

X 

Projetos de Investigação Plurianual em Arqueologia 
Novo programa de avaliação técnica e cientifica de projetos de investigação não financiados 

pela DGPC 
Nº de projetos: 28 

   
i) 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 

Pedido de Informação Prévia 
Emissão de pareceres no âmbito de projetos de infraestruturas de gás e eletricidade 

promovendo a salvaguarda dos bens arqueológicos 
nº de pareceres: 17 

    
X 

Gestão dos processos relacionados com a utilização de 
detetores de metais  

nº de pareceres: 52 
   

t) 
 

Apoio e promoção do ensino, investigação e divulgação da 
Arqueologia Subaquática e dos trabalhos realizados pelos 

elementos do CNANS/DGPC 

Promover a participação em ações de formação e de divulgação relacionadas com o Património 
Cultural Subaquático; Promoção, educação e sensibilização patrimonial de públicos, na área do 
património cultural subaquático (junto do grande público, em encontros científicos nacionais e 

internacionais e em publicações da especialidade);  Promoção da institucionalização da 
arqueologia náutica e subaquática, em organismos públicos (autarquias, museus, 

universidades) e privados (associações), permitindo uma partilha efetiva e regulada das 
responsabilidades do Estado e cívicas nesta área do Património; Fomentar os protocolos 

visando o registo, estudo e divulgação do espólio à guarda do CNANS; Colaboração em projetos 
internacionais, sempre que esteja em causa património náutico e subaquático português; 
Acolhimento de investigadores no âmbito do estudo do património cultural subaquático 

     
X 

Desenvolver ações de monitorização e conservação e 
restauro do espólio à guarda do CNANS/DGPC 

Promover ações de conservação, restauro e monitorização de espólio arqueológico recolhido 
em meio húmido ou subaquático, em articulação com o DMCC.    

o) 
  

Classificação dos bens arqueológicos móveis identificados 
em trabalhos arqueológicos, ou achados fortuitos 

Apresentação de propostas de classificação 
 

s) 
    

Carta Arqueológica de Portugal – Inventário do Património 
Cultural Náutico e Subaquático 

Introdução, atualização dos sítios e da atividades arqueológica relacionada com o Património 
Náutico e Subaquático Tratamento técnico-arquivístico de processos, das fichas da carta 

arqueológica e da documentação gráfica e audiovisual 
   

t) 
  

Manutenção equipamento do laboratório de Conservação 
& Restauro do CNANS:  bombas de recirculação 

Manutenção de 4 bombas para tanques de impregnação de madeiras arqueológicas 
   

p) 
  

Desenvolvimento de ações de inventariação, estudo e 
salvaguarda do espólio arqueológico subaquático à guarda 

do CNANS/DGPC 

Gestão e inventário do espólio; Orientação e integração de estagiários e voluntários nos 
trabalhos desenvolvidos no CNANS/DGPC      

X 

Cedência de equipamentos: Empréstimo de equipamentos 
de mergulho, náuticos e de trabalho arqueológico 

Empréstimo de equipamentos de mergulho, náuticos e de trabalho arqueológico, no âmbito de 
projetos de investigação e ao abrigo de protocolos celebrados com a DGPC; Gestão, 

manutenção e inventário dos equipamentos afetos ao CNANS/ DGPC 
 

q) 
    

CNANS: Manutenção de embarcações Manutenção de equipamentos 
 

m) 
    

CNANS: Manutenção de equipamentos de mergulho Manutenção de equipamentos 
 

m) 
    

CNANS: Manutenção de equipamentos de náutica Manutenção de equipamentos 
 

m) 
    

Iniciar/acompanhar o processo de transferência do CNANS 
para futuras instalações   

r) 
    

Grupo de Trabalho da Convenção de 2001 relativa à 
salvaguarda do Património Cultural Subaquático 

Participação nas reuniões do GT, sediado na Comissão Nacional da Unesco, visando a 
divulgação e implementação dos princípios da Convenção de 2001 em Portugal e junto dos 

Países da  
CPLP 

Nº de reuniões - 2 
    

X 

Unidade de Coordenação dos Estudos de Impacte Ambiental 
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Análise no âmbito de Avaliações de Impacte Ambiental 
Participar, nos termos da lei, nos procedimentos de 

avaliação de impacte ambiental 
Nomeações: 35; Reuniões: 62; 

Visitas: 18; Pareceres: 161     
X 

Colaboração no âmbito da elaboração de instrumentos de 
Gestão territorial 

Participar, nos termos da lei, nos procedimentos de 
avaliação de impacte ambiental 

Nomeações: 15; Reuniões: 2; Visitas: 
18; Pareceres: 4     

X 

Pareceres sobre normativos e procedimentos relativos ao 
Património Cultural e especificamente à Avaliação de 

Impacte Ambiental: Revisão da circular dos «Termos de 
Referência dos EIA's» 

Estudar e propor a definição de normas a que deve obedecer o impacte arqueológico de obras, 
públicas ou privadas, em meio terrestre ou subaquático, que envolvam remoção ou 

revolvimento substancial de terras 

Analisada 1 proposta normativa; 
Revisão da Circular Termos de 

Referência em EIA 
 

g) 
   

Eliminação de processos no Arquivo da Arqueologia 
Portuguesa, no âmbito dos Procedimentos de AIA, 
concretamente através da manutenção apenas dos 

elementos inerentes ao fator património 
  

h) 
    

Unidade de Coordenação da Informação Arqueológica 
     

Depósito e incorporação de espólio arqueológicos - 
diagnóstico da localização (2º fase) e procedimentos de 

depósito/incorporação 

Atualização da localização dos espólios osteológicos na base de dados Endovélico, através dos 
relatórios e dos dados obtidos com a realização dos inquéritos aos arqueólogos e antropólogos 

nº de atualizações:133 
    

X 

Incorporação de bens arqueológicos provenientes de 
trabalhos arqueológicos e/ou achados furtuitos 

Acompanhamento técnico dos procedimentos de incorporação nº de processos: 7 
    

X 

Protocolos de estabelecimentos de reservas de espólios 
arqueológicos 

elaboração de protocolos de constituição de reservas territoriais em parceria com as autarquias nº de protocolos: 1 
    

X 

Acompanhamento dos pedidos de expedição/exportação 
de bens arqueológicos.  

nº de processos: 1 
    

X 

Manutenção do Portal do Arqueólogo (PA) 
Implementação da submissão dos formulários dos PIPA - Projetos de Investigação Plurianuais 

de Arqueologia      
X 

Gestão do Portal do Arqueólogo 

Gestão dos registos no Portal do Arqueólogo - seleção dos candidatos em função da habilitação 
profissional e verificação e validação do preenchimento correto dos CV dos utilizadores  com 

vista ao seu preenchimento para todos os registos/utilizadores aceites;                                                                                                       
Gestão dos Pedidos de Autorização dos trabalhos arqueológicos (PATA), nomeadamente a 

validação formal dos requerimentos apresentados e seu direcionamento para as DRC 
competentes para análise técnica 

     
X 

Produção de cartografia e georreferenciação do 
património arquitetónico e arqueológico (UCIA/DPIMI) 

Atualização de atlas do património imóvel classificado 
     

X 

Elaboração de Protocolo com a Universidade Nova de 
Lisboa para integração de estagiário para a inventariação 

de património arqueológico; 
 

nº de protocolos: 1 
    

X 

Atualização  do Sistema de Informação Geográfica (SIG) 
relativamente ao Património Arqueológico 

Atualização do SIG nº de sítios: 398 
    

X 

Atualização das fichas de sítios/trabalhos e projetos 
arqueológicos na BD Endovélico 

Promover a atualização e divulgação da Carta Arqueológica de Portugal  nº de sítios georreferenciados:885 
    

X 
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Incrementação do Arquivo Digital/Repositório dos 
Relatórios de Trabalhos Arqueológicos 

Recolha e digitalização dos relatórios de trabalhos arqueológicos visando a sua disponibilização 
on-line 

nº de relatórios: 1.043 
    

X 

Carregamento de dados nos relatórios de vestígios 
biológicos humanos e arqueologia funerária – módulo Bio-

antropologia 

Otimização e desenvolvimento dos campos relacionados com o módulo de Bio-antropologia; 
Revisão da terminologia e conceitos utilizados na base de dados no módulo Bio-antropologia, 
com apresentação dos resultados em colóquio específico e publicação em artigo autónomo 

ação não quantificável 
 

j) 
   

Projeto “O ARQUIVO LEISNER -Instituto Arqueológico 
Alemão: o acervo epistolar”: 

Publicação dos resultados do projeto em revista da especialidade; 
     

X 

Projeto “O ARQUIVO LEISNER -Instituto Arqueológico 
Alemão: o acervo epistolar”: 

Ligação das publicações mencionadas no acervo epistolar à base de dados da Biblioteca de 
Arqueologia da DGPC (2014-2015); Ligação dos sítios arqueológicos mencionados no acervo 

epistolar aos sítios arqueológicos inventariados na base de dados Endovélico da DGPC (2014-
2015);     Inquérito sobre a existência e estado de conservação de acervos documentais coevos 
do arquivo Leisner para integração dos dados no artigo;   Catalogação, indexação, digitalização 
e atribuição de endereço eletrónico das cartas recentemente identificadas no fundo geral do 

Arquivo Leisner, a fim de poderem ser disponibilizadas on-line através da biblionet. 

 
d) 

   
X 

Participação e desenvolvimento com a Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa do Consorcio “European 

Megaliths: Tangible Identities (MEGA-ID)” ao programa JPI 
- Heritage Plus. 

O projeto concentra-se na abordagem comparativa da dinâmica da paisagem megalítica usando 
ferramentas de SIG, análise geológica e  

as experiências contemporâneas das comunidades locais.  Pretende-se que este projeto 
permita formar uma base para o planeamento de uma  

estratégia de valorização sustentada, em estreita coordenação com os vários atores envolvidos: 
o património agentes, investigadores, universidades, autoridades locais e promotores 

turísticos. 

 
k) 

    

Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico - área do património arquitetónico 
     

Coordenar os procedimentos de licenciamento e 
autorização de realização de obras em bens culturais 

classificados instruídos pelas Direções Regionais de Cultura 
(DRC) 

Emitir parecer sobre os procedimentos de licenciamento n.º de processos analisados: 1080 
    

X 

Coordenar os procedimentos de licenciamento e 
autorização de realização de obras em ZP e ZEP de bens 

culturais classificados ou em vias de classificação afetos à 
DGPC, instruídos pelas Direções Regionais de Cultura (DRC) 

Emitir parecer sobre os procedimentos de licenciamento n.º de processos analisados: 13 
    

X 

Análise de processos de salvaguarda de intervenções em 
património classificado ou em vias de classificação e 

respetivas ZP e ZEP, na circunscrição territorial da NUTS II 
de Lisboa e Vale do Tejo 

Emitir parecer sobre os procedimentos de licenciamento n.º de processos analisados: 1946 
    

X 

Análise de processos de ocupação de espaço público e de 
publicidade na circunscrição territorial da NUTS II de 

Lisboa e Vale do Tejo 
Emitir parecer sobre os procedimentos de licenciamento n.º de processos analisados: 163 

    
X 

Análise de processos sobre planos de pormenor de 
iniciativa pública ou privada no âmbito do ordenamento 

Emitir parecer sobre planos de pormenor de iniciativa pública ou privada n.º de processos analisados: 33 
    

X 
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do território , do ambiente e do planeamento urbanístico 

Acompanhar e participar em grupos de trabalho e 
comissões de acompanhamento em planos de gestão 

territorial 

Acompanhar e promover a elaboração de planos de pormenor de salvaguarda e a sua 
articulação com os demais instrumentos de gestão territorial 

n.º de processos acompanhados: 14 
    

X 

Acompanhamento de processos de obras e de diferentes 
intervenções  

n.º de intervenções acompanhadas: 
9     

X 

Emissão de Certidões de Direitos de Preferência,  
Benefícios Fiscais e Certificação Energética 

Pronunciar -se sobre o exercício do direito de preferência por parte do Estado sobre bens 
imóveis classificados ou em vias de classificação, bem como dos situados nas zonas de proteção 

localizadas na circunscrição territorial da NUTS II de Lisboa e Vale do Tejo 
n.º de certidões emitidas: 2659 

    
X 

Memorandos de reuniões Elaboração de memorandos de reuniões n.º de memorandos: 653 
    

X 

Informações várias Elaboração de informações várias, propostas de ofício e mails de resposta n.º de informações: 890 
    

X 

Dias de Atendimento Técnico 
Atendimento técnico ao exterior e verificação da servidão administrativa dos imóveis para 

efeitos de emissão de Certidões de Direitos de Preferência,  Benefícios Fiscais e Certificação 
Energética 

n.º de dias úteis: 252 
    

X 

Certificação de coleções autenticadas 
Certificação de coleções de processos de salvaguarda de intervenções e de ocupação de espaço 
público e de publicidade em património classificado ou em vias de classificação e respetivas ZP 

e ZEP, na circunscrição territorial da NUTS II de Lisboa e Vale do Tejo 
n.º de coleções autenticadas: 166 

    
X 

Representação da DGPC como coordenadora no Projeto 
Herein do Conselho da Europa 

Representação da DGPC nas reuniões externas n.º de reuniões: 1 
    

X 

Apoio ao DEPOF: Elaboração de caderno de encargos, 
medições, listas de trabalhos e fiscalização da manutenção 

dos jardins afetos à DGPC. 

Elaboração de caderno de encargos, medições, listas de trabalhos e fiscalização da manutenção 
dos jardins 

n.º de processos: 10 
    

X 

Projeto museológico das ruínas do claustro da Sé de Lisboa Elaboração do Projeto museológico n.º de projetos: 1 
    

X 

Apoio no grupo de trabalho no âmbito do concurso para 
instalação de hotel no Mosteiro de Alcobaça 

Visita ao local e produção de documentação escrita e fotográfica com o estabelecimento de 
princípios de intervenção (salvaguarda, instrução de projeto) e revisão de documentação 

n.º de concursos: 1 
    

X 

Membro do júri do concurso de concessão do Claustro do 
Rachador no Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça para 

instalação de um estabelecimento hoteleiro 
Membro do júri do concurso n.º de reuniões: 5 

    
X 

Membro da comissão redatora da Política Nacional da 
Arquitetura e da Paisagem e membro suplente da 

comissão de acompanhamento da Arquitetura e da 
Paisagem 

Membro da comissão redatora e membro suplente da comissão de acompanhamento n.º de reuniões: 3 
    

X 

Relatório Pericial / Peritagem - Processo contra Sociedade 
Agrícola do Enxofral, sito em Alcácer do Sal – Setúbal 

Participação na elaboração do Relatório Pericial / Peritagem n.º de processos: 1 
    

X 

Participação com comunicação no XI Congresso 
Internacional de Cerâmica Medieval no Mediterrâneo, 

Antalia, AIECM3 em Outubro de 2015 - poster 
“Céramiques du XIV siècle dans  l’Alcáçova du Castelo de S. 

Jorge”, Lisbonne, Portugal e no Colóquio – Terramoto de 

Participação com comunicação e no Colóquio n.º de participações: 2 
    

X 
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Lisboa. Arqueologia e História em Novembro de 2015 

URBISMADĪNA - Perspetivas sobre o estudo do urbanismo 
medieval na Península Ibérica (Séculos XII-XIV) 

Participação com comunicação n.º de participações: 1 
    

X 

Participação sem comunicação; I Workshop Lisboa 
Medieval - Arquivo e História 

Participação sem comunicação n.º de participações: 1 
    

X 

Divisão de Património Imóvel, Móvel e Imaterial 
     

Unidade de Coordenação das Classificações de património imóvel 
     

Propor e promover a classificação de bens culturais 
imóveis e a conversão de anteriores formas de proteção. 

Tramitação dos processos de classificação de âmbito nacional de bens imóveis (fases de 
abertura, instrução e decisão). 

Nº de propostas (abertura e decisão 
final) DGPC+DRC - 50 / Nº de 
notificações decorrentes das 

decisões de abertura e decisão - 60 / 
Nº de relatórios finais - 30 / Nº de 

propostas de diploma - 30 

    
X 

Propor e promover a definição de ZEP e a conversão de 
anteriores formas de proteção. 

Tramitação dos processos relativos à fixação de ZEP. Nº de propostas DGPC+DRC - 25 
    

X 

Verificar os procedimentos nas restantes circunscrições 
territoriais do continente . 

Verificação das propostas elaboradas pelas DRC e pela SPAA do CNC - classificação e ZEP. Nº de verificações - 100 
    

X 

Atualizar o inventário nas componentes inerentes à UCC. 
Atualização e criação de fichas de inventário no que refere à alteração da proteção dos imóveis 

- abertura e classificação de ZEP. 
Nº de fichas - 100 

    
X 

Inventário do património imóvel - Ulisses 
     

Desenvolver, organizar e manter atualizado o Inventário 
Geral do Património Cutural no âmbito das competências 

da DGPC, bem como dos inventários já existentes, 
procurando ampliar as potencialidades do sistema Ulisses 

e manter atualizado o sistema georeferenciado, 
nomeadamente através de protocolos com outras 
entidades, como as Câmaras Municipais ou com 
Universidades ou ainda com outras instituições. 

Atualização e correção da informação referente aos imóveis classificados como de Interesse 
Municipal, a nível de todos os campos, bem como da receção de informação solicitada para 

atualizar os dados georeferenciados referentes a estes municípios 

Esta atualização e correção decorre 
do contato feito com 98 Câmaras 

Municipais a desenvolver no 
segundo semestre de 2014 -

atualizadas - 5238 / novas descrições 
137 

    
X 

Contatar com cerca de 90  câmaras municipais para estabelecer o protocolo no âmbito da 
atualização e correção da informação referente aos imóveis classificados como de Interesse 
Municipal, bem como da receção de informações para atualizar os dados georeferenciados 

referentes a estes municípios 

contatar 90 câmaras municipais para 
assinatura de protocolo     

X 

Conclusão da atualização do inventário referente à rúbrica "Autor", neste caso relativo ao 
arquiteto Norte Júnior, quer no que concerne aos imóveis classificados quer aos que se 

encontram integrados em áreas protegidas ou ZEP, no âmbito do protocolo estabelecido com a 
Universidade Autónoma de Lisboa 

atualização de 55 fichas de 
inventário em todos os seus campos 

com recurso a investigação e 
atualização bibliográfica 

    
X 

Estabelecer outros protocolos que possam ampliar a possibilidade de atualizar o inventário 
Geral do Património Cultural 

assinatura de 1 protocolo com a 
Manutenção Militar     

X 

Atualização do módulo MGFOTO do sistema ULISSES 1817 fotos 
    

X 

Criação e atualização de descrições ao nível do inventário dos jardins dos imóveis afetos à DGPC 16 descrições+ 200 fotos 
    

X 

Assinatura de protocolos de colaboração com as Universidades no âmbito do Inventário do Nº de protocolos assinados: 1 
    

X 
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Património Imóvel - estágios profissionais 

Assinatura de protocolos de colaboração com as Câmaras Municipais no âmbito do Inventário 
dos MIM e georreferenciação 

Nº de protocolos assinados: 11 
    

X 

Produção de investigação 
     

X 

Assegurar a divulgação das atualizações do inventário na 
página da DGPC 

Criação de uma rota patrimonial associada à obra classificada ou inserida em áreas de proteção 
do arquiteto Norte Júnior. 

55 textos 
    

X 

Atualização do Atlas do património classificado e em vias 
de classificação 

Atualizar por concelhos ; Nº de concelhos atualizados 
60 concelhos totalmente atualizados    

14 concelhos parcialmente 
atualizados 

    
X 

Inventário do património imóvel - SIPA 
     

Atualizar o inventário do património arquitetónico Fichas de nível de inventário ou pré-inventário novas ou reformadas. Fichas atualizadas 

Fichas de nível de Inventário novas 
ou reformadas: 254                                           

Fichas de nível Pré-Inventário novas 
ou reformadas: 186                                                

Fichas atualizadas: 21 

    
X 

Atualizar o registo de imagens do inventário do património 
arquitetónico 

Nº de imagens digitais tratadas, legendadas e enviadas para arquivo ótico e associadas às fichas 
de inventário e pré-inventário 

Nº de imagens - 5436 
    

X 

Atualizar a georreferenciação do inventário do património 
arquitetónico 

Nº de imóveis georreferenciados (ao ponto) Nº de pontos - 471 
    

X 

Inventário do património móvel - MatrizNet 
     

Realização de  ações de formação no âmbito da formação 
Matriz net em museus afetos à DGPC e Parques de Sintra 

Nº de ações Nº de ações : 2 
    

X 

Digitalização e publicação de registos patrimoniais geridos 
em sistemas e informação / apoio técnico e normalização 
e harmonização de informação - Matriz Net e MatrizPix 

Atualização do número de registos - normalização de termos e de categorias, criação de acesso 
a novos utilizadores. 

Número de registos - 100 
 

t) 
  

X 

Inventário do património imaterial - PCI 
     

Realizar a inventariação sistemática e atualizada dos bens 
que integram o património cultural imaterial, submetendo 

superiormente o registo patrimonial de inventário dos 
bens imateriais objeto de proteção legal, nomeadamente 

através de protocolos com outras entidades. 

Assegurar a análise crítica, a emissão de parecer e a instrução de novos procedimentos de 
inventariação de património imaterial, nas suas diversas componentes 

nº de instrução de novos 
procedimentos de classificação - 13     

X 

Prestar apoio técnico a entidades terceiras no âmbito do inventário do património imaterial nº de apoios técnicos 46 
    

X 

Realizar no âmbito do protocolo desenvolvido com a Associação Cultural e Museu do 
Cavaquinho.PT o levantamento dos construtores de cavaquinho e práticas de construção ao 

nível do território nacional 
nº de registos - 16 

    
X 

Prestar apoio técnico e validar fichas inseridas na "Base de dados Kit de Recolha do Património 
Imaterial", no âmbito do protocolo com a Direção Geral de Educação; 

nº de registos - 0 l) 
    

Facebook -  " Kit de Recolha do Património Imaterial" 
Publicações: 214 
Alcance: 241.788 
Interação: 51.922 

    
X 

Ações de formação no âmbito da RPM e em articulação 
com as DRC e ações de formação junto das escolas. 

Formar e divulgar para a salvaguarda do património imaterial. 
Nº de ações de 

formação/sensibilização - 4     
X 
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Assegurar a participação da DGPC no grupo de trabalho da 
Comissão Nacional da Unesco e da Dieta Mediterrânea e 

promover a articulação entre a DGPC e as ONG acreditadas 
pela UNESCO para a salvaguarda do PCI. 

Acompanhar as reuniões no âmbito das competências da DGPC em matéria da salvaguarda e 
registo do Património Imaterial. 

Nº de reuniões - 6 
    

X 

Revisão do anterior regime de proteção do PCI 
Composição do grupo de trabalho para a revisão do diploma, sediado no Gabinete SEC; 

Publicação em DR do Decreto-Lei nº 149/2015, de 4 de agosto      
X 

Assinatura de protocolos de colaboração com as 
Universidades no âmbito do Inventário do Património 

Imóvel - estágios profissionais - Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto 

 
Nº de protocolos assinados: 1 

    
X 

Circulação de bens culturais 
     

Pronunciar-se sobre pedidos de expedição e exportação 
temporária de bens culturais móveis, nos termos da lei. 

Emissão de parecer referente a comunicação prévia de expedição temporária, definitiva, 
temporária com possibilidade de venda. 

Nº de bens analisados - 1017 
    

X 

Pronunciar-se sobre pedidos de expedição e exportação 
definitiva de bens culturais móveis, nos termos da lei. 

Emissão de parecer referente a comunicação prévia de exportação temporária, definitiva, 
temporária com possibilidade de venda. 

Nº de bens analisados - 1955 
    

X 

Constituição de base de dados em excell relativa à 
circulação de bens culturais. 

Registo sistemático de todos os pedidos de expedição ou exportação submetidos à DGPC, de 
acordo com os campos mais relevantes para um controle dos bens que circulam em Portugal. 

Nº de bens analisados - 2972 
    

X 

Articulação com os grupos de trabalho no âmbito de 
circulação de bens culturais (tráfico ilícito, restituição). 

Acompanhar as reuniões no âmbito das competências da DGPC em matéria de circulação de 
bens culturais.      

X 

Produção de documentos no âmbito do tráfico ilícito no 
âmbito da Convenção da UNESCO relativa ao tráfico ilícito 

/ 1970 
Nº de documentos produzidos Nº de documentos produzidos :3 

    
X 

Acompanhamento dos trabalhos da transposição da 
DIRETIVA 2014/60 - "Restituição de bens culturais que 
tenham saído ilicitamente do território de um Estado-

Membro e que altera o Regulamento (UE) nº 1024/2012 
(Reformulação). 

      
X 

Regulamentação da lei de Bases do Património Cultural (lei 
nº 107/2001, de 8.9) relativa ao património cultural móvel 

Composição do grupo de trabalho para a revisão do diploma, sediado no Gabinete SEC; 
Publicação em DR do Decreto-Lei nº 148/2015, de 4 de agosto      

X 

Classificação de bens móveis. 
       

Instruir processos de classificação de bens culturais móveis 
e pronunciar-se sobre as propostas de classificação ou de 

inventariação de bens culturais móveis que não integrem o 
acervo dos museus e serviços dependentes da DGPC. 

Tramitação dos processos de classificação de âmbito nacional de bens móveis (fases de 
abertura, instrução e decisão), bem como assegurar a análise crítica, a emissão de pareceres 

referentes ao património móvel.. 
Nº de pareceres / classificações - 10 

    
X 

Conversão de formas de proteção legal de bens móveis 
     

Propor a conversão de anteriores formas de proteção de 
bens culturais móveis, nos termos da lei. 

Elaboração de diagnóstico do trabalho desenvolvido no âmbito de conversão dos bens móveis 
sujeitos a proteção legal e definição de uma estratégia de implementação.      

X 

Conversão de anteriores formas de proteção legal de bens 
móveis anteriores à Lei de Bases do Património Cultural 

Elaboração de propostas para a conversão/revogação  de anteriores formas de proteção legal 
anteriores à Lei N.º 107/2001, de 8 de setembro. 

N.ª de bens convertidos - 317 
    

X 
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SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 

(Lei º 107/2001, de 8 de setembro) 

Atualização da BMCI - Base de dados do Património Móvel 
protegido legalmente 

N.º de atualizações  / novas - referente aos bens móveis que se encontram em vias de 
classificação/ novos classificados / novos inventariados / novos convertidos ou revogados 

N.ª de fichas - 278 
    

X 

Apoio Jurídico 
       

Apoio a todas as áreas relacionadas com as atribuições da 
DPIMI, nomeadamente com todos os procedimentos 

referentes ao património móvel, bem como elaboração de 
pareceres jurídicos no âmbito das atribuições 

referenciadas e na elaboração de diplomas legais. 

Apoio a todas as áreas relacionadas com as atribuições da DPIMI, nomeadamente com todos os 
procedimentos referentes ao património móvel,  bem como elaboração de pareceres jurídicos 
no âmbito das atribuições referenciadas e na elaboração de diplomas legais, designadamente 
de regulamentação da Lei de Bases do Património Cultural no que concerne aos bens móveis.  

     
X 

JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO 
a) Ação sem financiamento. 
b) Ação não concluída por se aguardar a receção de elementos a cargo de entidade externa à DPIMI 
c) Apresentação pública não foi feita no Museu Nacional de Arqueologia, mas na Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, integrado no Workshop Arquivo Leisner e os Arquivos Históricos da Arqueologia Portuguesa. O MNA participou 
tal as restantes entidades nos conteúdos dos painéis expositivos, O evento foi realizado em 2016 e não 2015 . Em 2015, desenvolveram-se todos os preparativos da iniciativa e inclusivamente foi lançado um inquérito a diversas 
instituições nacionais relativo à localização de espólio epistolar relacionado com o casal Leisner;  
d) Não foi efetuado por se estar ainda a desenvolver com a empresa TWchiron o modelo a implementar no SI Endovélico;  
e)Dado o volume de trabalho e dimensão dos recursos humanos afetos a esta ação, não foi possível dar resposta à totalidade dos documentos submetidos para apreciação. 
f)Dado o volume de trabalho a cargo da Diretora do DBC, não foi finalizada a totalidade dos relatórios submetidos em 2015, encaminhados pelas DRC para despacho final da DGPC; 
g) Conteúdo mínimo para o Plano de Acessos de Linhas Elétricas de Muito Alta Tensão em resposta às disposições constantes das decisões emitidas no âmbito do Decreto-Lei n.º 69/2000, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
novembro APA e REN);  Relativamente à revisão da Circular "TERMOS DE REFERÊNCIA PARA O DESCRITOR PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO EM ESTUDOS DE IMPACTE AMBIENTAL", este objetivo por foi reprogramado para 2016 tendo em 
vista nomeadamente a revisão nacional do RJAIA que deverá transpor a Diretiva 2014/52/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014 
h) Até a DGPC elaborar e publicar em portaria, de acordo com o disposto na respetiva tabela de seleção, aprovada em portaria nos termos do Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de dezembro e do Decreto-Lei n.º 121/92 de 2 de julho, bem 
como as incorporações a efetuar nos arquivos definitivos públicos, o respetivo plano de classificação não será possível proceder à avaliação, seleção e eliminação de qualquer documentação; 
i) A apreciação de 8 projetos não teve finalização em 2015, por desistência dos requerentes, por fata de resposta aos elementos solicitados e porque outros se encontram em tramitação processual no início de 2016. 
j) Foi efetuado só até março de 2015 por desistência da candidata; 5 - O projeto não teve financiamento;     
k) O projeto não teve financiamento; 
l) Ação não iniciada por ausência de resposta da entidade parceira; 
m) Não foram apresentadas propostas para o efeito;  
n) Foram apresentadas propostas que não tiveram seguimento;  
o) Foram desenvolvidas as ações de conservação e restauro possíveis (que ficaram muito aquém do desejável), considerando os recursos humanos afetos a esses trabalhos, bem como os materiais e equipamentos disponíveis; contudo, 
apesar das propostas efetuadas e dos contactos havidos, as mesmas não tiveram articulação com o DMCC;  
p) Parte das bombas foi objeto de manutenção, contudo as restantes, apesar das diligências efetuadas junto do DEPOF, continuam aguardar esses trabalhos;  
q) Não ocorreu durante o ano de 2015 cedência de equipamentos afetos ao CNANS por não ter havido qualquer solicitação nesse sentido;  
r) Devido a uma aparente cessação do processo de mudança do CNANS para futuras instalações, não foi solicitada qualquer colaboração aos técnicos deste serviço para esse efeito;  
s) Este trabalho encontra-se em curso de forma global, no que se refere aos artefactos à guarda do CNANS, sendo que se prevê a sua conclusão durante o ano de 2016. 
t) Volume de trabalho e dimensão dos recursos humanos desajustada face às necessidades;  
u) Meta não atingida por motivos de ausência por doença do técnico afeto a esta ação;  
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SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

Estágios de profissionais de museus portugueses (ou dos 
serviços centrais) em museus estatais de Espanha e de 

profissionais de museus espanhóis (ou dos serviços 
centrais) em museus da DGPC 

No âmbito de um protocolo assinado entre a DGPC e a sua congénere espanhola, realizar-se-ão 
estágios de média duração, com reciprocidade. Cada uma das partes terá de suportar as 

despesas de deslocação e ajudas de custo dos profissionais do seu país. 

Envio de dois profissionais de 
museus portugueses para estágio 
em Espanha. Acolhimento de dois 
profissionais de museus espanhóis 

em Portugal 

a) 
    

Edição dos resultados do Estudo de Públicos de Museus 
Nacionais 

Trabalhos prévios à publicação dos resultados do Estudo de Públicos de Museus Nacionais que 
decorrerá entre 2014 e 2015 

Elaboração de textos; design grafico 
(edição em 2016)   

b) 
  

Edição do Roteiro dos Museus da RPM 2015 Edição de um roteiro dos museus RPM 
 

c) 
    

INCORPORAÇÕES 
     

Processos de aceitação de doações de peças para museus 
e palácios da DGPC 

Organização dos processos de aceitação de doações e legados de peças para museus e palácios 
da DGPC      

x 

Processos de depósito de peças de museus e palácios da 
DGPC em entidades terceiras e de entidades terceiras em 

museus e palácios da DGPC 

Organização dos processos de depósito de peças de museus e palácios da DGPC em entidades 
terceiras e de entidades terceiras em museus e palácios da DGPC      

x 

Processos de incorporação de bens arqueológicos em 
museus RPM 

Articulação com DBC e museus RPM na finalização de processos de incorporação de bens 
arqueológicos      

x 

Manual de procedimentos sobre gestão de coleções, para 
museus e palácios DGPC 

Elaboração e distribuição de manual de procedimentos dirigido aos museus e palácios da DGPC 
  

d) 
   

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

Processos de gestão de coleções - empréstimos de curta e 
longa duração de peças dos museus e palácios da DGPC 

Organização dos processos de gestão de coleções - empréstimos de curta e longa duração de 
peças dos museus e palácios da DGPC      

x 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

IV Encontro de Diretores de Museus de Portugal e Espanha 
(Porto, 2015) 

Encontros bienais organizados pela DGPC e pela Subdireção de Museus Estatais de Espanha, 
para debate de questões museológicas e partilha e divulgação de boas práticas 

Organização de 1 Encontro e) 
    

Participação em reuniões da NEMO 
Participação em reuniões da NEMO (Network of European  Museums Organisations) para 
reforço de parcerias e partilha de experiências no domínio da museologia. Pagamento da 

quotização da DGPC para a associação. 
Participação em 2 reuniões NEMO 

    
x 

Participação em reuniões do Ibermuseus 

A DGPC integra o Programa Ibermuseus e o seu Conselho Intergovernamental. Para além de 
reforçar a ligação entre os museus dos países iberoamericanos, o Programa tem em curso dois 
projetos específicos de que a DGPC faz parte - o Observatório Iberoamericano de Museus e um 

Programa de Formação e Capacitação em Museologia. 

Participação em 3 reuniões 
promovidas por Ibermuseus     

x 

Participação de museus em reuniões ICOM 
Diversos museus e palácios da DGPC são associados institucionais do ICOM. A participação em 

reuniões setoriais ou em assembleias gerais é essencial na manutenção de canais de articulação 
e de conhecimento de experiências e boas práticas museológicas a nível mundial. 

Participação em 3 reuniões setoriais 
ou gerais do ICOM     

x 

Formação para profissionais de museus Organização de ações de formação setoriais para profissionais de museus RPM Organização de 6 ações de formação 
    

x 

Formação para profissionais de museus Organização de Encontro Nacional de Museus da RPM Organização de 1 Encontro f) 
    

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
     

Manutenção da página Rede Portuguesa de Museus no Manutenção e atualização da página RPM no Facebook 
     

x 



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015      

Página 43 de 156 
 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO 

Facebook 

Divulgação de atividades dos museus RPM Inserção no site da DGPC de informação sobre atividades dos museus RPM 
     

x 

Estudo de Públicos dos Museus Nacionais Organização e monitorização do Estudo de Públicos dos Museus Nacionais 
     

x 

Estatísticas de publico dos museus, palácios e 
monumentos da DGPC 

Elaboração e divulgação pública das estatísticas de públicos em museus, palácios e 
monumentos da DGPC      

x 

Concurso "A Minha Escola adota um Museu, um 
Monumento…" 

Organização, em colaboração com Ministério da Educação, do concurso "A Minha Escola adota 
um Museu, um Monumento…" sobre museus RPM e da respetiva exposição itinerante      

x 

Exposição "Artes Visuais no Ensino Secundário" 
Organização, em colaboração com Ministério da Educação, da exposição As artes visuais no 

Ensino Secundário  
g) 

    

OUTRAS ATIVIDADES 
     

Acompanhamento da execução do Plano de Atividades de 
Museus, Palácios e Monumentos da DGPC 

Monitorização da concretização do PA 2015 dos Museus, Palácios e Monumentos da DGPC 
     

x 

Credenciação de Museus 
Apreciação de processos de pedido de credenciação (adesão à RPM) apresentados por museus 

de diversas tutelas 
6 processos 

    
x 

ProMuseus 
Co-financiamento de projetos de qualificação de museus RPM e estudo e divulgação das suas 

coleções, fomentando o trabalho em rede. 
10 projetos 

  
h) 

  

Requalificação do Museu Monográfico de Conimbriga Acompanhamento de processos de aquisição de terrenos no perímetro das Ruínas 
     

x 

Ampliação de coleções de referência 
Organização dos processos de aquisição de bens culturais móveis para museus e palácios da 

DGPC      
x 

Criação de Núcleos de Apoio a Museus 
Instalação de 1 Núcleo (piloto) de Apoio a Museus, de acordo com a Lei Quadro dos Museus 

Portugueses 
1 Núcleo de Apoio i) 

    

Reabertura total do Museu Nacional Machado de Castro Instalação e apetrechamento da oficina de conservação e restauro do MNMC 
     

x 

Visitas técnicas a museus Realização de visitas técnicas a museus RPM 
     

x 

Apoio técnico e consultoria, nas áreas da museologia e 
museografia 

Articulação dos pedidos de apoio técnico e consultoria nas áreas da museologia e museografia 
     

x 

Análise das reclamações de visitantes 
Elaboração de relatório anual sobre as reclamações apresentadas por visitantes dos museus, 

palácios e monumentos da DGPC      
x 

Informação sobre receitas de bilheteira 
Tratamento de informação sobre a receita gerada pelas bilheteiras dos museus, palácios e 

monumentos da DGPC      
x 

Pareceres e informações sobre museus, já existentes ou a 
criar 

Elaboração de pareceres e informações sobre questões relacionadas com a criação, 
funcionamento, fusão ou extinção de museus.      

x 

Pareceres sobre concessão de apoios financeiros pela 
administração central destinados à criação e quailificação 

de museus 

Elaboração de pareceres  sobre apoios a conceder no âmbito de fundos comunitários ou 
nacionais, de acordo com o previsto na Lei-Quadro dos Museus      

x 

Pareceres sobre o interesse cultural de atividades ou a 
utilidade publica de entidades com atuação na área de 

competências do DMCC 

Elaboração de pareceres de manifesto interesse cultural ou de utilidade pública, a submeter ao 
GEPAC      

x 

Articulação com outras entidades para gestão de bases de 
dados sobre museus 

Fornecimento de informação sobre estatísticas e inquéritos sobre museus, articulação com 
BDMuseus      

x 
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SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO 

Articulação com DRC´s nas áreas da museologia e da 
conservação e restauro 

Disponibilização de apoio técnico às Direções Regionais de Cultura nas áreas da museologia e 
da conservação e restauro      

x 

Resposta a expediente diverso nas áreas da museologia e 
da conservação e restauro 

Análise e resposta das questões suscitadas junto da DGPC nas áreas de competência do DMCC 
     

x 

Revisão da legislação sobre bens culturais móveis, 
museologia e conservação e restauro 

Participação em grupos de trabalho criados no âmbito do Gabinete do SEC ou no âmbito da 
DGPC      

x 

JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO 

a) o protocolo, apesar de consensualizado entre as DG´s de Portugal e Espanha, não teve sequência politica por parte do SEC  

b) foi efetuada a análise de dados para elaboração de textos 

c) não foi realizado por insuficiência de Recursos Humanos 

d) não foi finalizado por insuficiência de Recursos Humanos 

e) foi opção da Direção da DGPC adiar o encontro, até que houvesse contacto formal com os novos titulares da DG de Espanha  

f) foi opção da Direção da DGPC não realizar o encontro, previsto para setembro 2015, devido à proximidade do ato eleitoral  

g) o Ministério da educação decidiu não realizar a exposição 

h) foram concluídos 7 projetos. 5 museus não comunicaram informação que possibilite o encerramento de projetos. 

i) não foi realizado por insuficiencia de recursos 

LABORATÓRIO JOSÉ DE FIGUEIREDO 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

PROJETO GILT TELLER (PTDC/EAT-EAT/116700/2010) 
Diagnostico e identificação das técnicas e materiais de douramento: Estudo interdisciplinar 

multi-escala das técnicas e materiais de douramento em Portugal, 1500-1800 
Proceder ao estudo das técnicas e 

materiais de douramento     
x 

Projeto Estudo dos Tecidos  medievais Diagnostico e tratamento de um conjunto de fragmentos têxteis do MNMC 
Estudo técnico e científico, 

tratamento e acondicionamento. 
Eventual publicação 

    
x 

Monte da Lua 
Apoio técnico e científico aos trabalhos de c-r nos acervos dos Palácios da Pena, Monserrate e 

Sintra. 

Apoio na salvaguarda do património 
através da realização de analises 

laboratoriais, pareceres técnicos e 
científicos, orientação de 

intervenções de c-r 

    
x 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

Realização de ações de formação (conferências e 
workshops) sobre conservação e restauro 

Ações de sensibilização e boas práticas de conservação preventiva 

Sensibilizar e munir os técnicos que 
trabalham nos museus e outras 
entidades para a conservação 

preventiva 
    

x 

Formação de mestrados e licenciados Estágios curriculares de alunos portugueses e estrangeiros procedentes de Universidades Promover e enquadrar estágios 
    

x 

Estágios curriculares de alunos portugueses e estrangeiros 
procedentes de Universidades 

Apoio a  bolseiros FCT alocados nos museus (M.Aveiro; M. D.Diogo de Sousa ; M.Évora, Centro 
Mello Beirão;MNMC;MNSR) 

Integrar e supervisionar 
intervenções e outras atividades     

x 

Orientação de técnicos externos Cooperação profissional de pessoal a trabalhar em museus 
Integrar e orientar tecnicamente os 
trabalhos e as atividades na área de 

c-r 
    

x 
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SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO 

Visitas Cooperação com as Escolas, Universidades na divulgação da Instituição 
Dar a conhecer a instituição 

competências/áreas de intervenção     
x 

Dias Abertos Possibilitar o contato direto com os profissionais e as áreas de intervenção 
Divulgação da Instituição ao público 
e sensibilização para as boas práticas 

de c-r 
    

x 

Consultadoria cientifica e técnica 
Prestação de serviços e consultadoria cientifica e técnica em bens culturais móveis. Pronunciar 

sobre propostas de intervenção, procedimentos diversos (desinfestações, etc.) ligados à 
conservação e salvaguarda de património cultural móvel 

Dar apoio às entidades que solicitam 
esse serviço através de apreciação 

de cadernos de encargos, pareceres 
sobre intervenções de c-r, com 

eventuais deslocações 

    
x 

Brigadas de trabalho 
Prestação de serviços e/ou colaboração com outros Departamentos e Divisões da DGPC e com 

as DRCs no âmbito das competências do LJF 

Deslocações a Museus/Palacios ou 
outros serviços( Igreja…) de forma a 

avaliar e diagnosticar o estado de 
conservação dos bens culturais em 

risco ou a necessitarem de 
intervenção 

    
x 

Divulgação Conceção e elaboração de conteudos 

Apresentação de posters em 
Congressos, textos para revistas da 
especialidade e textos para inclusão 

no Site. 
    

x 

Participação em congresso Realização de estudos e projetos de c-r 

Participação e apresentação de 
projetos de estudo e intervenção e 
trabalhos de c-r em Congressos e 

Reuniões de trabalho 
    

x 

Participação no ICCROM Participação em representação da DGPC em reuniões do ICCROM 

Participação,apresentação de 
projetos e intercâmbio de 

informação sobre conservação e 
restauro 

    
x 

OUTRAS ATIVIDADES 
     

Aquisições de materiais para o LJF - Laboratorio analitico 
(inc áreas de Fotografia e RX) e Conservação e restauro 

Aquisição de consumíveis para o laboratorio analitico, fotografia e RX e Conservação e Restauro 

Dotar o serviço de meios e recursos 
que permitam a realização de meios 
de diagnostico /exames técnicos e 

ealização de estudos e intervenções 
em c-r 

    
x 

Aquisições de  equipamentos  para o LJF -  Laboratorio 
analitico (inc áreas de Fotografia e RX) e Conservação e 

restauro 

Aquisição de equipamentos para o laboratorio analitico, fotografia e RX e Conservação e 
Restauro 

Dotar o serviço de meios e recursos 
que permitam a realização de meios 
de diagnostico /exames técnicos e 

ealizaçaõ de estudos e intervenções 
em c-r 

    
x 
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SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO 

Reparações 
Reparação de diversos equipamentos avariados(ex. colorimetro, maquinas fotograficas e 

equipamentos de apoio à C-R) 

Equipar o Laboratorio analitico 
/Conservação e Restauro de meios 

técnicos 
    

x 

Contratos de manutenção Contratos de manutenção de equipamentos (Balanças, Desmineralizador, UPS, HPLC,etc.)  
Manutenção dos equipamentos e 

upgrade de equipamentos     
x 

Formação Deslocação de técnicos  a Congressos e acções de formação 
Atualização e valorização dos 

recursos humanos nas suas áreas de 
especialização 

    
x 

Aqusições equipamentos informáticos Aquisição de material informático/atualização 
Substituição de computadores por 
novos equipamentos (ecrans,discos 

externos, impressoras, etc.) 
    

x 

Aquisição de publicações periodicas / manuais e 
publicações 

Aquisição de livros e publicações peridicas 

Atualização e valorização 
profissional quer dos dos recursos 

humanos  quer dos utentes /leitores 
e publico  que consulta a biblioteca 

    
x 

Mudança dos serviços instalados no  Palacete Pombal para 
o  Edificio principal 

Mudança dos serviços instalados no Palacete Pombal /Obras de reajustamento das áreas 
instaladas e a instalar 

Instalar os serviços: área de 
conservação de documentos 
gráficos, mobiliario, pintura 

mural,secretariado/serviços técnicos 
e arquivo ainda instalados no 

Palacete Pombal p edificio principal 

 
a) 

   

Conservação e restauro de património cultural móvel e  
realização de exames laboratoriais 

Conservação e restauro de património cultural móvel e  realização de exames laboratoriais 

Proceder à intervenção dos acervos 
dos museus/palacios e à realização 

de estudos, documentação 
fotografia/RX e exames laboratoriais 

    
x 

Acreditação 
Atestar a qualificação dos profissionais que exerçam atividades de conservação e restauro do 

património cultural móvel , imóvel e integrado 

Através de diploma próprio, 
certificar os profissionais 

responsáveis pela coordenação de  
intervenções de c-r nos bens 

culturais … 

    
x 

Segurança obras de arte Assegurar e garantir vigilância presencial no LJF/edificio principal 7 dias por semana 

Assegurar e garantir vigilância 
presencial no edificio LJF fins-de-

semana (não existe entre as 8h e as 
13h) 

    
x 

JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO 
a) Ainda não foi possivel ser efetuada,  dado que a obra para a reinstalação dos serviços não se encontra concluida e ainda faltará proceder-se à limpeza das instalações (solicitada por inf serviço LJF  1/2016 de  5 
/0 1 /2016 ) e  à mudança dos equipamentos e dos serviços  (solicitada por inf  serviço 33/2015 de 29/09/2015) 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
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99% 

100% 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

ATIVIDADES NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS DO DEPOF 
     

PROJETO 6220_ Rota do Património Mundial 
Desenvolvimento e conclusão das ações incluídas na última reprogramação da Rota do Património Mundial no âmbito de candidatura ao POR Centro (intervenções nos 

Monumentos Património Mundial da Humanidade na Região Centro: Convento de Cristo, Mosteiros de Alcobaça e da Batalha)  

Empreitadas CC_ Cobertura das salas do noviciado 
  

a) 
   

 
CC_Reconstrução do muro do laranjal 

     
x 

 
CC_ Consolidação estrutural de abobadas 

 
b) 

    

 
CC_Ligação da rede de drenagem de águas ao coletor da rede pública. 

     
X 

 
CC_Recuperação de Caixilharias e beneficiação do circuito de visita. 

     
X 

 
MB_Obras de beneficiação no Centro Interpretativo 

 
c) 

    

 
MB_Fornecimento de equipamentos para o Centro Interpretativo 

     
X 

 
MB_ Claustro D. Afonso V_ Recuperação de vãos e telhados 

     
x 

 
MB_Requalificação do circuito de visita na Igreja e Sacristia. 

     
X 

 
MA_ Adaptação da antiga sala das conclusões e espaços conexos (nova loja) 

 
d) 

    

 
MB_Requalificação e  valorização da sacristia e do antigo armazém (nova portaria/loja) 

 
d) 

    

 
MA_Limpeza da fachada principal da Igreja; caiação de fachadas e paramentos interiores 

 
e) 

    

 
Exposição ROTA DO PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE DA REGIAO CENTRO 

_INTERVENCOES_2009-2015_produção e montagem exposição  
f) 

    

Estudos, projetos e coordenação de segurança CC_Projeto de estabilização e consolidação da cobertura e fachada nascente do noviciado 
     

x 

 
CC_ Projeto de consolidação estrutural de abobadas 

      

 
CC_ Inspeção e mapeamento da rede de drenagem de esgotos existente 

     
x 

 
Projetos de especialidades para as novas lojas do MA e MB 

 
d) 

    

 
Exposição ROTA DO PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE DA REGIAO CENTRO 

_INTERVENCOES_2009-2015_projeto gráfico para os conteúdos do catálogo e da exposição  
f) 

    

 
Exposição ROTA DO PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE DA REGIAO CENTRO 

_INTERVENCOES_2009-2015_traduções  
f) 

    

 
Exposição ROTA DO PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE DA REGIAO CENTRO 

_INTERVENCOES_2009-2015_impressão catálogo  
f) 

    

 
Coordenação de segurança e saúde de empreitadas a realizar no âmbito do projeto Rota do 

Património Mundial      
x 

PROJETO 8195_REQUALIFICAÇAO DA IGREJA DE SANTA 
CLARA DE SANTAREM 

Intervenções na Igreja de Santa Clara em Santarém (ISC)_ ultima reprogramação da candidatura ao INALENTEJO, considerando uma comparticipação de 50% 

 
ISC_Beneficiação dos espaços interiores 

     
x 

 
ISC_Coordenação de segurança e saude em fase de obra (Empreitada beneficiação dos espacos 

interiores)      
x 

 
ISC_Consolidação da pedra e aplicação de proteção provisória das pinturas murais. 

     
x 

PROJETO 9038_MONUMENTOS E IMOVEIS AFETOS OU A 
INTERVENCIONAR PELA DGPC 

Recuperação e valoriza património imóvel afeto à DGPC e imóveis com valor hist, patrimonial e arquitetónico, no âmbito das suas competências 

empreitadas (projeto 9038) IAT/IMG _Remodelação da instalação elétrica e instalação de sistema de proteção contra 
   

g) 
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GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
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SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

descargas atmosféricas 

 
ISJ_Recuperação estrutural da cúpula da torre sineira 

 
e) 

    

 
MJ_ Conservação e restauro das abóbadas da igreja 

      

 
PNM_Reparação de janelas do andar nobre - alas sul e nascente 

      

 
PN_Selagem e colmatação de juntas nas cantarias do terraço do Lanternim 

 
b) 

    

 
PN_Reparação urgente de portas exteriores 

     
X 

 
TB_Conservação e restauro da cantaria dos interiores 

      

 
MNET_Renovação do sistema de AVAC - 1a fase 

 
e) 

    

 
MNAC/CMAG_Reparação das coberturas e caixilharias; impermeabilização da sala de reservas 

 
b) 

    

 
MNAC_Intervenção para abertura de novas áreas - instalação da exposição temporaria 

     
x 

 
MGV_Remodelação do sistema de AVAC 

     
x 

 
MMC_Reparação e melhoramento dos telhados e reparação dos tetos da galeria de peristilo 

     
x 

 
MNAA_Beneficiacões no 3o piso (anexo) e reparações urgentes em fachada e caixilharias e e 

coberturas (palácio alvor)  
h) 

    

 
MNSR_ Adaptação do sistema de refrigeração 

     
x 

 
MNTJ_Remodelação parcial das I eléctricas e das instalações sanitárias 

 
e) 

    

 
MNAZ_Remodelação das I eléctricas do laboratório 

 
e) 

    

 
MJ/MNARQ_ Reparações diversa no imovel e respetivas infraestruturas (AVAC, instalação 

elétrica e segurança contra incêndios e intrusão)      
x 

 
ISVA_Recuperação das coberturas das naves 

 
d) 

    
estudos, projetos e outros trabalhos especializados 

(projeto 9038) 
MNAC_Projeto de luminotecnia (área exposições temporárias) 

     
x 

 
MNAC_Levantamento arquitetónico referente as novas áreas a afetar ao MNAC 

     
x 

 
MNAZ_Projeto de iluminação das áreas expositivas e laboratórios 

     
x 

 
ISJ_Projeto de recuperação estrutural da torre sineira 

     
x 

 
PNA_Apoio projeto fachada Poente 

     
x 

 
MNTT_Fornecimento e montagem de coluna de água 

     
x 

 
MNAC_Fornecimento de aparelhos de iluminação para o Convento de São Francisco 

     
x 

 
MNAA - Instalação de contador de água e drenagem da calçada adjacente ao LJF 

     
x 

 
PNM-escoramentos de estruturas e de sinos nas torres norte e sul em 2015 

     
x 

Equipamento basico (projeto 9038) 
Aquisição de equipamento básico de apoio ao funcionamento do departamento nomeadamente as ações de diagnostico e fiscalização das intervenções em imoveis afetos e 

apoio a outras entidades 

 
Equipamento de proteção individual de apoio a fiscalização das empreitadas 

     
x 

 
Equipamento de apoio laboratorial e de operações de diagnostico em imoveis 

     
x 

 
Aquisição de software de calculo de engenharia 

 
e) 

    
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPACOS, IMOVEIS E 

EQUIPAMENTOS 
Intervenções de manutenção e conservação de coberturas, fachadas, espaços verdes e infraestruturas em imóveis afetos à DGPC 

 
Manutenção/ Reparação de coberturas, vãos e fachadas e caixilharias exteriores 

     
x 
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GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
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50% 
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SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

 
Manutenção/ Reparação das Instalações, equipamentos e sistemas de águas e esgotos 

     
x 

 
Manutenção/ Reparação das instalações equipamentos e sistemas elétricas (incl. PT’s e grupos 

geradores)      
x 

 
Manutenção/ Reparação das instalações, equipamentos e sist. de aquecimento, ventilação e ar 

condicionado (AVAC)      
x 

 
Manutenção/ Reparação de instalações, equipamentos e sistemas a gás 

     
x 

 
Manutenção/ Reparação das instalações, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e 

cargas      
x 

 
Manutenção dos sistemas de gestão técnica centralizada, segurança e segurança integrada 

     
x 

 
Conservação e manutenção de jardins integrados em imoveis afetos à DGPC 

     
x 

CONTRATOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE 
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Contrataçãodetécnicosresponsáveispelofuncionamento(TRFeTRFpi<100kw)edeimplementação
damanutenção(TIM3eTIM2<100kw), gestão técnica centralizada, postos de transformação  

i) 
    

CANDIDATURAS A FUNDOS E APOIOS 
Recuperação e valorizacão do património imóvel afetos à DGPC tendo por referencia a execução de projetos estruturantes, para as quais as necessidades  de financiamento 

ultrapassam as disponibilidades orçamentais da DGPC 

Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial Candidaturas submetidas ou a submeter ao Fundo de Reabilitação e conservação Patrimonial, considerando uma comparticipação mínima de 75% e máxima de 100% 

 
PNA_Conservação e restauro da fachada Este 

 
j) 

    

 
PNA_Requalificação de Inst. Sanitárias do Museu (PROTOCOLO DE ESTADO) 

 
f) 

    

 
LJF_Reinstalação dos serviços de restauro das áreas de mobiliário e papel, arquivo e biblioteca 

     
x 

 
MNC - Remodelação da cobertura 

      
NOVO MNAC_Recuperação de coberturas e ligação entre o museu e o novo núcleo expositivo 

   
x 

  
Fundo de Salvaguarda do Património Cultural Candidaturas submetidas ou a submeter ao Fundo de Salvaguarda do Patrimonial, considerando uma comparticipação mínima de 80% e máxima de 90% 

 
PNM_Restauro dos carrilhões, automatismos e relógios situados nas torres sineiras Norte e Sul, 

incluindo todos os mecanismos dos instrumentos musicais (publicitação pública do concurso)      
x 

 
MNAz_Beneficiacão de coberturas 

 
e) 

    

 
MNAA - Beneficiação de coberturas 

 
e) 

    

 
MNMC - Coberturas da Igreja de Almedina 

 
e) 

    
Turismo de Portugal Conclusão da construção e instalação do Novo Museu dos Coches em Lisboa 

     

 
NMC_Sistemas de elevação e movimentação 

     
x 

 
NMC_Equipamento expositivo 

 
k) 

    

 
Novo Museu dos Coches - passagem superior para peões e quiosque 

 
k) 

    

 
NMC_ Fiscalização e coordenação de segurança 

 
k) 

    

 
MNC_ Mudança dos coches 

     
x 

 
NMC - Empreitada de Trabalhos Complementares 

     
x 

APOIOS DE INSTITUIÇÕES E MECENATO NMC - Certificação energética 
     

x 

 
PN_Fornecimento de bases em cantaria para aplicação de focos de iluminação e respetivas 

baterias no terraço  
l) 

    

 
ISVA_Recuperação das coberturas das naves 

 
d) 

    

 
Villa Cardillium_Remodelacão do espaço de acolhimento de visitantes 

 
d) 
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GRAU DE CUMPRIMENTO 
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SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

 
PNM_Instalação de um  elevador de acesso aos pisos do PNM 

     

Envia
do 

para a 
CMM 

 
MJ_ Conservação e restauro das abóbadas da igreja 

     
x 

ESTUDOS, PROJETOS E OUTROS TRABALHOS 
ESPECIALIZADOS A REALIZAR EM PATRIMÓNIO 

CLASSIFICADO 
       

A financiar pela DGPC de acordo com a respetiva 
capacidade orçamental (OF) 

Museus afetos a DGPC_ auditoria energética e ambiental dos museus situados em Lisboa e 
afetos à DGPC      

x 

 
Caracterização e diagnóstico do desempenho das instalações elétricas e de AVAC nos imóveis 

afetos à DGPC  
m) 

    

 
Coordenação de segurança e saúde em fase de projeto e obra em empreitadas lançadas pela 

DGPC      
x 

 
MNAZ_Projeto de iluminação das áreas expositivas e laboratórios 

     
x 

 
MNAA_ Projeto de renovação da cobertura do antigo palácio Alvor 

 
f) 

    

 
Graça Santarém Diagnostico/ Projeto restauro do Tumulo da família Menezes 

 
n) 

    

 
Xabregas_ Projeto de adaptação para laboratórios e arquivos da DGPC 

 
o) 

    

 
Curso de especialização em gestão e coordenação de segurança e saúde NO TRABALHO DA 

CONSTRUÇÃO  
p) 

    

 
Implementação de medidas previstas nos relatórios de diagnostico de acessibilidades em um 

imóvel afeto a DGPC  
q) 

    

 
MB_Diagnostico e proposta de conservação e restauro dos elementos petreos expostos no CI 

 
r) 

    
                Com apoio financeiro de outras entidades ou mecenas MA_Projeto de valorização da antiga cerca do mosteiro 

 
d) 

    

 
PNM_ Projeto de adaptação do Museu da Musica 

     
x 

 
MJ e TB_ Projetos de construção de novas bilheteiras 

 
s) 

    

 
Continuação da cooperação no restauro piloto das estruturas arqueológicas no sítio 

arqueológico de Alcácer Ceguer, no Norte de Marrocos      
x 

 
Conceção e implementação de plano de formação conjunta (DEPOF/DMCC/INR) relativo a 

acessibilidade e inclusão em museus e casas-museu      
x 

Sem encargos financeiros 
Preparação, em articulação com o DPGC, de candidaturas a programas de financiamento para 

intervenções em imóveis afetos a DGPC      
x 

 
Conceção ou atualização dos planos diretores integrando as intervenções estratégicas ate 2020 

nos monumentos património da humanidade afetos a DGCP      
x 

 
Atualização dos relatórios de registo de anomalias e hierarquização das intervenções em 

imóveis afetos à DGPC      
x 

 
Fiscalização de todas as empreitadas lançadas pela DGPC e apoio técnico a outras entidades 

     
X 

 
Continuação da elaboração e revisão dos Planos de Segurança e Medidas de Autoproteção 

     
X 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
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51-
75% 
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SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

relativos aos imóveis afetos à DGPC 

 
Apoio técnico aos serviços dependentes na implementação do funcionamento das equipas de 

1ª intervenção e na preparação de simulacros internos      
X 

 

Apoio técnico solicitado por entidades relativamente a intervenções em património classificado 
integrado na NUTII, Lisboa e Vale do Tejo - visitas aos imóveis, elaboração de relatórios/ 

pareceres, cadernos de encargos 
     

X 

 
Coordenação e acompanhamento de trabalhos arqueológicos realizados em imóveis afetos à 

DGPC ou na sua envolvente direta      
X 

Formação, sensibilização e divulgação 
Continuação da estratégia de formação interna, troca de experiencias e sensibilização dos 

técnicos do DEPOF mas também da DGPC para as questões relacionadas com a salvaguarda e 
valorização do património classificado (imoveis e coleções) 

     
X 

 

Continuação do CICLO DE CONFERÊNCIAS TÉCNICAS DA DGPC, promovido pelo DEPOF e dirigido 
aos técnicos da DGPC (Desafios, intervenções, cooperação, procedimentos de contratação 

publica) 
     

X 

 

Conceção do CICLO DE CONFERENCIAS TÉCNICAS DGPC/ DRC’s, destinado a fomentar a 
discussão e divulgação de boas praticas relacionadas com a intervenção em património 

classificado afeto a estas entidades 
 

t) 
    

 
Conceção e implementação (sessões experimentais) do programa de sensibilização “Boas 

Praticas na preservação e conservação de imóveis e coleções”  
t) 

    

 
Continuação do programa OBRA ABERTA, com organização de visitas guiadas aos estaleiros das 

intervenções mais significativas      
x 

 
Frequência de ações de formação relacionadas com o código de contratação publica, a 

fiscalização de empreitadas e a coordenação de segurança e saúde em fase de projeto e obra    
u) 

  

 
Produção de conteúdos relacionados com as intervenções em imóveis afetos para integração 

no site da DGPC e dos serviços dependentes  
v) 

    

 
Produção de artigos técnicos para publicação na revista RP ou em outras publicações períodos 

destinadas a discussão/divulgação de boas praticas de intervenção em património     
x 

 

 
Participação no programa ENCONTROS COM O PATRIMÓNIO (DGPC/TSF), alusivo ao tema ROTA 

DOS MOSTEIROS PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE ou outro tema a propor  
x) 

    

Acessibilidade, Museografia e design de exposições 
Continuação do apoio prestado ao DMCC no âmbito da RPM, emissão de pareceres e 

desenvolvimento de estudos/ projetos relativos a museografia de espaços em imóveis afetos a 
DGPC 

     
x 

 
Apoio técnico ao programa "A minha escola adota uma museu, um palácio, um monumento”  

 
y) 

    

 
Apresentação dos relatórios referentes aos “DIAGNOSTICO DE ACESSIBILIDADES” às direções e 

funcionários dos 5 imóveis com maior numero de visitantes no ano de 2013      
x 

 
Continuação do estudo sobre a acessibilidade nos imóveis afetos à DGPC, referente aos 5 

museus/ casas-museu mais visitados em 2014      
x 

 
Conceção de projetos de exposições em imóveis afetos 

     
x 

* dados a confirmar 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 
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100% 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO 
a) Obra iniciada mas só concluída no inicio de 2016 atendendo à necessidade de fazer ajustamentos ao projeto em fase de obra  

b) Ação substituída por outras prioridades 

c) A resolução das questões ligadas com a construção civil ficaram adiadas, uma vez o assunto estar a ser enquadrado no âmbito das garantias referentes à empreitada 

d) Ação a desenvolver no âmbito do novo QCA 

e) Não concretizado por indisponibilidade financeira 

f) Ação adiada para 2016 

g)A intervenção na Igreja da Atalaia não se concretizou por falta de disponibilidade financeira 

h) Empreitada adjudicada mas com inicio de execução adiado para os primeiros dias de 2016 

i) Não concretizada por ausência de autorização por parte da SGEP/MF 

j) Execução da obra iniciada em finais de 2015 

k) Aguarda cabimento por parte do Turismo de Portugal 

l) Dependente da disponibilidade da CML 

m) Ação adiada para 2016, após analise dos resultados da auditoria energética 

n) Dependente dos resultados do diagnostico das condições de humidade e temperatura locais 

o) Suspenso por indicação da direção da DGPC 

p) Proposto mas não aprovado pela direção da DGPC 

q) Considerando o universo de situações detetadas, apenas houve capacidade 

r) Aguarda reabertura do CI e verificação das condições ambientais de funcionamento 

s) Projeto em estudo, aguarda orientações por parte da direção da DGPC 

t) Objetivo adiado para 2016 por manifesta falta de disponibilidade 

u) Apesar de ter sido proposta, não foi autorizada a formação nas áreas da fiscalização de empreitadas e a coordenação de segurança e saúde em fase de projeto e obra 

v) Face à pouca visibilidade desta informação no referido SITE foram dadas prioridades a outras estratégias de comunicação 

x) Não foi possível enquadrar este tema no ciclo de edições do programa relativo a 2015 

y) Em 2015 não se realizou esta atividade coordenada pelo DMCC 
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SERVIÇOS CENTRAIS 
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO 

ATIVIDADES INERENTES ÀS COMPETÊNCIAS DO DEPARTAMENTO 
     

PATRIMÓNIO 
Organização de procedimentos e celebração de contratos, de aquisição de bens e serviços e 

empreitadas de obras públicas, diretamente pela DGPC ou através da UMC da PCM.     
x 

 

 
Lançamento de procedimentos através das plataformas de contratação 

      

 
Gestão do parque de viaturas 

     
x 

 
Atualização permanente do inventário da DGPC 

    
x 

 

 
Reporte de dados relativos à contratação(pareceres prévios e genéricos) 

     
x 

 
Reporte de dados no portal dos contratos públicos 

     
x 

 
Receção das requisições dos serviços e fornecimento de stocks 

     
x 

 
Controle de stocks através de análise ABC 

     
x 

 
Elaboração de propostas sujeitas a parecer de MEF(pedidos de exceção) 

     
x 

 
Conferência de faturas e guias de entrega 

     
x 

 
Análise do cumprimento das formalidades legais nos processos submetidos a processamento 

de despesa      
x 

 
Emissão/envio de requisições oficiais a fornecedores 

     
x 

 
Receção e conferência dos materiais 

     
x 

 
Entrega dos materiais aos serviços requisitantes 

     
x 

 
Elaboração de contratos e protocolos sobre fornecimentos 

     
x 

 
Apoio às diversas solicitações, de caráter logístico, dos serviços centrais e serviços dependentes 

da DGPC     
x 

 

GESTÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE Encerramento da Conta e envio para o TC e DGO 
     

x 

 
Reportes mensais para a DGO e outras entidades 

     
x 

 
Reportes trimestrais para a DGO e outras entidades 

     
x 

 
Análise do cumprimento das formalidades legais nos processos submetidos a processamento 

de despesa      
x 

 
Assegurar o registo da receita dos serviços centrais e serviços dependentes 

     
x 

 
Tratamento da documentação da receita 

     
x 

 
Tratamento da documentação do IVA 

     
x 

 
Elaboração dos STF (Solicitação de transferência de fundos) de Funcionamento e/ou 

Investimento      
x 

 
Constituição, Reconstituição dos Fundos de Maneio e Liquidação 

     
x 

 
Assegurar o registo do processamento  da despesa 

     
x 

 
Elaboração das propostas de alterações orçamentais 

     
x 

 
Preparação e elaboração da proposta de Orçamento para 2015 

     
x 

 
Assegurar pagamentos. Elaboração de ficheiros, pagamentos por transferência ou por cheque 

     
x 

PLANEAMENTO Acompanhamento das candidaturas ao QREN a) 
   

X 
 

 
Elaboração de relatórios, pedidos de reembolso e de reprogramação de candidaturas b) 

   
X 

 

 
Monitorização do QUAR 2015 

     
X 
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Elaboração dos Relatórios trimestrais de execução de 2015 c) 

     

 
Elaboração da proposta de Orçamento para 2016 

     
X 

 
Elaboração do Plano de Atividades para 2016 d) 

     

 
Elaboração do QUAR 2016 e) 

     
Programas, Projetos Não Inseridos em Programas, Atividades Não Inseridas em Projetos 

     

 
Reporte de dados relativos à contratação(pareceres prévios e genéricos) f) 

  
X 

  

 
Análise do cumprimento das formalidades legais nos processos submetidos a processamento 

de despesa      
X 

 
Elaboração de Portarias de Extensão de Encargos nos casos exigíveis por lei 

     
X 

 
Elaboração das propostas de alterações orçamentais  do orçamento de investimento 

     
X 

 
Verificação do requisito mínimo de capacidade  financeira das empresas em concursos 

promovidos pelo DEPOF relativamente a empreitadas e aquisições de serviço.      
X 

 
Acompanhamento e report da execução do orçamento de investimento 

     
X 

JUSTIFICAÇÃO INCUMPRIMENTO Divisão de Contabilidade 
Quanto há não execução a 100%, justifica-se pelo seguinte: 
 
1.       Organização de procedimentos e celebração de contratos, de aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras públicas, diretamente pela DGPC ou através da UMC da PCM – Dada o nº atípico de processos não foi possível 
despoletar em tempo útil todos os procedimentos, bem como devido a alterações orgânicas da DGPC e do próprio Governo. 
2.     2.  Atualização permanente do inventário da DGPC – Não existiu a possibilidade de colocar a etiqueta nos bens móveis de todos os Serviços;  
3.     3.  Apoio às diversas solicitações, de caráter logístico, dos serviços centrais e serviços dependentes da DGPC – Por constrangimentos decorrentes do reduzido nº de veículos da frota e respetivos motoristas não foi possível executar 
todas as solicitações. 

JUSTIFICAÇÃO INCUMPRIMENTO Área de Planeamento 
a) e b) Uma vez que alguns projetos transitaram de departamento verificou-se que se encontravam desatualizados, quer em termos de organização de dossiers, apresentação de pedidos de reembolso, elaboração de reprogramações e 
relatórios, pelo que houve a necessidade de proceder às devidas atualizações;  c)Não nos foram solicitados Relatórios trimestrais; d) e e) A data tardia de apresentação do Orçamento para 2016- dezembro 2015- condicionou a 
elaboração,quer do Plano de Atividades, quer do QUAR 2016, assuntos que estão agora em fase de ultimação; f) relativamente aos pareceres genéricos não foi efetuado o report uma v ez que não foram fornecidos os dados necessários 
para a sua comunicação. 
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ÁREA DE DOCUMENTAÇÃO 
       

Qualificação dos espaços das Bibliotecas 
Criar ou melhorar condições ambientais para preservação de acervos; qualificar espaços de 

leitura pública através da aquisição de equipamentos 
1 a) 

    

Formação de técnicos em biblioteconomia 
Formação dos técnicos (cerca de 10) através de Protocolos com APB e Universidades com 

formação na área  das Ciências de Informação e Documentação 
1 

    
b) 

Aquisição de equipamento informático Aquisição de equipamentos ( PCs, digitalizadoras) 1 c) 
    

Aquisição de software bibliográfico de referência 
(Biblio.Net) 

Aquisição de licenças de Biblio.Net para que todas as bibliotecas de museus e monumentos 
fiquem integradas na Rede de Bibliotecas da DGPC 

1 
    

x 

Aquisição de obras 
Aquisição de obras que garantam a atualidade dos acervos das bibliotecas da DGPC, de forma 

articulada 
1 

    
x 

Biblioteca de Arqueologia - Boletim Bibliográfico 
1.Elaboração mensal de listagem das publicações entradas na BA - monografias; periódicos e 

respetivos analíticos. 2. Divulgação do Boletim por meio de correio eletrónico 
12 

    
x 

Biblioteca de Património - Boletim Bibliográfico 
1.Elaboração mensal de listagem das publicações entradas na BA - monografias; periódicos e 

respetivos analíticos. 2. Divulgação do Boletim por meio de correio eletrónico 
12 

    
x 

Biblioteca de Conservação e Museus - Boletim 
Bibliográfico 

1.Elaboração mensal de listagem das publicações entradas na BA - monografias; periódicos e 
respetivos analíticos. 2. Divulgação do Boletim por meio de correio eletrónico 

12 
 

d) 
   

Biblioteca de Património - Permutas 
1. Desenvolvimento da prática de permutas, de acordo com as áreas de especialidade da 

Biblioteca. 2. Tratamento documental e integração das publicações na coleção. 
1 

    
x 

Biblioteca de Arqueologia - Permutas 
1. Desenvolvimento da prática de permutas, de acordo com as áreas de especialidade da 

Biblioteca. 2. Tratamento documental e integração das publicações na coleção. 
1 

    
x 

Biblioteca de Conservação e Museus - Permutas 
1. Desenvolvimento da prática de permutas, de acordo com as áreas de especialidade da 

Biblioteca. 2. Tratamento documental e integração das publicações na coleção. 
1 

    
x 

Biblioteca de Património - Analíticos 
Desenvolvimento do tratamento documental de monografias e periódicos ao nível dos 

analíticos. 
1 

    
x 

Biblioteca de Arqueologia - Analíticos 
Desenvolvimento do tratamento documental de monografias e periódicos ao nível dos 

analíticos. 
1 

    
x 

Biblioteca de Conservação e Museus - Analíticos 
Desenvolvimento do tratamento documental de monografias e periódicos ao nível dos 

analíticos. 
1 e) 

    

Biblioteca de Conservação e Museus  - Mudança da BCM 
para novas instalações 

Concretizar a mudança da Biblioteca de Conservação e Museus do Palacete Pombal para novas 
instalações no edifício anexo ao LJF, garantindo a instalação dos fundos bibliográficos e do 

acervo arquivístico 
1 f) 

ARQUIVOS 
       

Avaliação das massas documentais atualmente existentes 
no universo DGPC 

Contratação de empresa externa para promover a inventariação dos arquivos existentes e 
elaborar uma proposta de gestão , tendo como referencial o determinado pela Portaria de 

Gestão Documental 
1 g) 

    

Elaboração de Plano Orientador para os Arquivos da DGPC 
- Portaria de Gestão Documental da DGPC 

Elaboração de documento que equacione o tempo de vida dos diferentes tipos de processos 
produzidos ou integrados no Arquivo da DGPC 

1 h) 
    

Elaboração do Plano de Classificação para a DGPC 
Construção, a partir do projeto da Macroestrutura Funcional do Estado (MEF) dirigido pela 

DGLAB/Torre do Tombo, de um único Plano de Classificação para a DGPC 
1 i) 
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Construção do Sistema de Informação integrado e fluxo de 
tramitação processual no âmbito da DGPC - fase de 

diagnóstico e projeto 

Contratação de empresa externa para efetuar a análise e diagnóstico da atual situação de 
existência de diferentes Bases de Dados e Sistemas de gestão      documental, com o objetivo  
de definir o caderno de encargos para a construção de um sistema único integrado de gestão 

de arquivos da DGPC 

1 j) 
    

Acondicionamento de documentação administrativa em 
condições que cumpram as normas para conservação de 
espólios documentais e facultem a sua consulta pública 

Seleção e adaptação de espaços de forma a acondicionar de forma adequada a documentação 
produzida ou à guarda da DGPC (acondicionamento do arquivo corrente; acondicionamento do 

arquivo intermédio; acondicionamento e consulta do arquivo histórico) 
1 k) 

    

Contratato de Manutenção da aplicação "restauro.pt" 
Contratar a entidade externa que fez o desenvolvimento da aplicação "restauro.pt" para 

assegurar um contrato de manutenção anual. 
1 l) 

    

Prestação de serviços para apoio à implementação da 
aplicação "restauro.pt" 

Contratar entidade externa que possa assegurar o apoio aos utilizadores da aplicação 
"restauro.pt" , que materialize os contactos com a empresa de manutenção e assegure a gestão 
e incremento da aplicação. Caber-lhe-á ainda a tarefa de digitalização de processos em arquivo, 

alimentando a página Web da aplicação. 

1 m) 
    

DDCI ÁREA DE COMUNICAÇÃO 
       

PROJETOS EDITORIAIS 
       

Revista Património nº 3 e 4 
Produção  da revista institucional da DGPC, incluindo coordenação editorial; parceria com a 

INCM 
2 Revistas 

    
n) 

Revista Portuguesa de Arqueologia nº 17 Produção da revista, incluindo coordenação editorial e projeto gráfico 1 Revista 
    

x 

Boletim da Rede Portuguesa de Museus on-line dição online, incluindo coordenação editorial (DMCC/DMC) e projeto gráfico (DDCI) 
Conclusão de 1 boletim matriz até 

final de 2015      

Flyers de divulgação de museus e monumentos Coordenação editorial, projeto gráfico e produção 1 o) 
    

Guias de apoio a visita a museus Coordenação editorial, projeto gráfico e produção 1 p) 
    

PROJETOS DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O PATRIMÓNIO 
CULTURAL        

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 18 de Abril Coordenação geral da conceção, programação e  divulgação 1 
    

x 

Dia Internacional dos Museus 18 de Maio e Noite Europeia 
dos Museus 

Coordenação geral da conceção, programação e  divulgação 2 
    

x 

Jornadas Europeias do Património 2014 25,26 e 27 
Setembro 

Coordenação geral da conceção, programação e  divulgação 1 
    

x 

EFIM Experiência Fotográfica Internacional de 
Monumentos (Passatempo fotográfico Num Instante…o 

Património!) 
Coordenação geral da conceção, programação, realização  e  divulgação 1 

    
x 

Heritage Sketching - (A)riscar o Património Coordenação geral da conceção, programação, realização e  divulgação 1 
    

x 

PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DE DIVULGAÇÃO PARA 
SUPORTE RÁDIO E TV        

Programa Encontros com o Património Coordenação geral, produção de conteúdos para os programas e divulgação 34 programas de rádio 
    

x 

Spots publicitários em TV Realização e emissão de  2 spots para divulgação de museus e monumentos 2 
    

q) 

Campanhas publicitárias de divulgação de Museus e 
Monumentos em caixas ATM 

Realização de campanhas publicitárias em  caixas ATM 1 
    

r) 
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PROJETOS DE FORMAÇÃO 
       

Ciclos de Conferências PATRIMÓNIO EM DEBATE Coordenação geral da conceção, programação, divulgação e realização 1 
    

s) 

Ações de sensibilização "Educação para o Património" Coordenação geral da conceção, programação, divulgação e realização 1 
    

t) 

PROJETOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
       

Reunião anual dos Coordenadores Nacionais do Conselho 
da Europa das Jornadas Europeias do Património, em 

Lisboa 
Coordenação geral da conceção, programação, divulgação e realização 1 

    
x 

DDCI ÁREA DE INFORMÁTICA 
       

Renovação do parque informático da DGPC 
Aquisição de equipamentos destinados aos serviços centrais e serviços dependentes (pcs e 

periféricos), para renovação gradual do parque informático da DGPC 
1 

    
x 

Aquisição de software Aquisição de software e licenças de utilização 1 
 

u) 
   

Aquisição de serviços 
Manutenção, atualização de funcionalidades e webdesign, criação de sites de museus e 

monumentos; criação, atualização ou desenvolvimento de aplicações específicas 
1 

    
x 

Construção do Sistema de Informação integrado e fluxo de 
tramitação processual no âmbito da DGPC - fase de 

diagnóstico e projeto 

Contratação de empresa externa para efetuar a análise e diagnóstico da atual situação de 
existência de diferentes Bases de Dados e Sistemas de gestão documental existentes, com o 
objetivo  de definir o caderno de encargos para a construção de um sistema único integrado 

1 x 
    

Construção do Sistema de Informação integrado e fluxo de 
tramitação processual no âmbito da DGPC - 1ª fase de 

implementação 
Implementação do projeto (1ª fase) 1 

     

Formação específica aos técnicos da Área de Informática 
 

1 v) 
    

DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
     

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA. INVENTÁRIO 
FOTOGRÁFICO NACIONAL 

Campanhas fotográficas - Efetuar levantamentos fotográficos dos acervos dos Museus, 
Palácios, Monumentos e outros imóveis afetos à DGPC: o ADF aguarda a definição global do 

plano de atividades da DGPC quanto ás  campanhas a realizar em 2015. Campanhas já 
agendadas: 

      

 
Museu Machado de Castro , moedas portuguesas (1º Dinastia),Ceitis D. Afonso V, Ceitis D. João 

II,Ceitis D. Manuel, Ceitis D. João III, Ceitis D. Sebastião. 
198 imagens 

    
x 

 
Levantamentos fotográficos das principais exposições temporárias 200 Imagens 

    
x 

 
Levantamentos fotográficos para o laboratório de Arqueociências 150 imagens 

    
x 

 
Levantamentos fotográficos para os processos de obras 120 Imagens 

    
x 

 
Levantamentos fotográficos dos espólios DGPC: 

     
x 

 
Espólios do Arquivo de Documentação Fotográfica 1500 imagens 

    
x 

 
Espólio fotográfico da Biblioteca da Ajuda 400 imagens 

    
x 

 
Espólio fotográfico do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Jorge de Silva Araujo. 100 imagens 

    
x 

 
Digitalização - Continuidade desta tarefa em negativos e transparências existentes no ADF 200 imagens 

    
x 

 
Edição, tratamento de imagens 2,668 imagens 

    
x 

 
RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 

      

 
RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO 

      
GESTÃO DE DADOS MATRIZPIX Inventário na base Matriztrix das imagens produzidas no âmbito do IFN 1500 imagens  ( de acordo com o 

    
x 
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Plano de atividades) 

 
Disponibilização on-line 1000 imagens 

    
x 

 
Fornecimento de imagens a Museus, Palácios, Monumentos e outros imóveis afetos à DGPC 

3000 imagens ( de acordo com o 
Plano de atividades)     

x 

 
Fornecimento de imagens a entidades particulares nacionais e internacionais. 3000 imagens  (conforme pedidos) 

    
x 

 
Fornecimento de imagens aos serviços centrais ( comunicação, processos de obras, lojas etc). 

500 ( de acordo com o Plano de 
atividades)     

x 

 
INTERLIGAÇÃO ENTRE AS BASES DE DADOS  MATRIZ 3,0 COM O MATRIZPIX 

      
FUNDOS FOTOGRÁFICOS HISTÓRICOS: AÇÕES DE 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE FOTOGRAFIA 
Salvaguarda dos espólios fotográficos pertencentes à DGPC, Inventário,tratamento, e sua 

inserção em MatrizPix:       

 
Espólio fotográfico da Biblioteca da Ajuda 400 espécies 

    
x 

 
Espólio fotográfico Museu Nacional Machado de Castro 500 espécies 

    
x 

 
Espólio fotográfico Museu Nacional de Arte Contemporânea- Jorge de Silva Araújo 100 espécies 

    
x 

 
Espólio  fotográfico Silva Nogueira 1000 espécies 

    
x 

 
Espólio fotográfico San Payo 250 espécies 

    
x 

 
Espólio fotográfico Adelino Furtado 100 espécies 

    
x 

 
Reorganização espólio João Martins 300 espécies 

    
x 

 
MATERIAIS DE TRATAMENTO E ACONDICIONAMENTO DE ESPÉCIES FOTOGRÁFICAS 

 
x) 

 
PLANO DE INVENTÁRIO NUMÉRICO E TEMÁTICO DAS COLEÇÕES FOTOGRÁFICAS DGPC 

 
y) 

 
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA COM BASE NO ACERVO ADF / CATÁLOGO 

 
z) 

 
FORMAÇÃO 

 
za) 

JUSTIFICAÇÃO INCUMPRIMENTO 
a - Não foi possível em tempo útil recolher informação sobre as necessidades  de melhoramento dos espaços ocupados pelas bibliotecas da DGPC de modo a organizar um plano de trabalho com prioridades de intervenção. As dificuldades 
colocaram-se sobretudo ao nível dos recursos humanos, quer centralmente, quer ao nível dos técnicos das bibliotecas que, na sua grande maioria, desenvolvem muitas outras tarefas para além das relacionadas com a gestão dos serviços 
de documentação.  
b - Foram feitas formações para 16 técnicos. 
c - As Bibliotecas dos Museus de Conímbriga e Machado Castro foram dotadas de equipamentos informáticos adequados às taregas de gestão documental. 
d - Foram elaborados e distribuídos 6 Boletins. O plano não foi integralmente cumprido devido à baixa de parto da Bibliotecária da BCM. 
e - Pela mesma razão - baixa de parto - não foi possível inicial em 2015 a elaboração de analíticos de publicações periódicas.  
f - A mudança da Biblioteca e Arquivo de Conservação para novas instalações estava dependente das obras de adaptação e requalificação dos novos espaços estarem prontas até ao final de 2015. Como isso não foi concretizado, os 
serviços de documentação criaram todas as condições para que a mudança se concretizasse, não lhe cabendo a responsabilidade por esta não ter sido possível no prazo inicialm ente marcado. 
g, h, i, j, k, l, m - A concretização de todos os objetivos e metas traçados para a área de Arquivos estava dependente da possibilidade de contratar um Técnico Superior com qualificações e experiência nesta área de intervenção. Apesar das 
tentativas de viabilizar essa contratação através da mobilidade de um Técnico integrado na SG da PCM, tal não foi possível, c omprometendo o desdobramento das diferentes propostas apresentadas em Plano de Atividades.Ainda assim, 
foi possível: 
1. Dar formação inicial em Técnicas de Arquivo a 6 técnicos de diferentes unidades orgânicas da DGPC; 
2. Fazer o levantamento dos depósitos de documentação arquivística em utilização na DGPC e concluir que estes integram cerca de 5.500 metros lineares de documentação.  
No que diz respeito ao Arquivo de Conservação e Restauro, a ausência da Técnica responsável - por baixa de parto - durante cerca de metade do ano, assim como a não resposta por parte da empresa responsável pela construção da 
aplicação ao nosso pedido de assistência. inviabilizaram o desenvolvimento deste projeto. 
n - A Revista Património (RP) tem periodicidade anual; a produção editorial da RP3, da responsabilidade da DGPC,ficou concluída em 2015, não tendo sido publicada em 2015 devido a atrasos no processo de revisão e impressão da 
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responsabilidade da INCM. 2) Mesa-redonda/debate "Conhecer, explorar e partilhar o Património Cultural" no âmbito dos Lugares da Cultura, modelos e desafios (17 de abril, CCB); 3)Encontro Paisagens Culturais, conceitos e práticas, 
Convento de Cristo, 19 de junho; Encontro Arquitetura e Ordenamento em Tomar, fixação e mobilidade, Convento de Cristo, 30 de  outubro. 
o, p - A produção de flyers e desdobráveis de apoio à visita a museus | monumentos | palácios da DGPC - incluindo design gráfico, gestão e atualização de conteúdos, preparação dos procedimentos para concretizar as edições - ficou 
concluída em 2016. Contudo, a dificuldade em estabilizar a imagem institucional da tutela (SEC / MCIC / MC) a tempo de concretizar os procedimentos e garantir a produção em tempo útil, inviabilizaram a edição ainda duranrte o ano de 
2015. 
q - Para cada 1 dos eventos internacionais - DIMS, DIM e JEP - foi produzido um spot. Foi ainda possível garantir 1 entrevista do Subdiretor da DGPC no Canal Benfica por ocasião do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios e da Diretora 
do Museu Nacional Soares dos Reis por ocasião do Dia Internacional dos Museus. Por ocasião do 18 de maio, o Programa Sociedade Civil, da RTP, foi transmitido a partir do Museu Nacional Machado de Castro. 
r - Foram ainda realizadas outras campanhas de divulgação, em diferentes suportes, nomeadamente:  
1. Divulgação na Agenda Cultural de Lisboa do DIMS e DIM. 
2. Divulgação (1 página paga) na Agenda da CML das Jornadas Europeias do Património. 
3. Divulgação do DIMS, DIM e JEP no Canal Lisboa, na revista UP Magazine e na revista Follow Me. 
4. Foram produzidos pela DDCi cartazes e flyers  alusivos ao DIMS, DIM e JEP, pra a Carris, Metro e Transtejo. 
5. Foi feita divulgação do DIMS e DIM em Mupis colocados em Lisboa, e das JEP em Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e Faro.  
6. Foram produzidos 10.000 sacos (para oferta) com design da DDCI para divulgação do DIMS e DIM. 
s - Realização de 2 Conferências. 
t - Realização de 3 ações. 
u - Não foi possível em 2015 criar condições para a resolução global das questões relacionadas com o licenciamento de software. A pesar de diversos contactos, só noi início de 2016 será possível dispôr de um quadro com as diferentes 
opções e custos agregados. 
v - A pressão do trabalho diário não permitiu que se concretizassem ações de formação adaptadas às necessidades específicas desta  área.  
x, y, z, za - Estes objetivos não estavam quantificados e não deveriam ter sido considerados em sede de Relatório de Atividades, tratando-se de frentes de trabalho a desenvolver sempre que exista disponibilidade por parte dos Técnicos  
ra - Foram ainda realizadas outras campanhas de divulgação, em diferentes suportes, nomeadamente:  
1. Divulgação na Agenda Cultural de Lisboa do DIMS e DIM. 
2. Divulgação (1 página paga) na Agenda da CML das Jornadas Europeias do Património. 
3. Divulgação do DIMS, DIM e JEP no Canal Lisboa, na revista UP Magazine e na revista Follow Me. 
4. Foram produzidos pela DDCi cartazes e flyers  alusivos ao DIMS, DIM e JEP, pra a Carris, Metro e Transtejo. 
5. Foi feita divulgação do DIMS e DIM em Mupis colocados em Lisboa, e das JEP em Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e Faro.  
6. Foram produzidos 10.000 sacos (para oferta) com design da DDCI para divulgação do DIMS e DIM. 
s - Realização de 2 Conferências. 
t - Realização de 3 ações.u - Não foi possível em 2015 criar condições para a resolução global das questões relacionadas com o licenciamento de software. A pesar de diversos contactos, só no início de 2016 será possível dispôr de um 
quadro com as diferentes opções e custos agregados. 
v - A pressão do trabalho diário não permitiu que se concretizassem ações de formação adaptadas às necessidades específicas desta  área.  
x, z, za, zb - Estes objetivos não estavam quantificados e não deveriam ter sido considerados em sede de Relatório de Atividades, tratando-se de frentes de trabalho a desenvolver sempre que exista disponibilidade por parte dos Técnicos.  
ATIVIDADES NÃO INCLUÍDAS NO PLANO DE ATIVIDADES: 
1. Participação qualificada de uma Técnica Superior da DDCI no Grupo de Trabalho (nomeado por Despacho do Diretor da DGPC de 1-12-2014) responsável pela elaboração do Plano Estratégico da DGPC (disponibilizado em dezembro 
2015). 
2. - Presença da DGPC na Internet:  
2.1 - Manutenção e gestão de página institucional da DGPC;  
2.2 - Manutenção e gestão das páginas Web do Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém; 
2.3 - Criação e produção de newsletter semanal de divulgação de eventos e atividades relacionadas com o âmbito da DGPC; 
2. 4 - Gestão de páginas na rede social Facebook – DGPC, DIMS, DIM/NM e JEPS; 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

2.5 - Conceptualização gráfica de página eletrónica para o Panteão Nacional (produção será terminada já em 2016);  
2.6 - Atualização de listas de endereços e gestão das respetivas bases de dados. 
3. Desenvolvimento de conteúdos para os guias desdobráveis da Torre de Belém e do Panteão Nacional.  
4. Participação de um Técnico Superior no Grupo de Trabalho informal relativo aos Caminhos portugueses de Santiago de Compostela. 
5.Participação de um Técnico Superior no Conselho de direção do APA dos Itinerários Culturais do Conselho da Europa.  
6. Organização da Mesa-redonda/debate "Conhecer, explorar e partilhar o Património Cultural" integrada na Conferência Internacional O Lugar da Cultura, modelos e desafios (17 de abril, CCB).  
7. Organização do Encontro Paisagens Culturais, conceitos e práticas, Convento de Cristo, 19 de junho;  
8. Organização do Encontro Arquitetura e Ordenamento em Tomar, fixação e mobilidade, Convento de Cristo, 30 de outubro. 
9. Colaboração na participação da DGPC na Feira do Livro de Lisboa. 
10. Organização da participação da DGPC na Feira do Património em Coimbra. 
11. Organização da campanha de divulgação das Lojas da DGPC no período de Natal - produção de MUPIS para as cidades de Lisboa e Porto e de 1 spot que passou no Canal Lisboa. 
12. Design de 10 páginas de divulgação institucional para o jornal JL. 
13. Organização de campanha de divulgação de atividades incluídas no programa "Férias de verão". 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS CENTRAIS 
DIVISÃO COMERCIAL 

ATIVIDADES DECORRENTES DAS FUNÇÕES DA DIVISÃO COMERCIAL 
     

INVENTARIAÇÃO STOCKS LOJAS (27) 
Contagem física stocks consignado/não consignado e respetiva atualização no programa 

ARTSOFT/GERFIP 
até final Fevereiro 2015 

    
x 

REPORT MENSAL FORNECEDORES CONSIGNAÇÃO Reporte mensal de vendas em todas e respetivo pedido de faturação aos fornecedores 
     

x 

FEIRA DO LIVRO MUSEUS, MONUMENTOS E PALÁCIOS NO 
ÂMBITO DIMS E DIA DOS MUSEUS 

Descontos em todas as publicações DGPC ( não consignadas) 18 abril a 18 maio 
    

x 

SITE LOJAS Atualização e disponibilização online dos artigos de merchandising setembro 2014 a maio 2015 
   

x 
 

DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVOS ARTIGOS Novas parcerias com fornecedores à consignação mais 20 fornecedores 
    

x 

AQUISIÇÕES DE PUBLICAÇÕES Aquisição de Roteiros Scala 
     

x 

AQUISIÇÕES DE OUTROS MATERIAS Aquisição Consumíveis, decalques 
     

x 

INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO DGPC Inquéritos ao público agosto/Setembro e outubro 
Entrega Relatório até Dezembro 

(cerca de 8500)     
x 

TRANSFERÊNCIA DE ARMAZÉNS / MARL E MOSTEIRO DE 
ALCOBAÇA 

Selecão, reciclagem e transporte de artigos dos armazéns MARL e ALCOBAÇA para Xabregas 
Mudança - ultimo trimestre 2015 - 

Final Fevereiro 2016    
x 

 

REMODELAÇÃO LOJAS Renovação dos espaço expositivos 
     

x 

DIVULGAÇÃO/PARCERIAS EM OUTROS ESPAÇOS Exposições em espaços / montras Merchandising Cultural /Equipamentos DGPC Durante o ano de 2015 
    

x 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS CENTRAIS 
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

Código de Conduta Elaboração do Código de Conduta da DGPC 1 documento 
    

X 

Minuta do Pacto Integridade Contributos para Elaboração da Minuta do Pacto Integridade 1 documento (a) 
    

X 

Manuais de Procedimentos 
Elaboração das Guidelines dos Manuais de Procedimentos - constituição de 2 grupos de 

trabalho para elaboração do Manual de Receita e do Regulamento de Ajudas de Custo e de 
Transporte 

2 documentos 
    

X 

Divulgação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas (PGRCIC) da DGPC 

Ações de Divulgação e de Sensibilização no âmbito do PGRCIC 6≤n≤8  (b) 
    

X 

Participação nas Ações de Divulgação e de Sensibilização  
do PGRCIC da DGPC 

Trabalhadores e Outros Participantes Envolvidos nas Ações de Divulgação e de Sensibilização  e 
Evento no âmbito do PGRCIC 

150≤n≤280  (c) 
    

X 

Auditorias 

Auditorias Realizadas previstas no Plano Anual de Atividades da UAI 1≤n≤2 
    

X 

Recomendações Editadas e Aceites Pelos Serviços Auditados 70≤n≤90 
   

X 
 

Grau de Satisfação do Serviço Auditado com a Ação da UAI (Importância x Desempenho) 75≤n≤90  (d) 
   

X 
 

Mecanismo de Alerta e de Relato Criação do Mecanismo de Alerta e de Relato 1º trimestre de 2015 
    

X 

Apoio Técnico e Consultoria à Direção 
Reportes perante os órgãos de controlo interno e externos, elaboração de pareceres e 

acompanhamento dos Auxílios do Estado 
3 tipologias de tarefas ( e) 

    
X 

        Observações: 
       

(a) Para além da elaboração da minuta do Protocolo de Colaboração do Pacto de Integridade foi elaborado o Memorando de Entendimento. 

(b) Este objetivo foi ultrapassado pois foram realizadas 22 ações de sensibilização. 

(c) Esta meta foi ultrapassada com a participação de 751 presenças. 
      

(d) Relativamente aos questionários de avaliação do trabalho da UAI pelos Serviços Dependentes Auditados foi atingido o grau de satisfação de 91, 5%. 

(e) O apoio técnico à Direção, para além das tarefas inicialmente previstas, compreendeu ainda as seguintes ações: resposta a contraditórios a auditorias externas (v.g. Auditoria do Tribunal de Contas 2015); preenchimento do inquérito 
sobre inovação no Setor Público (Agência para a Modernização Administrativa - AMA). 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
CASA-MUSEU ANASTÁCIO GONÇALVES 

INCORPORAÇÕES 

Legado testamentário de Conceição Veloso Salgado ao 
MNAC 

30  Obras de pintura e artes decorativas 
 

a) 
    

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Espólio documental Anastácio Gonçalves 
    

b) 
  

Atualização das fichas do Programa Matriz e da base de 
dados da biblioteca da CMAG        

Tratamento documental de recortes de imprensa relativos 
às coleções, colecionador e edifício 

Conferência a assinalar os 50 anos da morte de Anastácio Gonçalves 
     

X 

Transcrição digital do inventário da coleção de pintura de 
Anastácio Gonçalves    

c) 
   

Identificação das fotografias das coleções de pintura, 
mobiliário e porcelana       

x 

Tratamento de uma série de estampas 
      

x 

Tratamento documental de projetos museográficos de 
exposições temporárias e sinalética       

x 

Reorganização da Biblioteca 
    

d) 
  

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

Limpeza de 2 lustres do Atelier Montagem de andaime, limpeza e manutenção 
     

X 

Limpeza  dos cortinados de seda colocados no quarto 
nobre 

Limpeza  a seco por lavandaria especializada 
     

X 

Limpeza  dos estores de algodão do Atelier, escada, sala 
Wuccai e sala do Barganho 

Limpeza  a seco por lavandaria especializada, desmontagem e montagem dos estores 
     

X 

Limpeza de Tapete invº CMAG 1243 colocado em 
exposição permanente 

Limpeza via húmida 
     

X 

Restauro de 2  cómodas invº CMAG 765 e CMAG 766 
colocadas em exposição permanente 

Restauro e limpeza dos puxadores de metal 
     

X 

Restauro de Fonte lavabo e refrescador em porcelana invº 
CMAG 182 e CMAG 263  colocadas em exposição 

permanente 

Devido à inexistência de Técnico  especializado em Restauro de porcelanas no Laboratório José 
de Figueiredo, solicitou-se orçamento a Técnica em regime de  conta própria.      

X 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

Exposição: Mesas para reunir a fragmentação do Mundo 

A partir de uma reflexão crítica sobre os critérios museológicos que definem as hierarquias da 
disposição dos objetos no espaço/casa (reconsiderando a casa-museu enquanto a casa-casa 

que a antecede), propõe-se, entre outras diretrizes, o questionar/destacar/investigar e 
experienciar a ideia de artes "aplicadas" à vida e ao quotidiano, o caráter de reprodutibilidade 

associado às "artes e ofícios" e ao fabrico em pequenas séries, os mecanismos museológicos de 
exposição em contraponto com os de reserva, o valor de uso dos espaços, objetos/obras. Trata-
se de um projeto realizado em co-autoria pelos artistas Marta Galvão Lucas, Miguel e Paulo T. 

Silva. 

À semelhança de outras exposições 
de arte contemporânea já realizadas 

na CMAG, pretende-se atingir um 
outro público que normalmente 

frequenta outros espaços 
expositivos daquela natureza, 

nomeadamente as galerias de arte. 
Contamos  com um aumento de 

    
X 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
CASA-MUSEU ANASTÁCIO GONÇALVES 

visitantes na ordem das 1500 
pessoas. 

Na Periferia de uma Coleção: as obras de caráter sacro no 
acervo da Casa-Museu Anastácio Gonçalves 

Embora o médico e colecionador tenha quase sempre dirigido as suas escolhas para três 
categorias principais,  a pintura naturalista portuguesa, a porcelana chinesa e o mobiliário 

europeu, existem cerca de 20 peças no seu acervo que se integram na tipologia da arte sacra.  
Em parceria com o Museu de São Roque (SCML), e com a curadoria da Prof. Dra. Teresa Leonor 

Vale, pretende-se a organização desta exposição temporária, que se pretende unitária e, ao 
mesmo tempo, reveladora de uma componente da coleção construída por Anastácio 

Gonçalves, até ao presente quase por completo desconhecida da generalidade do público 

Pretende-se, com esta exposição, 
aumentar o número de visitantes, 
esperando cerca de 3000 pessoas. 

e) 
    

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

Visitas, ateliers, jogos, representações, ações didáticas 
 

Do pré-escolar ao ensino secundário 
    

x 

Leitura de textos, conversas, recreações históricas 
 

Público sénior 
    

x 

Registo fotográfico de atividades realizadas para arquivo e 
divulgação 

captação dos momentos mais significativos de cada atividade reportagem, informação 
    

x 

Concertos em parceria com a Antena 2, OML e New Music 
School 

Uma das manifestações culturais que identificam a CMAG é, cada vez mais, a realização de 
concertos e recitais. Pretendemos continuar a realizá-los em parceria com as entidades que já 

colaboram connosco e, preferencialmente, conseguir novas parcerias 

Atingir novos públicos, cada 
concerto ou recital traz à CMAG 

cerca de 100 pessoas 
    

X 

Noite e dia Internacional dos Museus Realização de diversas atividades Atingir novos públicos 
    

X 

Noites de verão (quintas-feiras) Realização de diversas atividades Atingir novos públicos 
    

X 

Colóquio para assinalar os 50 anos da morte do Dr. 
Anastácio Gonçalves 

Assinala-se em Outubro de 2015 o cinquentenário da morte do médico e colecionador António 
Anastácio Gonçalves. Pretende-se  realizar um colóquio que reúna especialistas de diferentes 
áreas que vão desde o colecionismo à prática da oftalmologia e relações com da arte com a 

visão. 
     

X 

JUSTIFICAÇÃO INCUMPRIMENTO 
a) O Ministério das Finanças ainda não tomou posse do legado, pelo que as respetivas peças não puderam ainda ser objeto de incorporação. b) O objetivo previsto não foi atingido pela carência de recursos humanos e informáticos. c) O 
objetivo previsto não foi atingido pela carência de recursos humanos e informáticos. d) A reorganização da biblioteca continuou em 2016, por falta de recursos humanos, nomeadamente, de um técnico especializado. e) Esta exposição 
temporária prevista no Plano de Atividades, foi substituída por uma outra intitulada "Fórmulas Naturalistas da Arte Moderna", em colaboração com o MNAC-MC, a qual, por atrazos verificados nos respetivos procedimentos por parte da 
DEPOF, só vai ser inaugurada em 2016. 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
CONVENTO DE CRISTO 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
       

Digitalização da documentação gráfica 
Digitalização e passagem para  base de dados de documentação escrita e desenhada existente 

nos arquivos do monumento e produzida a partir de 1980, bem como a sistematização das 
bases de dados do património móvel inventariado sob diversos suportes. 

Aquisição de 3 discos externos de 1 
Tb para repositório da base de dados 

e demais informação e ficheiros. 
a) 

    

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
       

Intervenções  pontuais de Conservação e Restauro ao 
abrigo do Protocolo com o Instituto Politécnico de Tomar 

Intervenções de limpeza, consolidação e conservação preventiva .Com o apoio e articulação da 
direção do CC, intervir nos elementos pétreos das coleções existentes e em áreas edificadas 

com caráter iminentemente preventivo. 

Aquisição de alguns materiais para 
apoio a estas atividades     

X 

Criação de condições mínimas para a instalação de um 
laboratório de pedra do IPT no Convento de Cristo 

Considerando que o IPT transferirá grande parte do seu mobiliário técnico de laboratório e 
maquinaria, há necessidade de, em parte das cavalariças do Claustro da hospedaria, proceder à 

regularização do piso, em calçada rolada, com a imposição de um sistema de estrados ou 
"deck". 

50 mt2 de estrado ou deck na 
cavlariça do Claustro da Hospedaria     

X 

SEGURANÇA 
       

Manutenção dos equipamentos de SADI presentes no 
monumento 

Substituição de pilhas, baterias e filtros dos sensores de deteção de incêndio. Intervenção no 
software das diversas centrais  

b) 
    

Reconfiguração das centrais de SADI com vista à 
comunicação remota 

Interligação das centrais presentes no monumento com vista à integração e comunicação de 
dados de emergência. Dada a especificidade do material instalado pela firma Sensormatic / 

Tyco está a revelar-se difícil aquilatar os custos desta operação 

interligar os 8 equipamentos de SADI 
de modo a que possam ser 

observados e comunicados sinais de 
emergência referentes a cada uma 
das 7 zonas de deteção de incêndio 

e 1 zona de intrusão 

b) 
    

Aquisição de 20 projetores de halogéneo e cabo eletrico 
para iluminação dos jardins e laranjal do convento 

Iluminação de trajetos nos espaços exteriores, aquando de atividades noturnas, considera-se 
necessário a aquisição de um sistema amovível de iluminação suficientemente robusto para o 

efeito. 

Iluminar trajetos pedestres nos cerca 
de 3 hectares dos laranjais e jardins 

do castelo de Tomar 
c) 

    

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
       

Ciclo de exposições monográficas e interpretativas do 
Convento de Cristo 

Abordagem expositiva das intervenções históricas no edificado do Convento de Cristo à luz das 
ideias da conservação e restauro da primeira República. Do dealbar do conceito de património 

à salvaguarda científica. 

Exposição - Acervo cerâmico do 
Convento de Cristo     

X 

Exposição de Artes  Plásticas 

PROJETO TRAVESSA DA ERMIDA  - 28 mar / 31 mai   - Exposição  indivudual de artes plásticas de 
Ana Perez: "Antes Morta que Burra" e "Make it Memorable" -  (instalações); 14 nov / … - 

Exposição  indivudual de artes plásticas de Susanne Themlitz:  (instalação); 5 set / 31 out  - 
Exposição  indivudual de artes plásticas de Rui Horta Pereira: "Água e um pouco de areia fina"  -  

(instalação); 6 jun / 16 ago   - Exposição  individual de artes plásticas de Miguel Palma: 
"Autóctone"  -  (instalação); 17 jan / 15 mar  - Exposição  individual de artes de Vasco Araújo: 

"Insula" (Video) e "Lasts" (instalação). 

Projeto desenvolvido em parceria 
com a CMT, decorrendo em paralelo 
com a mostra no Convento, também 

uma exposição  coletiva no Núcleo 
de Arte Contemporânea, Tomar 

    
X 

Evocação da Personalidade de Lopes Graça Exposição monográfica, lançamento de livro e exposição de artes plásticas 
 

d) 
    

Ciclo de exposições da farmacopeia monástica e Botica Em parceria técnica com o museu do azulejo e a Associação Nacional de Farmácias, discurso 
     

X 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
CONVENTO DE CRISTO 

Conventual expositivo que ilustre a evidência da antiga botica conventual e seu desenvolvimento. 

O Espírito e o Lugar Exposição anual coletiva de artistas plásticos da região de Tomar em diálogo com o monumento 
 

e) 
    

Seminário de Pintura  e Estudos de Arte no Convento de 
Cristo 

Evento com residência de artistas plásticos, criação artística "ao vivo" nos espaços do 
monumento em interação com mesmo  

f) 
    

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
       

Vistas Animadas para Grupos do Pré-Escolar ao Secundário 
e Famílias; Jogos lúdicos com os Serviços Educativos; 

Expressão dramática 
      

X 

Feira Solidária de Iguarias Conventuais       Feira exclusiva 
para Associações de Pais, IPSS e outras instituições de 

apoio social da comunidade local. 

Feira solidária exclusiva para associações culturais, comissões de pais e outras instituições de 
apoio social, para venda de doces, licores e outras iguarias “conventuais” (receitas tradicionais) 

. Realizada com o apoio / parceria da CMT e Associações Culturais de Tomar 
21 Março - 3000/ 5000 participantes 

    
X 

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (programa em elaboração) Parceria com CMT e Associações Culturais de Tomar 
     

X 

Festa Templária 
(Programa em elaboração) Em parceria com a CMT, ADIRN e outras Instituições locais) Que 

incluirá seminários e palestras no monumento. 
Maio 

    
X 

Semana da Criança e do Ambiente         Animação do 
atelier da Feira do livro 

(Programa em elaboração) Organização: CMT. Atividades direcionadas para toda a comunidade 
escolar dos ensino pré.escolar e 1.º ciclo do concelho de Tomar 

2 / 6 Junho (1000/1500 alunos) 
    

X 

Férias no Convento  
: crianças dos 5 aos 12 anos 

Atividades de Férias escolares:(programa em elaboração)     
Ateliers pedagógicos desenvolvidos em parceria com:  Ginásio de Educação Da Vinci, polo de 
Tomar; Projeto Sobre Rodas e Visitas especiais ao Convento e Castelo, orientadas pelo SEA. 

15 Junho a 15 setembro.  10 a 15 
crianças por semana (120 a 180 

crianças ) 
    

X 

Jornadas Europeias do Património (programa em elaboração) 
     

X 

Dia da Criança  (semana da Criança e do Ambiente) 
Atividades lúdico educativas para crianças de 1º ciclo em ambiente de feira a desenvolver na 

Cidade de Tomar      
X 

Dia da árvore  e da biodiversidade 
atividades que possam evidenciar a memória do perímetro natural conventual que constitui a 

Cerca do Convento       

Dia Mundial da Música (programa em elaboração) 
     

X 

Dia Mundial dos Castelos (programa em elaboração) 
     

X 

Aquisição de serviços para o Serviço Educativo e de 
Animação 

Apoio à direção nas áreas educativas, culturais e pedagógicas. Produção de conteúdos 
educativos, apoio às escolas, coordenação de eventos e serviço educativo. Execução de visitas 

escolares e outras. 

Contrato de aquisição de serviços 
para um elemento, durante dois 

anos 
    

X 

Evocação da Personalidade Lopes Graça Semana de concertos com colaboração de associações musicais 
 

g) 
    

Atividades culturais do monumento integradas na Festa 
dos Tabuleiros 2015 

Exposições e espetáculos temáticos que possam captar os milhares de visitantes que 
demandam Tomar durante este evento onde se incluem workshops de manufatura de flores da 

Festa do Tabuleiros. Neste contexto insere-se ainda o projeto "Evadream - Florir Portugal" do 
produtor António Romano com ciclo de conferências e ações culturais junto da comunidade e 

visitantes do monumento. 

     
X 

Ciclo de Ópera e Canto Lírico com alojamento dos 
participantes 

Conjunto de espetáculos operáticos de referência, com orquestra e coro a desenvolver no 
monumento e na cidade de Tomar bem como nos monumentos da Rede de Mosteiros 

integrando as associações culturais musicais do concelho de Tomar, sob a direção artística do 
Maestro Bryan Mckay 

     
X 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
CONVENTO DE CRISTO 

Workshops de Fotografia 
Atividade artística que pretende colocar o monumento como objeto da observação fotográfica 

e artística      
X 

"Expedições do Convento de Cristo" 
Visitas conferência a monumentos ou cidades onde seja notória a relacão artística com o 
Convento de Cristo, nomeadamente seguindo as "pisadas" de arquitetos e outras figuras 

ligadas ao monumento 

100 brochuras promocionais e 
demais divulgação. Contactos 
institucionais com operadores 

culturais de cada local. 
    

X 

JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO 
       

a) O nosso parceiro, Instituto Politécnico de Tomar, sem o qual não seria possível a execução deste projeto, apenas consegui disponibilizar recursos humanos para a execução de 30% deste projeto. 
b) A DGPC não procedeu à aquisição de um contrato de manutenção; 
c) Face às contingências orçamentais não foi proposta aquisição 
d) Parceria com o Museu da Musica e a Câmara Municipal de Cascais, não se realizou por falta de verbas 
e) Não se realizou devido ao facto do espaço a disponibilizar para este projeto ter sido necessário, para cumprir o acordo anual para exposições de arte contemporânea com a  Travessa da Ermida; 
f)  Adiado por falta de verba; 
g) O nosso parceiro para a realização do evento , Canto Firme, não reuniu condições para implementar esta atividade. 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MOSTEIRO DE ALCOBAÇA 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

Edição Comentada da Historia Corográfica do Mosteiro de 
Alcobaça, de Frei Manoel de Figueiredo 

Trata-se de mais importante descrição do Mosteiro antes da extinção das  Ordens Religiosas. 
Aumentar em 100% a 

disponibilização pública de obras da 
Livraria de Alcobaça 

X a) 
    

Estudo e investigação conducentes à realização da 
exposição “Vivências do Mosteiro de Alcobaça”.  No 

âmbito dos 25 Anos do MA como Património Mundial 

Abordagem cénica, documental e artística da evolução histórica do Mosteiro de Alcobaça, 
desde a sua fundação até à atualidade      

X 

Publicação do Catálogo da Exposição “Vivências do 
Mosteiro de Alcobaça” . No âmbito dos 25 Anos do MA 

como Património Mundial 
  

X b) 
    

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Atualização anual do inventário do acervo móvel Prossecução do Inventário do acervo do Mosteiro de Alcobaça; 
 

X c) 
    

Início da Revisão do Inventário do espólio da Casa Vieira 
Natividade 

Revisão do inventário existente, através da confrontação das listas de doação com as peças em 
reserva.  

X aa) 
    

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

Conservação e Restauro do Anjo da Anunciação, peça 
monumental em terracota 

Intervenção de conservação e restauro sobre o Anjo da Anunciação, proveniente do antigo 
altar-mor da igreja  

X d) 
    

Conservação e Restauro de duas esculturas em madeira de 
grandes dimensões. 

Intervenção de conservação e restauro sobre duas esculturas monumentais de madeira, 
pertencentes ao acervo do MA  

X e) 
    

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

Exposição The House / A Casa – Cristina Rodrigues (Mudou 
o nome para "O Céu desce à Terra") 

Exposição que estará patente em todo o espaço visitável do Mosteiro de Alcobaça, 
estabelecendo um forte diálogo entre a obra exposta e a arquitetura deste monumento      

X 

Exposição Vivências do Mosteiro de Alcobaça. No âmbito 
dos 25 Anos do MA como Património Mundial 

Exposição documental e artística sobre a evolução histórica do Mosteiro de Alcobaça, desde a 
sua fundação até à atualidade.     

X f) 
 

Exposição "Elogio a Joaquim Vieira Natividade. O Homem e 
o Cientísta do Século XX" 

Exposição realizada em parceria com a Câmara Municipal de Alcobaça e o INIAV - Instituto 
Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, Pólo de Alcobaça (Estação Nacional de 

Fruticultura Vieira Natividade, 11 de Setembro a 1 de Novembro de 2015). No contexto da 
divulgação do espólio pertencente à casa Vieira Natividade, doado ao Estado, depositado no 

Mosteiro de Alcobaça. 

     
X 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

XXIII Edição do Festival Cistermúsica 

Realização de 14 espetáculos em vários espaço dos Mosteiro de Alcobaça, de 26 de Junho a 26 
de Julho, no âmbito das Comemorações dos 25 anos da Inscrição do Mosteiro de Alcobaça na 
Lista do Património Mundial da Humanidade pela UNESCO. Organização Banda de Alcobaça, 

com a parceria da DGPC/ Mosteiro de Alcobaça. Apoio DGARTES. 
     

X 

Concerto pela Banda da Guarda Nacional Republicana. No 
âmbito dos 25 Anos do MA como Património Mundial       

X 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MOSTEIRO DE ALCOBAÇA 

Concerto da Banda da PSP. No âmbito dos 25 Anos do MA 
como Património Mundial       

X 

Encontro Ibérico de Patrimónios Mundiais 
      

X 

Participação na Assembleia-Geral da Carta Europeia das 
Abadias e Sítios Cistercienses / Itinerário Cultural do 

Conselho da Europa 

Sendo o Mosteiro de Alcobaça membro associado da CEASC, a diretora do MA participou na 
Assembleia-Geral anual desta associação que reúne cerca de 200 abadias/ sítios cistercienses 
espalhados por 13 países da Europa. Decorrida na cidade de Troyes, de 19 a 21 de Junho, no 

âmbito das comemorações dos 900 anos da fundação da Abadia de Claraval, casa mãe de 
Alcobaça. Participação inserida no contexto da internacionalização e promoção do Mosteiro de 

Alcobaça e seu posicionamento devido nos circuitos culturais e turísticos específicos, em 
particular no universo da “Europa Cisterciense” contemporânea e dos Itinerários Culturais do 

Conselho da Europa. 

     
X 

Realização de conferência no âmbito da Assembleia-Geral 
da Carta Europeia das Abadias e Sítios Cistercienses 

A convite do Presidente da CEASC, Ms. Dominique Mangeot, a diretora do MA proferiu uma 
conferência subordinada ao tema “Monastère d’Alcobaça. Pour une nouvelle strategie 

culturelle et touristique” (Centro de Congressos de Troyes, Aube la Champagne, 19 de Junho de 
2015). 

     
X 

Participação no colóquio "De Cister a Portugal: o Tempo e 
o(s) Modo(s)" 

Participação da Diretora do MA neste que foi o XIº Encontro Cultural do Mosteiro de São 
Cristóvão de Lafões (São Pedro do Sul) decorrido a 15 e 16 de Maio de 2015, no contexto da 
afirmação do MA como centro de estudo, divulgação e promoção do património histórico, 
espiritual e temporal da Ordem de Cister em Portugal, procurando parcerias com projetos 

congéneres já consolidados, como é o caso de Lafões. 

     
X 

Comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios 

Realização de duas visitas orientadas temáticas ("O Barroco no Mosteiro de Alcobaça: Capela 
relicário e Esculturas de terracota" e "Arquitetura e sistema construtivo: Igreja e coberturas"), 

inauguração da Exposição "O Céu desce à Terra", de Cristina Rodrigues, e atividades com 2 
grupos escolares (visita orientada e Peddy papper no monumento). 

     
X 

Jornadas Europeias do Património "Património Industrial e 
Técnico" 

Realização de atividades para grupos escolares com visita orientada e atelier sobre o sistema 
hidráulico do Mosteiro de Alcobaça como exemplo de boa gestão da água. Realização de visita 
orientada pelo Professor Virgolino Jorge ao antigo sistema Hidráulico da Abadia de Alcobaça, 

desde a captação à evacuação. 
     

X 

Colóquio "Elogio a Joaquim Vieira Natividade: O Homem e 
o Cientista do Século XX" 

Em parceria com a Câmara Municipal de Alcobaça e o INIAV - Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária (Estação Nacional de Fruticultura Joaquim Vieira Natividade, Alcobaça, 31 
de outubro e 1 de novembro). No contexto da divulgação do espólio pertencente à casa Vieira 

Natividade, doado ao Estado, depositado no Mosteiro de Alcobaça. 
     

X 

Colóquio "Gesto - um processo experimental para 
determinar o sentido de uma obra de arquitetura" 

Realização do Colóquio "Gesto - um processo experimental para determinar o sentido de uma 
obra de arquitetura", promovido pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa, em parceria com o 
MA (31 de Outubro), para apresentação dos resultados do projeto de investigação financiado 

pela FCT, sendo o objeto de estudo a Igreja do Mosteiro de Alcobaça. 
     

X 

Visitas orientadas ao Sistema Hidráulico do Mosteiro de 
Alcobaça 

No contexto da afirmação da identidade do monumento, da divulgação da ação dos monges de 
Cister na gestão dos recursos hídricos e procurando uma melhor compreensão da situação e 

sítio do Mosteiro assim como da sua arquitetura, realização de visitas orientadas pelo Professor 
     

X 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MOSTEIRO DE ALCOBAÇA 

Virgolino Jorge ao antigo sistema hidráulico da Abadia de Alcobaça, desde a captação à 
evacuação, nos dias 26 de setembro  (no âmbito das Jornadas Europeias do Património) e 10 de 

outubro, com a participação de cerca de 60 pessoas, mediante inscrição prévia. 

Implementação de Programa de Visitas orientadas 
temáticas 

Na perspetiva do reforço da ligação à comunidade e da criação de uma oferta de serviços 
coadunante com o estatuto do monumento (Património Mundial e um dos mais importantes 

Mosteiros Cistercienses de toda a Europa), implementou-se um programa de visitas orientadas 
temáticas pelas técnicas superiores do MA para o público em geral, de segunda a sexta-feira, às 

15h, com o seguinte conteúdo: Segunda, "A Abadia Medieval de Santa Maria de Alcobaça"; 
Terça, "O Mosteiro de Alcobaça e a Dedicação Mariana de Portugal"; Quarta, "O Esplendor do 

Barroco no Mosteiro de Alcobaça"; Quinta, "A liturgia das horas na organização da vida na 
abadia de Alcobaça"; Sexta, "O Restauro Monumental no Mosteiro de Alcobaça - séc. XX". 

     
X 

Realização de visitas orientadas 
Realização de visitas orientadas ao Mosteiro de Alcobaça para público em geral e grupos 

escolares mediante marcação prévia.      
X 

Implementação do Projeto educativo Era uma Vez… 
Monges, Cavaleiros e Reis" 

Realização de 42 visitas encenadas seguidas de atividades lúdicas e didáticas, para grupos 
escolares do 4º ano do 1º ciclo, dos Municípios de Alcobaça, Tomar e Batalha, num total de 

mais de 1000 crianças. Em parceria com os Municípios de Alcobaça, Tomar e Batalha, Convento 
de Cristo e Mosteiro de Batalha (outubro a dezembro). Projeto em curso em 2016, no contexto 

do estreitamento da relação entre o MA e a comunidade escolar. 

     
X 

19ª Semana Internacional do Acordeão 

Realização de 3 concertos na sala do Capítulo do MA com alguns dos melhores acordeonistas 
do mundo: Bayan Quartet (Portugal) - 23 maio; Gorka Hermosa (Espanha) - 27 maio; Giancarlo 

Palena (Itália); Tian Janan (China) - 29 maio. Promovido pela Associação de Aordeão de 
Alcobaça, em parceria com a DGPC/Mosteiro de Alcobaça. 

     
X 

Gravíssimo! 5º Festival e Academia Internacional de 
Metais Graves 

Realizado no âmbito do protocolo de colaboração entre a DGPC/Mosteiro de Alcobaça e a 
Banda de Alcobaça, realizaram-se um recital de piano e um concerto de Jazz (Claustro da 

Portaria, 26 e 29 de Agosto) no contexto do Festival Gravíssimo. 
     

X 

Concerto de Natal da Academia de Musica de Alcobaça 
Realizado no âmbito do protocolo de colaboração entre a DGPC/Mosteiro de Alcobaça e a 

Banda de Alcobaça (20 de dezembro).      
X 

10º Encontro de Coros Académicos 
Ao abrigo do protocolo de colaboração entre a DGPC/ Mosteiro de Alcobaça e a Banda de 

Alcobaça, realizou-se o 10º Encontro de Coros (24 de maio).      
X 

Concerto com o Coro dos Antigos Orfeonistas de Coimbra 
Em parceria com a ACSIA (Associação Comercial de Serviços e Industrial de Alcobaça), no 

âmbito do "Seminário dos fatores Humanos na Segurança Rodoviária rumo a zero acidentes" 
(Dormitório dos Monges, 16 de maio). 

     
X 

Concerto no âmbito do Festival Zêzere Artes 

Realização de concerto coral e orquestral de Música Sacra "De Monteverdi a Mozart", com o 
Coro do Festival Zêzere Artes (Luís Pacheco Cunha, Matilde Loureiro, Catherine Strynckx, 

Adriano Aguiar; Maestrina: Aoife Hiney; Diretão: Brian Mackay), em parceria com a DGPC/ 
Mosteiro de Alcobaça e com o apoio da Academia de Música de Alcobaça (Igreja, 23 de Julho).  

     
X 

Teatro de marionetas no âmbito do Festival Books & 
Movies 

Realização de várias sessões do espetáculo de Marionetas "Pedro e Inês - Uma história de 
encantar", pela Companhia SA Marionetas - Teatro & Bonecos, no Claustro da Portaria, no 

âmbito do Festival Books & Movies, promovido pela Câmara Municipal de Alcobaça, em 
     

X 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MOSTEIRO DE ALCOBAÇA 

parceria com a DGPC/ Mosteiro de Alcobaça. 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
     

25 Anos / 25 Conferências 
Ciclo de conferências em parceria com a Academia Portuguesa de História, incidindo na 

temática “Reis de Portugal”: Serão abordados 12 monarcas (aqueles que tiveram papel mais 
determinante na história do MA). 

 
X g) 

    

Gravação do CD "Cantigas de Santa Maria de Afonso X", 
pelo grupo "Ensamble Discantus" 

Gravação realizada no Celeiro (cerca monástica), em outubro, aproveitando as boas condições 
acústicas e pelo significado do espaço monástico, constituindo um bom meio de divulgação do 

Mosteiro de Alcobaça ao nível internacional, sendo este um dos melhores grupos de musica 
medieval franceses. Com o apoio da DGPC/ Mosteiro de Alcobaça e da Banda de Alcobaça. 

     
X 

Implementação do Ciclo de Conferências sobre Estudos 
Monásticos Alcobacenses 

Conferências isoladas incidindo na Ordem de Cister e MA. Ciclo de Conferências iniciado em 
Junho de 2015, de Janeiro a julho de 2016, de periodicidade mensal, contemplando 2 

conferências de temas complementares no mesmo dia (sábado à tarde), com a participação de 
reputados especialistas (Aires Nascimento, António Maduro, Carlos Moura, Filomena Monteiro, 

Hermenegildo Fernandes, Iria Gonçalves, José Meco, Maria Adelaide Miranda, Maria Alegria 
Marques, Maria Augusta Trindade, Maria do Céu Tereno, Maria João Melo, Marízia Pereira, 
Pedro Gomes Barbosa, Saul António Gomes, Virgolino Ferreira Jorge, Vítor Serrão) e mesas 

redondas dedicadas à evocação de 2 figuras fundamentais para a historiografia sobre o 
Mosteiro de Alcobaça: Dom Maur Cocheril e Artur Nobre de Gusmão. Realizado no âmbito da 
comemoração do 25º aniversário da inscrição do Mosteiro de Alcobaça na Lista do Património 

Mundial da UNESCO. No contexto da implementação da nova estratégia, centrada na afirmação 
da Identidade do monumento. 

     
X h) 

Conferência sobre os Castelos do Loire 

Realização de conferência sobre "O Vale do Loire, Jardim de França. Uma Paisagem 
classificada", pelo Professor Robert Collet (Sacristia Nova, 30 de maio). No âmbito das 

Comemorações dos 25 anos da inscrição do Mosteiro de Alcobaça na Lista do Património 
Mundial da Humanidade. 

     
X 

Edição do desdobrável da Exposição "Vivências do 
Mosteiro de Alcobaça" 

Dada a impossibilidade da edição do catálogo pelos motivos apresentados, optou-se pela 
edição de um desdobrável cujo custo fosse suportável pelo DGPC sem estar prevista despesa 

neste campo, uma vez que não estava inscrita verba no PA 2015 do MA para materiais de 
divulgação da exposição. 

     
X 

Realização de visita orientada aos Professores do Concelho 
de Alcobaça 

Em parceria com a Câmara Municipal de Alcobaça, e no âmbito da abertura do ano lectivo e 
programa de boas vindas aos professores, realizou-se uma visita orientada (pela diretora e 2 

técnicas superiores do MA) para cerca de 150 professores, sendo objetivo o estreitamento da 
relação do MA com a comunidade escolar. 

     
X 

Acompanhamento Visitas FAM Trips 

Na ótica da promoção externa do Mosteiro de Alcobaça, e em colaboração com o Turismo do 
Centro, procedeu-se ao acompanhamento técnico de várias delegações estrangeiras no âmbito 

das FAM Trips (6 visitas), o que resultou na publicação de vários artigos internacionais sobre 
Turismo nesta região em revistas e blogs da especialidade, nos quais se divulga o Mosteiro de 

Alcobaça. 

     
X 

Lançamento de livro sobre Manuel Vieira Natividade Realização do lançamento do livro "Manuel Vieira Natividade (1860-1918). Do Mosteiro aos 
     

X 
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MOSTEIRO DE ALCOBAÇA 

Coutos de Alcobaça. Um périplo pela salvaguarda do Património Cultural", da autoria de Ana 
Martinho, com apresentação pelo Professor Pedro Barbosa (7 de Novembro). 

Mostra de Doces e Licores Conventuais Exposição e venda de doces e licores conventuais nacionais e estrangeiros. 
     

X 

JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO 
a) Não realizado, por não reunir as condições técnicas e orçamentais, face à importância e complexidade da obra em questão. Seria necessária a contratação de um especialista, o que não foi contemplado em PA pela anterior direção do 
monumento. b) Não realizado, por não reunir as condições técnicas e orçamentais. A anterior direção do monumento solicitou textos a vários colaboradores externos, mas com dimensões e graus de profundidade diferentes, o que não 
oferecia coerência editorial ao catálogo. Por outro lado, não foi inscrita nenhuma verba para a sua produção. A atual direção optou pela produção de um desdobrável, cujo custo seria suportável pela DGPC. 
c) Não realizado. O Mosteiro de Alcobaça tem um inventário do seu acervo (incompleto), em papel, e não em registo informático, o que não permite a gestão das peças. Este assunto já foi colocado superiormente, no sentido da aquisição 
e/ou instalação de uma aplicação informática de gestão da informação (e posterior disponibilização on-line), o que se considera urgente. Nesse sentido, a atualização/ prossecução será sempre contraproducente sem a existência desta 
aplicação. 
d) Não realizado. Esta intervenção estava prevista no contexto da proposta de protocolo entre a DGPC/ Mosteiro de Alcobaça, Município de Alcobaça e Instituto Politécnico de Tomar, através do qual o município se compromete a assumir 
o pagamento de bolsas a 2 mestres em Conservação e Restauro do IPT, durante um ano, para a realização desta e de outras intervenções de conservação e restauro de esculturas em terracota pertencentes ao acervo do MA. Esta 
proposta de protocolo foi aprovada entre as partes em Julho de 2015, mas a assinatura está dependente da realização de um protocolo de parceria de caráter geral a ser estabelecido entre a DGPC/ Mosteiro de Alcobaça e o Município de 
Alcobaça, cuja proposta final se encontra por aprovar na DGPC. 
e) Não realizado. Não foi prevista verba em PA, nem foi possível angariar mecenas. 
f) A exposição foi praticamente toda montada mas não inaugurou. A inauguração da exposição “Vivências do Mosteiro de Alcobaça”, já inscrita em PA do MA há dois anos consecutivos, foi sucessivamente adiada ao longo de 2015 devido 
a problemas de ordem técnica ocorridos na galeria de exposições (Ala Sul), nomeadamente, uma rutura de canalização que provocou a inundação parcial da galeria e, posteriormente, um episódio de ataque de térmites no pavimento da 
galeria. Verificou-se também a falta de recursos humanos para manter a galeria aberta, problema ao momento ultrapassado com a celebração recente de Contratos de Emprego e Inserção. Será inaugurada no próximo dia 27 de Fevereiro. 
g) Não realizado. Adiado para 2017, em contexto mais propício do ponto de vista temático, nomeadamente, no âmbito das comemorações dos 450 anos da Fundação da Congregação Autónoma de Alcobaça (1567-2017). 
h) 100% realizado, mas reformulado. Criação e implementação do Ciclo de Conferências sobre Estudos Monásticos Alcobacenses, no âmbito das comemorações dos 25 anos da inscrição do Mosteiro de Alcobaça na Lista do Património 
Mundial da Humanidade, a terminar em Julho de 2016. Em 2015, realizaram-se 5 conferências em 3 sessões, com a participação de 8 especialistas sobre a Ordem de Cister e o Mosteiro de Alcobaça.  
aa) A casa e o espólio de Manuel Vieira Natividade foram doados ao Estado português há mais de 20 anos, para a constituição de uma casa-museu, desiderato não cumprido até ao momento. O espólio encontra-se nas reservas do MA, 
tendo sido já alvo de várias ações de divulgação pelas sucessivas direções do monumento. O registo informático feito há alguns anos perdeu-se parcialmente, existindo algumas listagens em papel, anotadas. Por outro lado, parte desse 
espólio não se encontra inventariado, para além de se desconhecer o paradeiro de algumas das peças doadas. Foram estas as razões que levaram ao início da revisão do inventário, através da confrontação da lista da doação com as listas 
feitas aquando da inventariação e com as peças em reserva, de forma a ser possível, posteriormente, o registo do inventário em aplicação informática de gestão da informação e, depois, a sua disponibilização on-line. 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MOSTEIRO DA BATALHA 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

Publicação: Dª Filipa de Lencastre e a sua época Edição das Atas do Colóquio a realizar em parceria com a Universidade Nova de Lisboa Edição: 1000 exemplares 
    

a) 

Publicação: As conferências do Mosteiro - Portugal: 
globalização, identidade e cultura 

Edição das palestras das "Conferências do Mosteiro", onde se procurará debater as questões de 
globalização, identidade e cultura 

Edição: 1000 exemplares 
    

b) 

Publicação: Contos de um Mosteiro 
Edição de contos originais de 20 escritores participantes no Encontro de Arte, cultura e criação 

literária 
Edição: 1000 exemplares 

    
X 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

Colóquio: Dª Filipa de Lencastre e a sua época 

Colóquio 2 dias - mês de Maio, destinado a investigadores, professores do ensino básico e 
secundário e público interessado 

Tendo como pretexto os 600 anos da morte de dª Filipa de Lencastre, o colóquio visa 
aprofundar o conhecimento de uma época e de uma geração de reis e príncipes, todos eles 
sepultados no Mosteiro da Batalha. O colóquio permitirá aprofundar a investigação sobre o 
monumento e o contexto histórico da sua construção e da sua importância na afirmação do 

poder real e da identidade nacional. 

     
X 

As Conferências do Mosteiro - Globalização, Cultura e 
Identidade 

6 conferências - a realizar entre Março a Julho 
Tendo como pretexto um monumento que desde a sua génese afirmou a independência de 

Portugal e a nossa identidade como Nação, as conferências, com a participação de 
personalidades marcantes da cultura nacional, visam a reflexão sobre a nossa identidade e a 

importância da cultura na sua afirmação 

     
b) 

Arte, cultura e criação literária - Encontro de Escritores - 

Encontro de escritores - Mês de Junho 
Como pode um monumento fazer apelo à criação literária? - Como alimentar esse diálogo tão 

frutuoso entre o património e a criação contemporânea? Um desafio a 20 escritores, que 
produzam obra literária inspirados pelo Monumento 

     
X 

JUSTIFICAÇÃO INCUMPRIMENTO 
a) A maioria dos contributos do Colóquio serão publicadas pela Palgrave MacMillan em 2017, com o título "Philippa of Lancaster and the Court Culture of Medieval Portugal", com distribuição mundial b) Projeto com reprogramação para 
2017 

OUTRAS ATIVIDADES PROGRAMADAS E REALIZADAS 
     

Dia Mundial dos Monumentos e Sítios 
Inauguração da Exposição "Lugares de Oração" - Lançamento da obra: "OS ÚLTIMOS ANOS -  A 

Vida Quotidiana no Convento da Batalha (1830-34)"       

Dia Mundial da Pessoa com deficiência Visita  e concerto de gamelão 
      

Concertos Concerto – Ensemble de Guitarras Orfeão de Leiria 
      

 
Concerto Coral - “Naugatuck HS Chamber Singer”   (EUA) 

      

 
Recital Órgão – Profª Rute Martins e 

      

 
Cânticos da Quaresma – Encontro Coros 

      

 
Concerto – Estágio Orquestra de Sopros - SAMP 

      

 
Concerto com CAMANÉ 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MOSTEIRO DA BATALHA 

 
Concerto: POLIFONIAS (Encontro de corais) 

      

 
Concerto Coral – St. Edward's University Choir (Canadá) 

      

 
Concerto: “Sons do Mundo” (Grupo Geo) 

      

 
Gala Lírica - (Orquestra Filarmonia das Beiras - tenor Carlos Guilherme e soprano Isabel Alcobia) 

- FESTIVAL MÚSICA EM LEIRIA       

 
Camerata de Sopros Silva Dionísio (Alberto Roque, direção) - FESTIVAL MÚSICA EM LEIRIA 

      

 
Concerto  “Youth Symphonic Orchestra Crescendo (Suiça)” -  LISBON MUSIC FEST 

      

 
Concerto -  ZÊZERE ARTS 2015 

      

 
Concerto de encerramento X Estágio de Orquestra de Sopros Médio Tejo (maestro Alberto 

Roque) -  Canto Firme Tomar       

 
CONCERTO DE NATAL -CORO INFANTIL DA ASSOCIAÇÃO “OS FONTINEIROS DA MAIA” 

      

 
GRANDE CONCERTO DE NATAL - Orfeão de Leiria 

      
Workshops/Visitas Temáticas Projeto: O Mosteiro Revisitado  - 7 visitas temáticas (Abril a Julho) 

      

 
DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SOLIDARIEDADE DE PEDRA E BRONZE 

      

 
Visita sensorial com ACAPO (MCCB/Mosteiro da Batalha) 

      
Congressos/Colóquio Encerramento do COLÓQUIO – ““Kings & Queens 4: Dynastic Changes and Legitimacy» 

      

 
Colóquio Internacional: BATALHA – Lugar de Memória da Dinastia de Avis 

      

 
CONGRESSO: A Batalha e o Mosteiro de Santa Maria da Vitória - História de uma Vila e 

Construção de um Mosteiro       

Palestras/Conferências/Lançamento de obras 
Lançamento do livro e palestra:  Tratado das Esferas – Guia Prático da Tradição Astrológica – 

Drª Helena Avelar e Dr. Luís Ribeiro       

 
Lançamento da obra OS ÚLTIMOS ANOS -  A Vida Quotidiana no Convento da Batalha (1830-34) 

– Profª Luísa Bernardino       

 
Lançamento da obra VII ANTOLOGIA POETAS LUSÓFONOS 

      
Exposições Exposição: LUGARES DE ORAÇÃO 

      

 
Exposição de escultura – PEDRAS COM HISTÓRIA (3 escultores da Covilhã – 3 escultores de 

Batalha/Leiria)       

Investigação Prospeção geo-radar e resisitividade elétrica 
      

Serviço Educativo Dia Mundial da Criança – representação “A visita de Dª Filipa de Lencastre”  
      

 
Visitas encenadas: “A visita do Marquês”  e "Eram só pedras quanto tudo começou…" 

      

 
Visita “Vamos a casa de Frei Domingos”  e "Era uma vez" 

      

 
Concertos de Gamelão – Malha de Bronze 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS E TORRE DE BELÉM 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

Edição de atas do congresso internacional “SPHERA 
MUNDI – Arte e Cultura no Tempo dos Descobrimentos”- 

no âmbito dos 500 Anos da Torre de Belém 

Realização no CCB do congresso internacional “SPHERA MUNDI – Arte e Cultura no Tempo dos 
Descobrimentos”. Co-produção com o Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa. 

Presença de no mínimo 100 
congressistas     

x 

Edição de catálogo da Exposição “5º Centenário da Torre 
de Belém” 

Tiragem de 1000 exemplares de catálogo com cerca de 200 pgs. Venda de 500 catálogos em 2015 a) 
    

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Arquivo Fotográfico do Mosteiro dos Jerónimos/ Torre de 
Belém 

Continuação do trabalho de reorganização e conservação preventiva do espólio fotográfico e 
documental do Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém, iniciado em 2013. 

Tratamento de 700 espécimes 
    

x 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

Quiosque digital - Torre de Belém - Baluarte 
Conceção, produção e edição digital sobre os 500 anos da Torre de Belém - 4 línguas ( Port. Esp. 

Ing. Fr.) 
Atingir todos os visitantes da Torre 

de Belém     
x 

Conceção e produção de Exposição “5º Centenário da  
Torre de Belém" no  Refeitório do Mosteiro dos Jerónimos 
em colaboração com a CML - Museu da Cidade e Arquivo 

Histórico 

Exposição de obras originais, documentais e de " memorablia" sobre a Torre de Belém. 
Cedência de peças e documentos por particulares, instituições, museus. 

Aumentar em 15% a visita do  
público português ao Mosteiro dos 

Jerónimos 
  

b) 
  

Reimpressão de cartazes para Mupis da exposição de rua 
500 Anos da Torre de Belém 

2 reposições de cartazes nos MUPIS cedidos pela CML 
Atingir 1 500 000 de cidadãos 

portugueses e estrangeiros     
x 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

Coleção de  4 selos pelos CTT Lançamento na Torre de Belém no âmbito das Comemorações dos 500 anos 
Atingir a comunidade filatélica e os 
visitantes nacionais e estrangeiros e 

o público em geral 
    

x 

Relógio TISSOT 
Lançamento de um relógio comemorativo dos 500 anos da Torre de Belém- Edição limitada e 

numerada 500 exemplares 
Divulgar junto do público e 

colecionadores esta efeméride     
x 

Conversas na Torre 
2 Conferências -" A Torre de Belém e a defesa de Lisboa" e “A Torre de Belém e os quinhentos 

anos da chegada do primeiro rinoceronte a Lisboa" 

No âmbito dos 500 anos da Torre de 
Belém-  6 conferencistas convidados 

falaram para c. de 250 pessoas 
     

Festas da Cidade - Parceria com a EGEAC 
"QUINHENTOS"  abertura das Festas de Lisboa 2015 - espetáculo multimédia com videomaping, 

som e luz, atores e músicos ao vivo - Celebração dos 500 anos da Torre de Belém 
Assistiram a este espetáculo 15.000 

a 20.000 pax     
x 

Conceção, design e edição de livro ilustrado sobre a Torre 
de Belém para público infanto-juvenil 

Apoio aos cerca de 30 000 alunos que visitam anualmente a Torre de Belém. Edição 2 000 
exemplares de baixo custo. 

Vender cerca de 500 exemplares em 
2015 

c) 
    

Ateliers de apoio educativo às comemorações dos 500 
anos da Torre de Belém dirigidos a público escolar infanto-

juvenil 

No âmbito das comemorações dos 500 anos da Torre de Belém, pretende-se desenvolver 3 
ateliers dirigidas ao pré-escola, 1º e 2º ciclo do ensino básico. 

Atingir os 6 000 alunos no ano letivo 
2015-2016 

d) 
    

12 oficinas pedagógicas no Mosteiro dos Jerónimos 
No âmbito das atividades regulares da Equipa de Animação Pedagógica, dirigidas ao pré-

escolar, 1º e 2º ciclo do ensino básico. 
responder aos objetivos dos 

programas escolares    
e) 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS E TORRE DE BELÉM 

8 oficinas pedagógicas na Torre de Belém 
No âmbito das atividades regulares da Equipa de Animação Pedagógica, dirigidas ao pré-

escolar, 1º e 2º ciclo do ensino básico. 
responder aos objetivos dos 

programas escolares    
f) 

 

SERVIÇO EDUCATIVO 
       

Exposição fotográfica 
No âmbito das comemorações dos 500 anos da Torre de Belém, os alunos do Ensino Artístico 

Especializado do CED D. Maria Pia da Casa Pia de Lisboa apresentam a Exposição "Com olhos de 
ver", patente na Sala dos Reis de 18 Abril a 31 de Julho de 2015 

Destinada ao público em geral que 
visitou o Monumento naquele 

período, pelo que não se adianta um 
número específico de espetadores 

    
X 

Visitas guiadas a ambos os Monumentos - alunos a partir  
do 7º ano de escolaridade, secundário, superior e 

Universidades séniores 

Visitas de estudo de cariz pedagógico ( preparação e/ou consolidação dos conhecimentos 
adquiridos contexto de sala de aula) 

Destinadas ao público escolar. 
Atingir o número de alunos do ano 

transato (c. 8.000) 
    

X 

Visitas guiadas a ambos os Monumentos - outros públicos 
IPSS/Embaixadas/Protocolares/Forças Militares/Instituições de Terceira Idade/Associações de 

Solidariedade Social 

Destinada ao público específico já 
referido. Atingir o número de 

visitantes do ano transato (c. 370) 
    

X 

Visitas guiadas específicas 
Visitas a cegos a ambos os Monumentos com o apoio de roteiro em braille e imagens em 

relevo. Visitas a surdos, acompanhados por tradutores de língua gestual (LGP) 

Destinada a pessoas cegas e surdas. 
Dado que apenas se realizam a 

pedido dos interessados, atingir a 
totalidade das solicitações. 

    
X 

Coordenação e acompanhamento de concertos 
"espontâneos" 

Grupos musicais (maioritariamente estrangeiros) que se propõem atuar nos Monumentos 
gratuitamente 

Destinados ao público em geral que 
visita o(s) Monumento(o) naquele 

preciso momento. Atingir a 
realização de 3 concertos 

espontâneos 

    
X 

Realização do Ciclo de Música "Jovens Músicos, Novos 
Ouvintes" 

Aos primeiros Domingos de cada mês, coincidindo com o período de gratuitidade 
Destinada ao público em geral. 

Atingir a realização de 12 concertos     
X 

Realização de atividades no âmbito de comemorações 
várias 

Dia Mundial da Poesia (antecipado para 20 Março) - "Poemas soltos alusivos ao Mar" ditos e 
cantados por alunos do Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa.  Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios -   Concerto pelo Coro do IEFP /visitas temáticas à Torre de Belém "A 
Torre: 500 anos de História(s)". Jornadas Europeias do Património 2015 - Visitas temáticas "os 4 

grandes arquitetos do Mosteiro"/ Concerto pelo Coro "Notas Soltas" / Atuação da Banda 
Vaguense . Concerto de Natal - alunos do Colégio do Bom Sucesso ("Christmas Carols") 

Destinada ao público em geral que 
visitou o Monumento naquele 

período, pelo que não se adianta um 
número de espetadores 

    
X 

Acompanhamento da realização de estágios Protocolo estabelecido com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 
Atingir o número máximo de 4 

estagiários     
X 

Coordenação e acompanhamento de peças de Teatro 
realizadas no Mosteiro dos Jerónimos 

"Auto da Barca"  e "Navegar: Camões, Pessoa e o V Império" 
Destinado a alunos do 9º e 12º ano 

escolaridade     
X 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
     

Divulgação pública nos media dos vários eventos do 
programa de celebração dos 500 anos da Torre de Belém 

Spots, anúncios nos jornais, adesão ao facebook, mobilização de jornalistas para publicação de 
artigos sobre a Torre de Belém. Circuitos Mupi e outros canais de comunicação em Lisboa da 

responsabilidade da CML 
 

Atingir 1 000 000 de cidadãos 
    

x 
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GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS E TORRE DE BELÉM 

SEGURANÇA 
       

Aquisição de 3 cadeiras giratórias - receção do MJ e TB 2 cadeiras destinadas à bilheteira do MJ e 1 para a bilheteira da TB. Aquisição do bem 
    

x 

Aquisição de 8 cadeiras de coletividade p/o MJ Destinadas ao espaço de refeições no 1º piso do MJ Aquisição do bem 
    

x 

Aquisição de carro c/espaldar p/transportar cargas no MJ Para utilização no MJ p/transportar materiais/cargas diversas. Aquisição do bem 
    

x 

Arranjos e reparações diversas nas i.s. - em 3 autoclismos e 
3 urinóis - do Mosteiro dos Jerónimos 

A utilização excessiva das i.s. requer manutenções periódicas. Aquisição de serviços 
    

x 

Fornecimento e montagem de 2 vidros e ferragens p/2 
vitrines da loja do MJ 

Reparação de 2 vitrines expositoras e respetivas ferragens. Aquisição de serviços 
    

x 

Fornecimento e montagem de 1 prateleira no balcão da 
loja do MJ 

Destinada ao aproveitamento do espaço e arrumação de materiais Aquisição de serviços 
    

x 

Fornecimento de  5 cacifos para o espaço afeto aos 
assistentes técnicos da receção e vigilância do MJ. 

Para guarda dos pertences pessoais dos assist. técnicos afetos ao serviço de receção e vigilância 
do MJ. 

Bens doados 
    

x 

Reparações estruturantes das i.s. do MJ 
A utilização excessiva das i.s. suscita danos frequentes nos equipamentos aí existentes - 

torneiras,lavatórios, urinóis , originando infiltrações. 
Bens doados 

    
x 

Fornecimento de 5 cacifos c/fechadura canhão para o MJ. 
Para guarda dos pertences pessoais dos assist. técnicos do serviço de receção e vigilância, no 

âmbito da remodelação das instalações afetas ao pessoal do MJ. 
Bens doados 

    
x 

Reparação da cancela do passadiço da TB Reparação dos danos provocados Aquisição de serviços 
    

x 

Aquisição de forno micro-ondas para a TB Para o espaço de refeições do pessoal afeto à TB Aquisição do bem 
    

x 

Aquisição de aspirador Saltix para a TB Destinado ao serviço de limpeza da TB Aquisição do bem 
    

x 

Fornecimento de 3 cacifos de meia altura c/3 
compartimentos  para a TB 

Para guarda dos pertences pessoais dos assist. técnicos afetos ao serviço de receção e vigilância 
da TB. 

Bens doados 
    

x 

Execução e montagem de placa informativa em inox  
420x160x1 gravada a laser p/TB 

Sinalética contendo os horários de funcionamento da Torre de Belém afixada junto da porta 
principal. 

Bens doados 
    

x 

Produção de 7 tabelas informativas - placas em fenólico 
cinza - c/impressão direta p7a TB. 

Sinalética colocada no interior do Monumento, afeta ao circuito visitável Bens doados 
    

x 

        JUSTIFICAÇÃO INCUMPRIMENTO 
a)  Este catálogo não foi editado visto que a Exposição  “5º Centenário da Torre de Belém" não se concretizou ( vd alínea b ) . 

b) Em colaboração com o  Gabinete de Estudos Olisiponenses fez-se o levantamento conjunto de todas as obras e peças a expor, criou-se um guião e um anteprojeto de design para a Exposição. A articulação dos diferentes 
calendários das equipas envolvidas impediu a concretização final e atempada do projeto.  

c) A equipa responsável por este projeto deixou, por fatores externos, de colaborar com este Serviço, não tendo assim sido possível obter atempadamente o acordo com a Imprensa Nacional Casa da Moeda. 

d) A Equipa de Animação Pedagógica responsável por este projeto deixou, por fatores externos, de colaborar com este Serviço, e não sendo possível substituí-la não foi cumprido o objetivo. 

e) A partir de setembro, devido à decisão superior em reestruturar este serviço, a Equipa de Animação Pedagógica viu as suas atividades suspensas. 

f) A partir de setembro, devido à decisão superior em reestruturar este serviço, a Equipa de Animação Pedagógica viu as suas atividades suspensas. 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU DA MÚSICA 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

Produção de uma publicação em formato digital alusiva ao 
projeto de recuperação, tratamento, organização e 

divulgação da documentação pertencente ao Museu da 
Música que integra o arquivo pessoal de Alfredo Keil 

A publicação deverá apresentar as várias tarefas desenvolvidas no decurso do projeto, assim 
como as principais conclusões. 

Divulgação no site institucional do 
Museu da Música e da Associação 

dos Amigos do Museu da Música até 
29 de Maio de 2015 

1) 
    

Migração para a Europeana de todos os registos do Matriz  
alusivos ao arquivo pessoal de Alfredo Keil que possuam 

imagens associadas 

Migração para a Europeana de todos os registos do Matriz  alusivos ao arquivo pessoal de 
Alfredo Keil que possuam imagens associadas 

Disponibilização dos registos na 
Europeana até ao final de Novembro 

de 2015 
2) 

    

(Re)inscrição do Museu da Música nas redes europeias de 
coleções de instrumentos musicais, arquivos sonoros e 

partituras 

Efectuar a (re)inscrição do Museu da Música na IASA, RISM e CIMCIM de modo a estar a par dos 
avanços e dos processos e projetos desenvolvidos por congéneres europeus e mundiais. 

Garantir uma inscrição regularizada 
do Museu da Música nas seguintes 

redes: IASA, RISM, CIMCIM 
 

3) 
   

Desenvolvimento de documentação complementar para 
exploração da exposição permanente 

Desenvolvimento de documentação complementar em formato digital para exploração da 
exposição permanente, tendo em vista a sua disponibilização junto de educadores, professores 

e responsáveis por grupos culturais que desejem preparar visitas ao Museu. 

Desenvolvimento de um brochura 
em formato digital  

4) 
   

Desenvolvida investigação sobre a iconografia presente na 
exposição permanente do Museu. 

Uma relação entre a história política e social do séc. XIX português e Europeu e a iconografia 
retratistica do Museu. 

Aprofundar conteúdos e integrar a 
coleção no contexto sócio-político 
do séc. XIX, proporcionando novas 
abordagens e leituras ao visitante. 

    
5) 

Estabelecimento de parcerias com instituições tendo em 
vista o estudo e investigação em torno das coleções do 

Museu 

Estabelecimento de parcerias com instituições que prossigam fins similares ao Museu da 
Música tendo em vista o desenvolvimento de estudos e investigação em torno das coleções do 

Museu 
Estabelecer entre 1 a 3 parcerias 

    
X 

Catálogo Tanger de Mui Folgar 
Produção de conteúdos para o catálogo da Exposição de instrumentos de música antiga do séc. 

XVI ao XVIII no Museu de Évora  | Organização: Direção Regional de Cultura do Alentejo/ 
Museu Nacional da Música 

Dar a conhecer a coleção do Museu; 
produção de um catálogo     

6) 

Artigos para a Revista Glosas 
Rubrica "Tesouros Instrumentais"                                                                    Artigos de 2015: A 

TIORBA BUCHENBERG DO MUSEU NACIONAL DA MÚSICA" e "ALFREDO KEIL E A EXPOSIÇÃO 
MEMÓRIAS FELIZES NO MUSEU NACIONAL DA MÚSICA" 

Aprofundar o conhecimento do 
acervo do museu, divulgando a 

coleção numa revista da 
especialidade. 

    
7) 

Estudo e investigação em torno dos espólios de Júlio 
Cardona / Ferreira da Silva e Eleonore Amsel 

Estudo e investigação em torno dos espólios de Júlio Cardona / Ferreira da Silva e Eleonore 
Amsel realizado na sequência do respetivo inventário, com contextualização de factos e 

sínteses de informação 
     

8) 

Estudo dendrocronológico do violoncelo Stradivarius 
Realizado no Instituto José de Figueiredo, no âmbito de uma atividade do museu (gravação do 

violoncelo Stradivarius) 

Aprofundar o conhecimento de um 
Tesouro Nacional do acervo do 

Museu Nacional da Música 
    

9) 
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Produção de textos e conteúdos sobre a coleção de 
violinos de fatura portuguesa do Museu Nacional da 

Música 

Textos de sala de vários investigadores, estudo dendrocronológico de alguns instrumentos, 
conteúdos sobre as principais oficinas 

Aprofundar conhecimento do acervo 
do museu, numa área muito pouco 
estudada e nacional e fornecer os 

conteúdos necessários para a 
exposição de violinos de construção 

portuguesa. 

    
10) 

Folhas de sala do ciclo de concertos com Instrumentos 
Históricos Um Músico, Um Mecenas 

Investigação e elaboração de conteúdos sobre os instrumentos selecionados para os concertos 

Proporcionar diferentes pontos de 
vista sobre cada instrumento, 

traçando relações entre repertório, 
contexto histórico, construtor, 
anteriores proveniências, etc. 

    
11) 

Desenvolvimento do projeto Cuidar para conhecer a 
música tendo em vista a preservação, inventariação e 

divulgação do património musical em Portugal 

Este projeto surgiu como resultado direto do trabalho desenvolvido aquando da criação do 
Núcleo Documental de Partituras do Museu da Música, a funcionar em Mafra, no âmbito do 

qual foram assinados protocolos com a Confederação Musical Portuguesa (CMP) e a 
Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD). 

Ambiciona constituir-se como a matriz de um conjunto de ações a realizar, a longo prazo, em 
torno da preservação, inventariação e divulgação do património musical em Portugal. Com a 

implementação deste projeto pretende-se, nomeadamente, sensibilizar as instituições 
detentoras desse património para a importância de procederem à sua conservação. A longo 

prazo pretende-se ainda que a generalidade do património musical em Portugal, 
independentemente da sua tipologia e titularidade, possa estar pesquisável online através de 

um mesmo interface. 

     
12) 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Digitalização de documentos do arquivo pessoal de Alfredo 
Keil 

No âmbito do projeto para recuperação, tratamento, organização e divulgação da 
documentação pertencente ao Museu da Música que integra o arquivo pessoal de Alfredo Keil, 

já iniciado em 2014, pretende-se realizar cópias digitais de alguns documentos, contando o 
Museu para esse efeito com a ajuda da Associação dos Amigos do Museu da Música assim 

como do Arquivo Fotográfico da DGPC 

Digitalização de 15 documentos 
(aproximadamente 500 imagens);     

X 

Migração para o software Matriz dos registos alusivos à 
descrição da documentação pertencente ao arquivo 

pessoal de Alfredo Keil desenvolvidos anteriormente com 
outras aplicações 

Migração para o software Matriz dos registos alusivos à descrição da documentação 
pertencente ao arquivo pessoal de Alfredo Keil desenvolvidos anteriormente com outras 
aplicações, seguido da correspondente validação e associação às fichas da totalidade de 

imagens já digitalizadas, tendo em vista a migração posterior para a Europeana 

Disponibilização no Matriz dos 
registos relativos à totalidade do 
arquivo pessoal de Alfredo Keil;  

Associação aos respetivos registos 
de todas as digitalizações efetuadas 

de documentos pertencentes ao 
arquivo pessoal de Alfredo Keil; 

13) 
    

Organização dos acervos fonográfico e documental 

Assegurar a continuidade do projeto de organização dos acervos fonográfico e documental, 
garantindo o desenvolvimento de listas discriminativas para os vários conjuntos incorporados, a 

numeração e marcação de todos os fonogramas / documentos de acordo com os 
procedimentos em vigor assim como o seu reacondicionamento em material a adquirir 

Registo de entre 4000 a 6000 
fonogramas / documentos até 31-

12-2015 e respetivo 
reacondicionamento 

    
X 

Organização de um arquivo de ficheiros de imagens Dada a profusão de imagens produzidas pelo Museu ao longo dos anos, seja de peças das suas - 
    

14) 
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coleções, seja de fotos alusivas às suas atividades, identificou-se como bastante relevante a 
organização de um arquivo de ficheiros de imagens, tendo este trabalho sido iniciado em 2015 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

        

Conservação e preservação dos documentos em mau 
estado pertencentes ao arquivo pessoal de Alfredo Keil 

No âmbito do projeto para recuperação, tratamento, organização e divulgação da 
documentação pertencente ao Museu da Música que integra o arquivo pessoal de Alfredo Keil, 

já iniciado em 2014, pretende-se realizar intervenções de conservação e preservação dos 
documentos em mau estado, contando o Museu para esse efeito com a ajuda da Associação 

dos Amigos do Museu da Música assim como do Laboratório José de Figueiredo da DGPC 

Intervenções de preservação e 
conservação de documentação a 
identificar e considerada em risco 
(cerca de 3% da documentação). 

  
15) 

  

Reacondicionamento da documentação pertencente ao 
arquivo pessoal de Alfredo Keil 

Reacondicionamento da documentação pertencente ao arquivo pessoal de Alfredo Keil 

Reacondicionamento da 
documentação acondicionada em 73 
caixas francesas e acondicionamento 

de cerca de 25 caixas com 
documentação com formatos 

superiores a A4, perfazendo um 
total de 9 ml; 

    
X 

Aquisição de 3 Data Loggers 
Tendo em vista a recolha e sistematização de dados de temperatura e humidade relativa 

indispensáveis às acções de conservação preventiva do Museu impõe-se a aquisição de data 
loggers 

Aquisição de 3 Data Loggers 16) 
    

Restauro do Cravo Taskin (MM 1096) 
Tesouro Nacional, este instrumento aguarda há vários anos uma intervenção de restauro que 
cada vez mais se afigura urgente, apresentando o seu estado de conservação uma progressiva 

degradação. 

Reparar a estrutura da caixa e 
dobradiças, encordoamento, 

teclado, mecanismo de 
acoplamento, joelheiras, saltarelos, 
abafadores, acerto dos pontos de 

beliscar e harmonização 

   
17) 

 

Restauro do Piano Bechstein 
Restauro do piano Bechestein MM 659 tendo em vista a sua utilização em concertos 

organizados pelo Museu e pela Associação dos Amigos do Museu da Música, assim como em 
workshops e visitas temáticas 

Restauro de um piano 
    

18) 

Restauro de uma pianola 
O restauro de uma pianola seria essencial para dar a conhecer ao público um dos instrumentos 

mais utilizados no século XIX para reproduzir música, possibilitando de igual modo a 
reprodução de rolos de pianola pertencentes ao acervo do Museu 

Restauro de uma pianola 19) 
    

Restauro do Piano Rhodes 
Restauro do Piano Rhodes pertencente à RTP e em depósito no Museu da Música. Uma vez 

restaurado deverá integrar a exposição permanente do Museu. 
Restauro do Piano Rhodes 20) 

    

Produção de caixas para reacondicionamento do acervo 
fonográfico e documental 

Produção de 84  caixas para reacondicionamento do acervo fonográfico e documental, tendo 
em vista o melhor acondicionamento e acesso às coleções      

21) 

Manutenção dos instrumentos históricos 
Afinação e harmonização dos instrumentos históricos utilizados ou a utilizar pontualmente em 

concertos 
Conservação preventiva dos 

instrumentos da coleção     
X 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

Exposição temporária: uma nova apresentação, Museu da 
Música 

Desenvolvimento de um pré-programa tendo em vista a inauguração em 2016 de uma 
exposição temporária alusiva a novas soluções para a futura exposição permanente do Museu 

Desenvolvimento de um pré-
programa tendo em vista a   

22) 
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da Música. A exposição deverá apresentar algumas das soluções e dos conjuntos expositivos a 
constar da exposição do futuro museu. 

inauguração em 2016 

Exposição Temporária: “Francisco de Almeida Grandella: a 
cidade e o cidadão” 

Colaboração do Museu Nacional da Música na recolha musical para a Exposição, comissariada 
por João Bonifácio Serra      

23) 

Exposição temporária de Violinos de Fatura Portuguesa 
Exposição subordinada à construção de violinos em Portugal, tendo por base a coleção do 

Museu da Música, cujos objetivos passam por dar a conhecer a indústria portuguesa de 
violinos, violetas, violoncelos e rabecas. 

Inauguração de uma exposição e 
desenvolvimento de um catálogo 

online (acessível a partir do site do 
museu). 

    
24) 

Mostra documental focada na obra de Alfredo Keil 
Focando-se com especial incidência na sua faceta de músico, a mostra deverá também ter em 

conta o modo como essa faceta se entrecruzou com outras áreas, como o colecionismo e a 
pintura, e a forma como esta articulação pluridisciplinar se revelou nos seus trabalhos. 

Organização de uma mostra 
documental até ao final de Maio de 

2015 
    

X 

Mostra mensal de uma peça do acervo do Museu 
Assegurar a continuação do projeto de mostra mensal de uma peça do acervo, garantindo a 

produção de conteúdos informativos que deverão ser disponibilizados tanto na exposição como 
no site 

12 mostras realizadas em 2015 
 

25) 
   

Conferência Guitarras Portuguesas em Goa (1885-1950) 
Conferência na Casa Museu Verdades de Faria no âmbito das Jornadas Europeias do Património 

por Manuel Morais, para a qual o Museu Nacional da Música cedeu uma guitarra.      
26) 

Exposição D. Filipa de Lencastre - A Rainha 
Exposição na Câmara Municipal de Odivelas, para a qual o Museu Nacional da Música cedeu um 

alaúde.      
27) 

Exposição  Ernesto Vieira 
Exposição da Biblioteca Nacional de Portugal, para a qual o Museu Nacional da Música cedeu 

um flajolé duplo, uma fotografia e alguma documentação.      
28) 

Exposição  A arte da falcoaria de Oriente a Ocidente 
Exposição no Museu do Oriente comissariada por Natália Correia Guedes, para a qual o Museu 

Nacional da Música cedeu um virginal com iconografia alusiva à arte da falcoaria.      
29) 

Exposição  Música no D. Maria II – a coleção de partituras 
Com curadoria de David Cranmer e colaboração do CESEM – Centro de Estudos de Sociologia e 

Estética Musical, esta exposição contou com um oficleide e um óleo s/ tela da coleção do 
Museu Nacional da Música 

     
30) 

Exposição  Tanger de Mui Folgar 
Empréstimo e seleção das 12 peças que constituíram a exposição temporária em Évora, 

proposta pela Direção Regional de Cultura  do Alentejo      
6) 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

Dia Internacional dos Museus/Noite dos Museus Programação para celebração da Noite/Dia Internacional dos Museus 
Assegurar a realização de uma 

programação para a Noite e Dia 
Internacional dos Museus 

    
X 

Ciclo de Cinema Mudo Musicado Sessões de cinema mudo com pianista Assegurar 6 sessões 
    

31) 

Ciclo À Tarde no Museu Recitais de canto e piano comissariados  por Ana Paula Russo a convite do museu 
Assegurar a realização de 9 

concertos por ano     
32) 

Ciclo Um Músico, Um Mecenas - Ciclo de Concertos em 
Instrumentos Históricos 

3.ª edição do Ciclo "Um Músico, um Mecenas" cujos objetivos passam por preservar e dar a 
conhecer alguns dos tesouros da valiosa coleção de instrumentos musicais do Museu da 

Música, assim como repertório de compositores portugueses. 
6 concertos 

    
X 

Ciclo Poesia no Museu Conferências comissariadas por Helena Miranda e Sebastião Belfort Cerqueira Assegurar a realização de 6 sessões 
    

33) 

Ciclo Conversa ao correr das músicas Entrevistas a músicos com momentos musicais 3 sessões 
    

34) 
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Ciclo de concertos Jazz Organização de um ciclo de concertos com música jazz 6 concertos 
  

35) 
  

Eventos vários (Recitais, lançamentos de livros, 
conferências, etc). 

40 eventos 
   

36) 
 

X 

Ciclo de conferências em torno das diversas facetas de 
Alfredo Keil 

Organização de um ciclo de conferências que terá como objetivo a apresentação de diversas 
facetas de Alfredo Keil, mas também a reflexão sobre as características deste arquivo, o seu 

tratamento e a sua vertente patrimonial. 

Organização de um ciclo de 
conferências até ao final de Maio de 

2015 
    

X 

Evento musical com composições de Alfredo Keil 
Organização de um evento musical com composições de Alfredo Keil, tendo por base uma 

seleção efetuada dentre as partituras existentes no Museu da Música. 
Organização de um evento musical 

até ao final de Maio de 2015     
X 

Colóquio ANIMUSIC 2015 - TAVIRA 

Colóquio Internacional de Organologia - Representando o Museu no âmbito do projeto de 
restauro da Tiorba Buchemberg, o construtor e restaurador Orlando Trindade apresentou uma 

comunicação sobre o processo  de tratamento deste instrumento musical,  trabalho que 
realizou por convite do Museu. 

Divulgar o acervo do Museu num 
contexto internacional da 

especialidade. 
    

37) 

Aquisição de um sistema modular para montagem e 
desmontagem de um palco 

A forma como está organizada a sala de concertos do Museu, impede a visualização dos 
músicos por parte do público que fica sentado mais atrás. A montagem de um pequeno palco 

daria outra qualidade e perceção do espetáculo. 

Aquisição de um sistema modular 
para montagem e desmontagem de 

um palco 
   

38) 
 

Organização do Simpósio "Bandas, Música e Património - 
Tesouros locais de relevância nacional" 

Simpósio organizado pelo Museu Nacional da Música no âmbito das Comemorações do Dia 
Nacional das Bandas Filarmónicas (1 de Setembro), contando com apoios da Câmara Municipal 

de Mafra, Confederação Musical Portuguesa (CMP) e Confederação Portuguesa das 
Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD), assim como com a colaboração de 
investigadores do Instituto de Etnomusicologia - Música e Dança (INET-MD) e do Centro de 

Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM). 

- 
    

39) 

Concerto solidário de apoio aos refugiados 
Concerto solidário de apoio aos refugiados a cargo da Orquestra e Coro Gulbenkian realizado 

no Grande Auditório daquela Fundação, contando com o violoncelo Stradivarius da coleção do 
Museu 

Concerto esgotado 
    

40) 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
     

Renovação do site do Museu da Música 

Atualização do gestor de conteúdos do site do Museu para a sua versão mais recente, tendo em 
vista a correção de problemas, introdução de novas funcionalidades e melhorias em 

usabilidade, estabilidade e segurança, aumentando assim o seu potencial como ferramenta de 
divulgação do Museu e das suas atividades 

Renovação do site do Museu da 
Música até 31-12-2015 

41) 
    

Gravação do violoncelo Stradivarius com a orquestra 
Gulbenkian 

A editora Onix lançará em 2016 um cd com a  Integral de Haydn para Violoncelo e Orquestra, 
gravado em 2015 com o violoncelo Stradivarius Chevillard-Rei de Portugal da coleção do Museu 

Nacional da Música 

Garantir um registo profissional do 
som do instrumento e a sua 
divulgação a nível mundial 

    
42) 

Desenvolvimento de um vídeo promocional sobre o Museu 
da Música, as suas coleções, serviços e pessoas 

A criação de um vídeo promocional acerca do Museu e da sua história (em português e inglês) 
seria uma forma de, em Portugal e no estrangeiro, divulgar o Museu e a sua coleção, sendo um 

cartão de visita 

Desenvolvimento de um vídeo 
promocional sobre o Museu da 

Música até 31-12-2015 
  

43) 
  

ESTÁGIOS E VOLUNTARIADO 
     

Estágios e Voluntariado 
Assegurar a continuidade dos programas de estágios e voluntariado do Museu da Música, 

efetuar a sua divulgação, realizar o processo de seleção dos candidatos, definir e acompanhar a 
implementação dos planos de trabalho 

Orientar com sucesso entre 5 a 6 
estagiários / voluntários por edição 

dos programas de estágios e 
    

X 
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voluntariado 

EQUIPAMENTOS 
     

Implementação de uma rede wireless nos vários espaços 
do Museu 

Implementação de uma rede wireless nos vários espaços do Museu, em particular tendo em 
vista a viabilização de um projeto para utilização de tablets pelo público do Museu 

Implementação de uma rede 
wireless nos vários espaços do 

Museu 
 

44) 
   

Aquisição de equipamento informático necessário à 
acústica de concertos, digitalização de documentos, 

desenvolvimento de trabalho de divulgação e 
comunicação 

     
45) 

 

        JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO E OBSERVAÇÕES ADICIONAIS 
1) Um problema com a migração de dados para o software Matriz ao qual o Museu foi alheio teve como consequência um atraso na concretização das tarefas finais do projeto de recuperação, tratamento, organização e divulgação da 
documentação pertencente ao Museu Nacional da Música que integra o arquivo pessoal de Alfredo Keil. Este atraso foi ainda pot enciado por mudanças na estrutura de gestão do grupo de amigos do Museu e por uma necessidade de 
redistribuição de verbas entre as várias categorias do orçamento do projeto. Como resultado deste atraso, não foi, até ao momento, possível a produção de uma publicação em formato digital alusiva ao projeto, prevendo-se que esta 
possa ser concluída no decurso do primeiro semestre de 2016. 

2) Conforme explicado na alínea anterior, e procurando concluir este objetivo de forma gratuita,não tendo sido possível efetuar a migração de dados para o software Matriz, tornou-se igualmente impossível a migração para a Europeana 
dentro dos prazos previstos. 

3) O Museu Nacional da Música tem-se mantido a par dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos relevantes nas áreas de interesse desta instituição e promovidos por algumas plataformas online onde pretendíamos estar já inscritos. 
Apesar de não terem sido contempladas no orçamento as inscrições que envolviam uma comparticipação financeira (o que inviabilizou  a inscrição no IASA mas não excluiu a do ICOM - CIM CIM de que o Museu já é membro), tentamos 
também inscrever-nos no  RISM, o que não é atualmente viável, porque o grupo de trabalho português, representado pela Biblioteca Nacional, está ainda a aguardar a  disponibilização de um novo software (Unimark 21)  que uniformizará 
todos os conteúdos do RISM. Estamos, no entanto, em contacto com o grupo de trabalho português e aguardamos instruções. 

4)  Está elaborado  um documento guião que  já é partilhado com os professores, com informação sobre a coleção. Esse documento será melhorado graficamente e disponibilizado online. 

5) Os estudos resultaram em novos conteúdos para a coleção, tendo alguns culminado em novas visitas.  

6) Dando resposta ao convite endereçado pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, o Museu participou no projeto de uma exposição e do respetivo catálogo sobre instrumentos de música antiga do séc. XVI ao XVIII 

7) Desde 2015 que o Museu Nacional da Música tem uma rúbrica designada "Tesouros Instrumentais" na Revista Glosas  

8)  No âmbito do inventário dos espólios de Júlio Cardona / Ferreira da Silva e Eleonore Amsel realizado por voluntários do Museu desenvolveu-se um trabalho de estudo e investigação, com contextualização de factos e sínteses de 
informação. 

9) No âmbito da gravação da Integral de Haydn para violoncelo e orquestra, foram realizados pela investigadora Alexandra Lauw estudos dendrocronológicos no violoncelo Stradivarius, mediante proposta do Laboratório  José de 
Figueiredo 

10) No âmbito da exposição "Violinos de construção portuguesa" , realizou-se investigação e estudo sobre este núcleo da coleção 

11) No âmbito do ciclo "Um Músico, Um Mecenas", foram realizados novos conteúdos sobre os instrumentos que foram tocados em c oncerto. 

12) Ao longo de 2015 foi possível definir todo o conceito do projeto, tendo ainda sido realizados vários contactos (DGLAB, BNP, CPCCRD, CMP, INET-md, CESEM, INATEL e Direções-Regionais de Cultura) tendo em vista a sua melhor 
concretização, assim como definição de um cronograma e estimativa de investimento financeiro. Não foi definido um grau de cumprimento para este projeto, já que não constava do plano de atividades para 2015, no entanto o projeto 
seria apresentado superiormente e integrado na candidatura da DGPC ao programa Portugal 2020. 

13) Dado que a descrição da documentação pertencente ao arquivo pessoal de Alfredo Keil havia sido desenvolvida anteriormente com recurso a outras aplicações, o Museu desenvolveu contactos tendo em vista a sua migração para o 
software Matriz, algo que não seria possível dentro dos prazos definidos, por motivos alheios ao Museu. Como resultado, não foi igualmente possível a validação e associação às fichas da totalidade de imagens já digitalizadas. 

14) Esta tarefa avançou de forma bastante significativa, tendo sido criado um sistema para organização dos ficheiros de imagens, recolhidos muitos dos ficheiros espalhados por vários pcs, eliminados duplicados e identificados muitos 
desses ficheiros. Prevê-se que este projeto possa ter continuidade ao longo de 2016. 

15) Por razões de ordem financeira e de cumprimento do cronograma do projeto, apenas foi possível a realização de intervenções de preservação e conservação em pouco mais de metade da documentação.  

16) Tendo em vista a aquisição dos data loggers foram contactadas empresas da área de modo a obter um orçamento. Consequentemente foi submetido superiormente um pedido de aquisição. Por decisão da DGPC, esta aquisição seria 
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adiada para 2016. 

17) A reparação do mecanismo foi efetuada em 2015 dentro do orçamento e prazos previstos. Aguarda-se agora a disponibilidade do Laboratório José de Figueiredo relativamente à intervenção a efetuar na estrutura da caixa e na 
recuperação dos elementos decorativos exteriores. 

18) O mecanismo do instrumento foi restaurado. Para além do orçamento que foi apresentado e aprovado, e na sequência da intervenção, os técnicos da Pianos.pt detetaram a necessidade de um trabalho não previsto no chumbo das 
teclas, tendo oferecido esse trabalho de forma mecenática. 

19) O Museu solicitou a deslocação do técnico especializado para orçamentar o restauro da pianola, que  deveria ter sido efetuado tendo por base o orçamento de funcionamento. O projeto avançou para 2016, dado que não foi possível  
ao técnico encontrar as peças necessárias  para o restauro, não se encontrando estas disponíveis no mercado no ano transato, mesmo no mercado  especializado. 

20) O Museu solicitou a deslocação do técnico especializado para orçamentar o restauro do piano Rhodes. O projeto avançou para 2016, dado que não foi possível ao técnico encontrar as peças necessárias  para o restauro, não se 
encontrando estas disponíveis no mercado no ano transato, mesmo no mercado  especializado. 

21) Contando com o apoio essencial de uma voluntária do Museu, foram, ao longo de 2015, produzidas 84 caixas para reacondicionamento de fonogramas e documentos. Este projeto avançou de forma muito significativa ao longo do 
ano, prevendo-se que possa ter continuidade durante 2016. 

22) O pré-programa está concluído. Foram iniciados os conteúdos para os materiais audiovisuais e interativos, no entanto o museu necessita de mais tempo e recursos humanos para a conclusão desta primeira fase do projeto e também 
para a angariação de mecenato, que este ano foi canalizado sobretudo para ações mais urgentes de conservação e divulgação.  

23) O Museu Nacional da Música colaborou com a Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica - Fórum Grandella, no âmbito da exposição itinerante sobre Francisco de Almeida Grandella, fornecendo os conteúdos musicais.  

24) O objetivo foi totalmente cumprido, tendo o Museu conseguido apoio mecenático para a produção de alguns materiais necessários à exposição e utilizado a verba disponível no melhoramento da peças expostas. 

25) Dada a escassez de recursos humanos do Museu face ao número de projetos em curso (em particular alguns não inicialmente previstos), tornou-se impossível dar continuidade ao projeto de mostra mensal de uma peça do acervo. 
Desta forma, foram apenas realizadas 3 mostras, tendo ainda sido produzidos conteúdos para uma quarta que não chegaria a ser concluída. 

26 ) Dando resposta ao pedido endereçado pela Casa Museu Verdades de Faria para a referida conferência 

27) Dando resposta ao pedido endereçado pela Câmara Municipal de Odivelas para a referida exposição 

28) Dando resposta ao pedido endereçado pela Biblioteca Nacional de Portugal para a referida exposição 

29) Dando resposta ao pedido endereçado pela Fundação Oriente  para a referida exposição 

30) Dando resposta ao pedido endereçado pelo Teatro D. Maria II para a referida exposição 

31) Foi-nos proposto um ciclo de cinema mudo pelo artista Charlie Mancini. O ciclo teve seis sessões e grande afluência de público. 

32) Mediante o interesse demonstrado pelo público, o Museu propôs  à cantora lírica Ana Paula Russo comissariar um ciclo composto por recitais em que o canto fosse evidenciado.  O primeiro ano do ciclo teve uma afluência crescente 
de público, o que ocasionou a renovação desta proposta para 2016. 

33) Terceiro edição do ciclo Poesia no Museu que teve em 2015 a maior afluência de público.  

34) O projeto iniciado em 2014 com a Associação Mural Sonoro teve em 2015 três sessões. 

35) Não obtivemos colaboração gratuita do comissário inicialmente previsto para o ciclo, tendo o museu reencaminhado as propostas de concertos de jazz e outros para a Associação dos Amigos do Museu Nacional da Música, tendo o 
número de concertos realizado neste âmbito sido superior. 

36) Para além dos ciclos (35 eventos que superaram os objetivos), foram ainda realizados  40 eventos a que o museu deu resposta em 2015 como mediador da comunidade (apresentações de livros, conferências e concertos). 

37) Com o apoio da nova Associação dos Amigos do Museu Nacional da Música, o Museu esteve representado na ANIMUSIC 2015 (em Tavira) pelo construtor e restaurador Orlando Trindade. 

38) Face a uma análise mais detalhada das propostas apresentadas para aquisição de um sistema modular para montagem e desmontagem de um palco, foi tomada a decisão de optar por um sistema não modular de palco, encontrando-
se este já em utilização. 

39) O simpósio contou com várias comunicações, cujos objetivos passaram por apresentar e debater questões relacionadas com o património musical à guarda das Bandas e a importância da sua salvaguarda. Com este simpósio, o Museu 
procurou dar sequência ao trabalho iniciado após a instalação do Núcleo Documental de Partituras no Auditório Municipal Beatriz Costa, em instalações cedidas para o efeito pela Câmara Municipal de Mafra na sequência de protocolo 
estabelecido com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). Não foi definido um grau de cumprimento para este projeto, já que não constava do plano de atividades para 2015. 

40) Na sequência do trabalho desenvolvido em torno do violoncelo Stradivarius da coleção do Museu surgiu o convite para utili zação do instrumento num concerto de solidariedade para com os refugiados realizado no Grande Auditório 
da Fundação Calouste Gulbenkian. Graças ao apoio mecenático da Lusitânia Seguros, seria possível a viabilização do empréstimo, tendo o referido concerto esgotado, contribuindo assim para o aumento da visibilidade do Museu e das 
suas coleções. 
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41) Tendo em vista a renovação do site do Museu Nacional da Música foram contactadas empresas da área de modo a obter um orçamento. Consequentemente foi submetido superiormente um pedido de adjudicação. Por decisão da 
DGPC, esta aquisição seria, no entanto, adiada para 2016. 

42) Começado em meados de 2015, no âmbito de um concerto do ciclo "Um Músico, Um Mecenas", o projeto culminou com a gravação na Fundação Gulbenkian e  com a respetiva orquestra e o solista Pavel Gomziakov, da Integral de 
Haydn para Violoncelo e Orquestra,  devendo o respetivo cd ser distribuído mundialmente em 2016 pela editora Onix.  

43) Foram realizados vários vídeos promocionais em português de algumas das mais importantes peças da coleção, divulgados online e antes de cada concerto do ciclo com instrumentos históricos UM MÚSICO, UM MECENAS. No â mbito 
da exposição Memórias Felizes, foi elaborado um vídeo sobre o espólio Keil com entrevistas a elementos do museu, também disponibilizado online. Foi  realizado ainda um documentário sobre o estudo dendrocronológico realizado ao 
violinos e violoncelos do museu, através de uma parceria com o Centro de Estudos Florestais. Esse documentário foi também divulgado online e integrou a exposição de "Violinos de construção portuguesa", inaugurada ainda em 2015. 

44) Encontra-se implementada uma rede wireless na sala de exposições do Museu. No entanto, por razões técnicas, esta não se encontra ainda a funcionar em pleno. Será, por conseguinte, necessário contar com a colaboração da 
informática da DGPC, além de um investimento financeiro, no sentido de poder ultrapassar o problema detetado e, posteriorment e, alargar a rede wireless aos restantes espaços do Museu. 

45) Durante 2015 foi possível a aquisição de um scanner A3, computadores, uma impressora e um gravador de CD/DVD externo. Tendo em vista o objetivo definido apenas não foi possível proceder à aquisição de colunas de som. 
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ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
       

Edição de catálogo Catálogo da exposição. Adriano de Sousa Luz. Catálogo de exposição 
    

X 

Edição de Catálogo Catálogo da exposição Mónica de Miranda. Hotel Globo Catálogo de exposição 
    

X 

Edição de catálogo Catálogo da exposição. Tesouros da Fotografia Portuguesa do século XIX Catálogo de exposição 
    

X 

        INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
       

Aumento da coleção com incorporação de peças Incorporação por doação 
      

                CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
       

Restauro de obras Restauro das obras da coleção SEC integradas na exposição Narrativa de uma coleção 
     

X 

        INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

Aquisição de obras de arte 
  

X 
    

Vários artistas (8) ao longo ano Exposições individuais com diversos medium artísticos. 

Conjunto de 6 exposições individuais 
que reúne jovens artistas de origem 
portuguesa a trabalhar e residir fora 

do país 
   

X 
 

Project Room/ Musa Paradisíaca Instalação 
Incluído no projeto prémio Sonae 

Media Art     
X 

Coleção SEC (1ª parte) Pintura, escultura, desenho, fotografia, vídeo e instalação 
Exposição de obras de arte de 

referência da coleção da Secretaria 
de Estado da Cultura 

    
X 

Col. SEC / Fotografia Fotografia 
 

X 
    

Adriano Sousa Lopes  Retrospetiva Pintura e desenho 
Exposição com obras que 

representam as fases fundamentais 
do trabalho de Sousa Lopes 

    
X 

António Soares Retrospetiva Pintura e desenho 
  

X 
   

Bodies in Space Vídeo Vídeo 
    

X 

La Deuxième Sexe Fotografia, vídeo instalação 
 

X 
    

Mónica de Miranda Vídeo Vídeo 
    

X 

Coleção Alberto Caetano Pintura, escultura, desenho, objetos 
     

X 

Temps d'Images Vídeo, instalação Vídeo, instalação 
    

X 

António Júlio Duarte Filmes 
 

X 
    

1ª Edição do prémio Sonae Média Art Vídeo. Prémio anunciado em Dezembro. 
     

X 

Arte portuguesa, 1850- 1975  - Coleção MNAC Pintura 
Seleção de 100 obras da coleção 

MNAC datadas entre 1850 e 1975.     
X 

Sonae Art Cycles Daniel Blaufuks Exposição individual 
    

X 

Rui Toscano- Civilizações de tipo I, II e III Fotografia, pintura, desenho e vídeo Exposição individual 
    

X 
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Hybridize or Disappear Exposição coletiva Exposição na Sala Sonae 
    

X 

Festival Silêncio Instalação de Guilherme Sousa Instalação 
    

X 

Tesouros da Fotografia portuguesa do século XIX Fotografia do MNAc 
Fotografia de acervos públicos e 
privados de história da fotografia     

X 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
       

Visitas guiadas Atividades conduzidas pelos curadores das exposições e especialistas convidados 18 visitas 
    

X 

Programa de conferências, colóquios, conversas Conferências como atividade complementar às exposições 14 eventos 
    

X 

Cinema e Vídeo Anual de vídeo Arte Internacional de Lisboa, A Palavra aos artistas, Temps d'Images 
     

X 

Serviço Educativo Visitas guiadas pedagógicas 108 a 1811 participantes 
    

X 

Ações pedagógicas Ateliers, projetos continuados, acessibilidades, séniores 75 ações 
    

X 

Eventos 
Noite dos Museus, Dia Internacional dos Museus, Noites de verão no MNAC, Bairro das Artes 

2015, Música nas Praças,  Parasomnias, se não me deixam sobhar , não vos deixo dormir      
X 

        ESTÁGIOS E VOLUNTARIADO 
       

Estágios Curriculares Estágios curriculares e formativos no âmbito do serviço educativo 4 alunos 
    

X 

Orientação de investigação 
Acompanhamento de trabalhos de investigação e teses de licenciatura, mestrado e 

doutoramento 
12 alunos 

    
X 

        JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO 
O MNAC viveu em 2015 uma situação imprevista com a saída de um diretor e a nomeação de um diretor interino. As exposições previstas e não realizadas foram substituídas por outras, ultrapassando o número inicialmente inscritas em 
Plano de Atividades 
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ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

José de Almeida Furtado, o Gata - Pintor viseense Catálogo da exposição. Alcina Silva. Coordenação geral de Agostinho Ribeiro. 
Apresentação na inauguração da 

respetiva exposição     
x 

Territórios do Vinho Flyer da exposição. Manuel Novaes Cabral e Agostinho Ribeiro. 
Apresentação na inauguração da 

respetiva exposição     
x 

Os Artistas e Mestres de Ofícios Locais (Moda e Design) 
Publicação sobre a produção artesanal e artística. José Mendonça, Graça Abreu e Agostinho 

Ribeiro. 
Apresentação na inauguração da 

respetiva exposição 
x (1) 

    

Centenário do MGV - Cem anos, cem obras de referência 
do MGV 

Investigação para publicação das cem obras de referência do Museu Grão Vasco. Alcina Silva e 
Agostinho Ribeiro, com colaboradores científicos ainda não definidos. 

Apresentação em janeiro/fevereiro 
de 2016    

x (2) 
 

Centenário do MGV - História do Museu Grão Vasco 
Investigação para publicação da História do Museu Grão Vasco. Comissariado e curadoria de 

Alcina Silva e Agostinho Ribeiro. 

Apresentação em 16 de março de 
2016, aquando da inauguração da 

exposição sobre a História do Museu 
Grão Vasco 

   
x(3) 

 

Centenário do MGV - O Maneirismo em Portugal (?) 
Investigação para publicação do catálogo da exposição "O Maneirismo em Portugal (?). Com o 
apoio técnico e científico do Museu Nacional de Arte Antiga, (António Pimentel, José Alberto 

Seabra e Joaquim Caetano (?). 

Apresentação em Maio de 2016, 
aquando da inauguração da 

exposição homónima, no MGV 
    

x 

Centenário do MGV - A Pintura no tempo de Vasco 
Fernandes 

Fundo de maneio para organização do Congresso Internacional a realizar em 2016, 
comissariado por Dalila Rodrigues, e posterior publicação das atas. 

Apresentação em setembro de 2016, 
aquando da realização do Congresso 

referido 
    

x 

Centenário do MGV - Arte Contemporânea (Título a 
definir) 

Investigação para publicação do catálogo de exposição de arte contemporânea,no Museu Grão 
Vasco. O comissário/curador ainda se encontra por definir. 

Apresentação em outubro de 2016, 
aquando da inauguração da 

exposição de arte contemporânea 
integrada nas comemorações do 

centenário do MGV 

x (4) 
    

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Equipamento informático e software para o serviço de 
inventário 

Aquisição de equipamento informático e respetivo software 
Possuir um sistema fiável de 

inventário e de acesso a toda a 
documentação digitalizada no MGV. 

    
x 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

S. Francisco, de Almeida e Silva Conclusão da intervenção para figurar na exposição do pintor Gata Janeiro 
    

x 

5 obras do acervo / Campanha de angariação de recursos 
Seleção, em sistema de partilha, de cinco obras do MGV para intervenção  de restauro, em 

sistema de captação de recursos, vulgo Fundraising. 
Todo o ano x (5) 

    

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

José de Almeida Furtado, o Gata - Pintor viseense Exposição sobre a vida e obra deste pintor viseense 
Realização da exposição, de janeiro a 

março     
x 

Territórios do Vinho 
Exposição de cerca de 20 obras de arte de autores contemporâneos (Alberto Carneiro; 
Albuquerque Mendes; Álvaro Siza; Ângelo de Sousa; Armando Alves; Cristina Valadas; 

Realização da exposição, de 
fevereiro a maio.     

x 
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Domingos Pinho; Fernando Lanhas; Francisco Laranjo; Francisco Providência; Gustavo Bastos; 
Jaime Isidoro; Júlio Resende; João Abel Manta ; João Cutileiro; José Emídio; José Rodrigues; 

Margarida Lagarto; Mónica Baldaque; Zulmiro de Carvalho), relacionados com a temática do 
vinho e da vinha. Manuel de Novaes Cabral e Agostinho Ribeiro. 

Os Artistas e Mestres de Ofícios Locais (Moda e Design) Exposição temática e de produção artística e artesanal 
Realização da exposição de julho a 

setembro 
x (1) 

    

Título a definir - arte sacra (Entre Deus e os Homens - A 
Arte na Igreja de Viseu). 

Exposição de arte sacra, da responsabilidade do Departamento de Bens Culturais da Diocese de 
Viseu (comissariada por Fátima Eusébio), com a colaboração do Museu Grão Vasco (Agostinho 

Ribeiro). 

Realização da exposição, de 
setembro de 2014 a fevereiro de 

2015 
    

x 

Ícones Russos - Itinerância. 
Mostra da exposição de Ícones Russos, legado de Anna Maria Pereira da Gama, na Fundação D. 

Luís I, Cascais. Curadoria de Sérgio Gorjão. Coordenaçaõ de Agostinho Ribeiro. 
A decorrer em junho a agosto no 

Centro Cultural de Cascais.     
x 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios Projeto de Animação dedicado à sensibilização do público escolar Evento em 18 de abril 
    

x 

Noite e Dia Internacional dos Museus Projeto de Animação dedicado à sensibilização de público indeterminado 
Eventos a decorrer a 16, 17 e 18 de 

maio     
x 

Festival de Música da Primavera do Conservatório Azeredo 
Perdigão, Viseu 

Projeto de concertos (em numero a definir, no MGV) Eventos a decorrer em março e abril 
    

x 

Festival de Música do Instituto Piaget Projeto de concertos (em numero a definir, no MGV Evento a decorrer em abril x (6) 
    

Projeto "Viseu A…" 
Integração, como parceiro colaborador, no projeto urbano de animação cultural designado 

"Viseu A…" 
Eventos a decorrer em maio e junho x (7) 

    

Jardins Efémeros Projeto em parceria com os Jardins Efémeros e Município de Viseu Eventos a decorrer em julho 
    

x 

Festival de Jazz Projeto em parceria com o Grupo Gira Sol Azul e Município de Viseu Eventos a decorrer em julho 
    

x 

Encontr'Arte 2015 
Projeto / Concurso de pintura, em parceria com a Liga dos Combatentes, Núcleo de Viseu e 

Município de Viseu. 
Evento a decorrer em julho x (8) 

    

Congresso "Ao Tempo de Vasco Fernandes", integrado nas 
Jornadas do Património 

Organização do Congresso e publicação das atas Apresentação em setembro de 2015 
    

x 

Congresso "Ao Tempo de Almeida Moreira", integrado nas 
Jornadas do Património / Centenário MGV 

Organização do Congresso e publicação das atas Apresentação em setembro de 2016 
    

x 

Shortcutz Xpress Viseu Projeto de apresentação de curtas metragens no MGV Eventos a decorrer ao longo do ano 
    

x 

Visitas Animadas pelo Serviço Educativo, Jogos, Atividades 
Pedagógicas, Artes Plásticas, etc., destinadas ao público 

escolar 

Projeto de atividades de animação lúdico pedagógica dedicadas à sensibilização do público 
escolar. 

Atividades a decorrer ao longo do 
ano     

x 

Workshops de Artes Plásticas / Educação Artística 
A Educação Artística começa na infância, ocupando-se fundamentalmente da formação da 

personalidade e desenvolvimento harmonioso, respeitando a expressão livre, a autenticidade e 
a imaginação criativa. Professora/Orientadora - Dalila D'Alte Rodrigues 

Workshops a decorrer ao longo do 
ano, cuja marcação específica 

dependerá das inscrições. 
x (9) 

    

Xadrez no Museu 
Criação de um tabuleiro de xadrez amovível, para animação e formação no âmbito da prática 
desta modalidade, com várias ações e workshops ao longo do ano. Um parceria com o Grupo 

de Xadrez da UGT Viseu e o Município de Viseu. 

A decorrer ao longo do ano, 
dependendo da calendarização das 

ações junto dos públicos, 
nomeadamente os escolares. 

    
x 
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Ciclo de Conferências e Prémio Aquilino Ribeiro 
Ciclo de Conferências e atribuição de um prémio literário denominado "Prémio Aquilino 

Ribeiro", em colaboração com o CEAR, Centro de Estudos Aquilino Ribeiro, e o Município de 
Viseu. 

Programação em fase de 
calendarização, a decorrer ao longo 

do ano 
    

x 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
     

Criação do site do Museu Grão Vasco Definição, montagem e manutenção do site do Museu Grão Vasco 
Disponibilização pública plena em 

fevereiro de 2015    
x (10) 

 

JUSTIFICAÇÃO INCUMPRIMENTO 
1 - O projeto "Os Artistas e Mestres de Ofícios Locais (Moda e Design)" só seria viabilizado pelo Museu Nacional Grão Vasco caso o promotor  e criador do mesmo assegurasse os restantes apoios financeiros indispensáveis ao suceeso do 
mesmo, tendo diligenciado junto do Município de Viseu a obtenção de tais fundos. Como isso não foi possível, e ainda que a DGPC tivesse disponibilizado alguma verba para o efeito (1.000 + 5.000 €, referentes a catálogo e exposição, 
respetivamente) este projeto foi abandonado, por manifesta insuficiência de fundos. 2- O projeto "Centenário do MGV - Cem anos, cem obras de referência do MGV" encontra-se em fase de execução, tendo os contributos externos, até 
ao momento, sido desenvolvidos "pro bono", esperando que a edição desta obra possa ocorrer no segundo trimestre de 2016, e não no primeiro trimestre como inicialmente estava previsto. 3 - O projeto "Centenário do MGV - História do 
Museu Grão Vasco" está a decorrer com algum atraso, devido à manifesta insuficiência de recursos humanos do MNGV, esperando que o referido catálogo esteja pronto, não a 16 de março (dia da inauguração da exposição do Museu) 
mas a 26 de junho de 2016, no encerramento da referida exposição ("finissage"). 4 - O projeto de catálogo "Centenário do MGV - Arte Contemporânea (Título a definir)" foi abandonado, devido ao atraso na definição da exposição de arte 
contemporânea, por parte dos "Jardins Efémeros", que assim nos não permitiu um prévio estudo a favor da edição do catálogo. A  exposição de parceria deste museu com os Jardins Efémeros  já se encontra, atualmente, definida - será 
uma exposição de Diogo Pimentão, especificamente produzida para o MNGV, e decorrerá de 2 de julho a 31 de agosto de 2016. 5 - O projeto de angariação de fundos tinha sido pensado para integrar o projeto relacionado com a 
exposição sobre José de Almeida Furtado, o Gata. Como se verificou desnecessária a captação de fundos para que a exposição pudesse ser, como foi, concretizada, o projeto foi abandonado. 6 -  O projeto "Festival de Música do Instituto 
Piaget" não foi executado porque o promotor desistiu da possibilidade de utilizar as instalações do Museu para esse efeito.  7 - O Projeto Viseu A ... não foi executado porque o promotor, Teatro Viriato, não conseguiu angariar os fundo 
necessários para a sua realização. 8 -  Este projeto, "Encontrarte 2015", foi abandonado pelo MNGV, por não se terem verificado as condições mínimas materiais para a  sua realização no museu, em 2015. Estamos a prever que possa ser 
integrado no nosso programa centenário, para o corrente ano de 2016. 9 - O projeto "Workshops de Artes Plásticas / Educação Artística" da responsabilidade de Dalila D'Alte Rodrigues não foi executado porque após aprovação do 
projeto, e posterior tentativa de contato com a Professora no sentido de se agilizarem os procedimentos para a sua concretização, não obtivemos resposta e, em consequência, foi o projeto abandonado. Em sua substituição iniciámos um 
processo de restruturação do serviço Educativo do MNGV, com vista a estruturar ofertas de apoio pedagógico, através de visitas guiadas temáticas, que já se encontram em pleno funcionamento.  10 - O Projeto "Criação do site do Museu 
Grão Vasco" ficou praticamente concluído no ano de 2015, estando em condições, neste momento, de ser finalizado. Como se pode facilmente perceber, tratou-se de um lapso na definição das datas, uma vez que a "disponibilização 
pública plena" estava prevista para fevereiro de 2016 e não de 2015 como, por lapso, foi então apresentado em plano de atividades para 2015. 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU MONOGRÁFICO DE CONÍMBRIGA 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

Desenvolvimento do projeto de investigação DEARCON 
(Plano Nacional dos Trabalhos Arqueológicos) 

Continuar as escavações arqueológicas na zona entre o fórum e o anfiteatro, na perspetiva 
estratégica de alargamento orgânico da área escavada e aberta ao público na cidade. 

Intervenção arqueológica em, pelo 
menos, 50m2.     

X 

Estudo da cerâmica romana tardia de importação norte-
africana e das suas imitações locais 

Dar apoio técnico e científica ao investigador que está a estudar  sistematicamente as 
cerâmicas indicadas (a) 

Garantir a 100% o acesso desejado 
às coleções     

X 

INCORPORAÇÕES 
     

As incorporações na coleção do MMC dependem do 
avanço das escavações arqueológicas, não sendo 

programáveis 
      

X 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Atualização da informação  acerca da localização na 
reserva 

Na sequência da reorganização da reserva (2014) o sistema de inventário tem de ser atualizado 
para refletir a nova realidade 

Atualizar 100% dos registos 
    

X 

1ª fase da sistematização do arquivo documental 
Concluir a 1ª fase da sistematização do arquivo técnico-científico do Museu, na sequência do 

trabalho levado a cabo com recurso a voluntariado 

Acondicionar 100% do arquivo em 
condições adequadas; Carregar pelo 

menos 30% da base de dados 
    

X 

Inventário da coleção numismática das escavações antigas Conclusão do inventário numismático da coleção das escavações antigas 
Concluir o inventário numismático 

no primeiro semestre do ano    
b) 

 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

Mosaico de Ulisses 
Restauro do chamado "Mosaico de Ulisses" da villa romana de Santa Vitória do Ameixial (MNA), 

em curso na oficina de restauro de mosaicos. 

Concluir a fase de construção do 
novo suporte; projetar a fase de 

reintegração do tesselado 
   

c) 
 

Materiais a ceder ao PO.RO.S 
Intervenções de conservação e restauro nas peças arqueológicas selecionadas para futura 

cedência à Câmara Municipal de Condeixa para integrarem o centro de interpretação "Portugal 
Romano em Sicó) 

Concluir as intervenções até á data 
prevista para a inauguração do 

PO.RO.S 
   

d) 
 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

Rua a Norte do fórum 
Intervenção na Rua a Norte do Fórum, tendo como objetivos permitir o desenvolvimento do 

projeto DEARCON sem a interrupção de circulação na área e a bertura ao público do circuito de 
visita exterior ao monumento. 

Conclusão da intervenção até 
outubro de 2015      

Exposição Conimbriga, Arquitetura e Memória - 
Interpretação 

do Sítio Arqueológico 

Exposição de exercícios académicos do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências 
e tecnologia da Universidade de Coimbra 

Abertura ao público de 10 de Julho a 
10 de Setembro de 2016     

X 

Exposição comemorativa do Jubileu de Prata: XXV Anos a 
Artesanar (António Adauta) 

Exposição de bordados de Arraiolos com motivos de mosaicos de Conimbriga 
Abertura ao público de 2 de 

Novembro a 28 de Dezembro     
X 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

Visitas guiadas 
Assegurar visitas escolares, e de outros grupos, por guias externos, de acordo com as 

solicitações. 
Pelo menos 50% de visitas 

acompanhadas    
e) 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU MONOGRÁFICO DE CONÍMBRIGA 

Festival escolar de teatro de tema clássico Receber os espetáculos programados no âmbito do festival. 
Realização de, pelo menos, dois 

espetáculos.     
X 

Dias internacionais dos Monumentos e sítios e dos Museus 
e Noite dos Museus 

Assinalar os eventos tradicionais em Museus e Monumentos 
Realização de, pelo menos, três 

atividades     
X 

Aniversário do Museu 
Assinalar o 52º aniversário da inauguração do Museu Monográfico de Conimbriga com um 

evento adequado 
Realização de uma atividade no dia 

10/6/2015     
X 

Dia Mundial da Árvore. 
Atividade com crianças do concelho de Condeixa e com a colaboração da APPACDM de 

Condeixa, que visitou e fez manutenção da área reflorestada por idêntica colaboração no ano 
transato. 

Assegurar a colaboração dos 
parceiros e envolver pelo menos 100 
pessoas entre 20 e 21 de Março de 

2016. 
    

X 

Vislumbre de um Império Jornada de recriação histórica promovida em Conimbriga pela Câmara Municipal de Condeixa.  
Garantir a realização da iniciativa e 

providenciar apoio logístico para um 
público da ordem das 3000 pessoas 

    
X 

Romeu e Julieta (Bailado) Coreografia proposta pela companhia de dança de Coimbra 
Realizar dois espetáculos (4 e 5 de 

Julho).     
X 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
     

Redes Sociais 
Assegurar a comunicação do Museu através das redes sociais através da presença no Facebook, 

Twitter, Pinterest, Youtube e difusão de Newsletter. 

Facebook: pelo menos 2000 
pessoas; Twitter: idem; Pinterest: 

pelo menos 200 pessoas; Youtube: 
pelo menos 5000 visualizações; 

Newsletter: pelo menos 500 
subscritores. 

    
X 

Arqueologia experimental 
Realizar um workshop de arqueologia experimental direcionada à produção de cerâmicas 

típicas do Final da Idade do Bronze 
Realizar pelo menos uma atividade f) 

    

JUSTIFICAÇÃO INCUMPRIMENTO 
a) Adolfo Fernández, bolseiro de pós-doutoramento da FCT, integrado no Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, sob a orientação do prof. Doutor Rui Morais, professor da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto; b) tendo sido identificado um conjunto de cerca de 500 moedas provenientes de achados avulsos que se conservavam, sem registo, no Laboratório de Conservação e Restauro,  a sua inventariação, representando 
cerca de 0,5% do total da coleção, não Pôde ser concluída; c) a inexistência de meios técnicos no Museu impediu o desenho do projeto cujos critérios, estão, no entanto, completamente estruturados, estimando-se em 10% do total do 
projeto o seu desenho final e a fase de aprovação da intervenção pelo MNA, que são as fases incumpridas do Plano de Atividades; d) o arrastamento da data de inauguração do Po.Ro.S para 2016 implicou a inconclusão do projeto, 
estando por concluir o tratamento de 5 peças; e)15120 visitas escolares, das quais 7500 guiadas, numa taxa de 49,6% correspondendo a 99,2% de consecussão do objetivo; f) o promotor externo não prosseguiu com o projeto. 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

O Arqueólogo Português, s.5, vol. 3 Elaboração e publicação de livro decorrente de protocolo com o INCM 
Publicação até dezembro de 

2014/início de 2015    
A) 

 

Publicação de guião Elaboração de guião da exposição permanente do Museu 
 

B) 
    

Ciclo de Conferências sobre José Leite de Vasconcelos na 
Assembleia da República 

Publicação das Atas do ciclo que teve lugar na Assembleia da República entre janeiro e março 
de 2014      

X 

Atas do Congresso do Neolítico, Suplemento 9 do OAP 
  

C) 
    

Catálogo da exposição "Em Caso de Guerra" 
  

D) 
    

Registo de Santos 
  

E) 
    

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Biblioteca 
Incrementar o carregamento na base de dados de todas as monografias e títulos de publicações 

periódicas existentes no MNA 
Disponibilizar base de dados para 

consulta on-line    
E) 

 

Arquivo Histórico Identificar os diferentes fundos e estruturar o Arquivo Histórico do MNA 
Disponibilizar base de dados para 

consulta on-line   
E) 

  

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

Conservação preventiva 
Continuação do programa de conservação preventiva na vertente das reservas de coleções 

iniciada em 1980 e reprogramada em 2000 ao abrigo do  III QCA/POC      
X 

Restauro do presépio, maquineta “Adoração dos Pastores” 
Restauro do presépio, maquineta “Adoração dos Pastores” em colaboração com o Laboratório 

José de Figueiredo      
X 

Conservação e restauro da coleção de mosaicos romanos 
Conservação e restauro da coleção de mosaicos romanos em articulação com o Museu 

Monográfico de Conímbriga 
Constituição de reserva museológica F) 

    

Conservação e restauro da coleção de mosaicos romanos 
Restauro do mosaico de Ulisses de Santa Vitória do Ameixial em colaboração com o Museu 

Monográfico de Conímbriga 
Eventual integração na exposição 

Religiões da Lusitânia 
F) 

    

Reserva museológica Instalação de reserva museológica 
 

F) 
    

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

Exposição "Em Caso de Guerra" 
 

aumentar o número global de 
visitantes do Museu 

D) 
    

Reprogramação da exposição Religiões da Lusitânia 
 

aumentar o número global de 
visitantes do Museu 

E) 
    

Empréstimo da exposição O Tempo Resgatado ao Mar 
 

aumentar o número global de 
visitantes do Museu     

X 

Exposição "Nuestra Señora de la Mercedes" 
Exposição itinerante resultado de parceria com o empréstimo da exposição "Tempo Resgatado 

ao Mar" 
aumentar o número global de 

visitantes do Museu      

Biface - O “faz-tudo” da primeira humanidade 
Seleção e exposição de bifaces das coleções do MNA . Dar a conhecer a mais enigmática 

ferramenta da história humana segundo alguns eixos principais. 
aumentar o número global de 

visitantes do Museu 
D) 

    

Escoural: 50 anos depois Exposição comemorativa da efeméride sobre a descoberta da importante Gruta do Escoural. aumentar o número global de 
    

X 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA 

Projeto Sado-Meso? visitantes do Museu 

Exposição "Lusitânia Romana. Origem de Dois Povos" Em parceria com o Museu Nacional de Arte Romano, de Mérida 
aumentar o número global de 

visitantes do Museu     
X 

Exposição "N'Gola N'Dongo" 
      

X 

Exposição "Africa. La Terra degli Spiriti" Cedência de uma peça para a exposição no Museo delle Culture (MUDEC) de Milão 
     

X 

Exposição "José Leite de Vasconcelos: Vida e Obra" Em parceria com a Fundação Casa de Bragança 
     

X 

Exposição "Máscara Ibérica" Em colaboração com a Progestur 
     

X 

Exposição "Ad Aeternitatem os espólios funerários de 
Ammaia a partir da coleção Maçãs do Museu Nacional de 

Arqueologia" no Museu Cidade de Ammaia 
Apoio e cedência temporária de peças 

     
X 

Exposição "Quem nos Escreve Desde a Serra" 
Exposição de rua itinerante, organizada pela Câmara Municipal de Loulé e pelo Projeto ESTELA, 
com a colaboração da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e do Projeto Eurovision      

X 

Exposição dossier 
Evocação dos 35 anos da exposição "A I Idade do Ferro no Sul de Portugal: Epigrafia e Cultura" 

por ocasião da exposição "Quem nos Escreve desde a Serra"      
X 

Exposição "Arte Copta e do Oriente Cristão" 
Por ocasião das Jornadas de Estudos Coptas e do Oriente Cristão, organizadas pela Faculdade 

de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e pela Association Francophone de Coptologie      
X 

Exposição "António Adauta. XXV Anos a Artesanar" 
      

X 

Exposição documental sobre Scarlat Lambrino Por ocasião da Evocação Scarlat Lambrino 
     

X 

Exposição "(a)Riscar o Património" Exposição resultado de resultado de uma iniciativa da DGPC 
     

X 

Folhas de sala para a exposição "Antiguidades Egípcias" 
Disponibilizadas folhas de sala em Português, Inglês, Castelhano,  Francês, Italiano e Chinês 

(Mandarim)      
X 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

O MNA vai ao Clube de Arqueologia 
Apresentação do MNA e da riqueza das suas coleções. Divulgar o património arqueológico 

existente no MNA 
Fazer 2 apresentações em escolas da 

rede de Clubes     
X 

Arqueologia experimental e didática da arqueologia 
Simulação de atividades arqueológicas de campo e de laboratório. Possibilitar aos alunos o 
contato com metodologia científica do trabalho de arqueologia de campo e de laboratório. 

Realizar 5 workshops temáticos 
envolvendo pelo menos 2 clubes de 
arqueologia de diferentes escolas, 4 

professores e 60 alunos 
  

G) 
  

Peça do Mês Comentada Apresentação de uma peça do acervo por um especialista Apresentação de 12 peças 
    

X 

Conversas inopinadas Conferências para fomentar o conhecimento de temáticas pluridisciplinares Realizar 9 conferências 
 

H) 
   

Tertúlias Temática abordada por vários especialistas Realizar 9 tertúlias H) 
    

Belém Art Fest Evento realizado de forma anual com o apoio de diversas entidades 
     

X 

Dia e Noite dos Museus Comemoração 
     

X 

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios Comemoração 
     

X 

Jornadas Europeias do Património Comemoração 
     

X 

Dia do Museu Nacional de Arqueologia Comemoração com conferência 
     

X 

Dia do Investigador do MNA Ciclo de Conferências Realizadas 18 Conferências 
    

X 

Ação Educativa Visitas orientadas para público escolar do 1º e 2º ciclo do ensino básico 
Concretizar 250 ações, com um 

número  médio de 17 pessoas por     
X 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA 

ação 

Ação Educativa Visitas orientadas para público não escolar 
Concretizar 80 ações, com um 

número médio de 17 pessoas por 
ação 

    
X 

Ação Educativa Atelier pedagógico 
Concretizar 30 ateliers com um 

número médio de 17 pessoas por 
atelier 

    
X 

10 Grandes Temas da Pré-História Ciclo de 10 conferências 
     

X 

Arqueologia no cinema Projeção e comentário de 3 filmes relacionados com a Arqueologia 
     

X 

Concertos 
Por ocasião do Dia de Reis e de Santo António, com a Associação de Amigos da Escola de 

Música do Conservatório Nacional      
X 

Conversas a bordo 
Por ocasião da exposição "O Tempo Resgatado ao Mar", foram realizadas 4 conferências neste 

ano      
X 

Jornadas Anuais do GAMNA Ciclo de conferências 
     

X 

Lugar de Cultura Comemoração 
     

X 

Festival IN Evento realizado na FIL dando a conhecer o Museu fora de suas portas 
     

X 

Sessão de informação e debate "Património Cultural, 
memória da humanidade" 

Conferência realizada a 3/junho 
     

X 

Semana Azul Evento realizado na FIL 
     

X 

Apresentação e lançamento de livros Apresentação de 4 livros do Campo Arqueológico de Mértola e outros 4 da  Progestur  
     

X 

Conferência "Reis e cidades na antiga Mesopotâmia: 
construir e destruir em nome dos deuses" 

Por Juan Luis Montero Fenollós, promovida pela FCSH/UNL, no dia 26/junho 
     

X 

Ciclo de conferências 
2 conferências enquadrada nas atividades do I Congresso Internacional "As aves na História 
Natural, na PréHistória e na História", organizado pelo Centro Português de GeoHistória e 

PréHistória 
     

X 

Mesa-redonda sobre "A componente Imaterial na 
investigação arqueolóG formação e práticas em Portugal" 

Organizado pela Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, 
teve lugar no dia 2/julho      

X 

Noite Europeia dos Investigadores 
Evento realizado no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, no dia 25/setembro,  com 

o objetivo de aproximar a comunidade científica dos cidadãos      
X 

Projeção do documentário "Fundeadouro Romano em 
Olisipo - o porto de Lisboa em época romana" 

Projeção e comentários relacionados com os achados arqueológicos que têm dado a conhecer a 
cidade de Lisboa em época romana. Foram realizados 3 sessões.      

X 

Evocação Scarlat Lambrino 
Com o apoio do Instituto Cultural Romeno, foi organizada um exposição documental sobre um 

ilustre representante da arqueologia romena e dos estudos epigráficos em Portugal.      
X 

Conferência "Lápis-lazúli no Antigo Egito" Conferência proferida por Thomas Greiner, no dia 5/dezembro 
     

X 

JUSTIFICAÇÃO INCUMPRIMENTO 
A) Publicação só aconteceu em 2016 mas todo o restante trabalho de edição decorreu durante o ano de 2015; B) Não existe exposição permanente, foram no entanto criadas folhas de sala para a exposição "Antiguidades Egípcias". 
C) As atas foram publicadas por outra entidade; D) Exposição adiada; E) Em curso; F) Exige aquisição de serviços a um atelier de restauro estrangeiro (eventualmente espanhol) por isso estes projetos foram adiados. 
G) O número (5) de workshops não foi cumprido mas (3) realizadas excederam o número de participantes; H) Foram realizadas outras conferências/comunicações que substituíram as do plano proposto pois desistiu-se de apresentar as 
conferências nestes ciclos. 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

Guia da exposição de pintura e escultura portuguesas Guia da nova exposição permanente (edições em português e inglês) 
  

X 
   

Catálogo da exposição "Joyeuse Entrée. A Vista de Lisboa 
do Castelo de Weilburg ". 

Investigação, Coordenação científica, redação de textos e edição do catálogo da exposição 
"Joyeuse Entrée. A Vista de Lisboa do Castelo de Weilburg ". Piso 1, Sala do Tecto Pintado, 

15.10.2015-14.02.2016 
      

Catálogo da exposição " Josefa d'Óbidos e a invenção do 
Barroco Português". 

Investigação, Coordenação científica, redação de textos e entradas e coordenação editorial do 
catálogo da exposição " Josefa d'Óbidos e a invenção do Barroco Português".       

Catálogo da Exposição "Aqua. Faianças da Coleção do 
MNAA". 

Investigação, Coordenação científica, redação de textos e edição do catálogo da Exposição 
"Aqua. Fainças da Coleção do MNAA". Piso 1, Sala do Tecto Pintado, 18.06 - 27.09.2015       

Catálogo da exposição " Colección Masaveu. Grandes 
Mestres da Pintura Espanhola: Greco, Zurbarán, Goya, 

Sorolla". 

Tradução e edição do Catálogo da exposição " Colección Masaveu. Grandes Mestres da Pintura 
Espanhola: Greco, Zurbarán, Goya, Sorolla". Galeria de Exposições Temporárias, 20.11.2015 - 

03.04.2016 
      

Coedição do livro "Arte & Ciência. Obras da Coleção do 
Museu Nacional de Arte Antiga" 

Com texto de Paulo Pereira, fotografia de Massimo Listri (e ainda DGPC/ADF - José Pessoa e 
Paulo Cintra e Laura Castro  Caldas ) e coordenação editorial de MNAA (Ana Castro Henriques), 

o livro "Arte & Ciência. Obras da Coleção do Museu Nacional de Arte Antiga"  resulta de uma 
colaboração do MNAA com a Fundação Champalimau e a editora Franco Maria Ricci 

      

Conceição Borges de Sousa,Treasures from Sri Lanka in 
two Portuguese Museums 

Comunicação no  4th International Conference, organizado pelo  Lanka Decorative Arts, Sri 
Lanka; publicado online       

Participação do MNAA no Projeto "A Casa Senhorial em 
Lisboa e no Rio de Janeiro. Anatomia dos Interiores" 

(PTDC/EAT-HAT/11229/2009), projeto de investigação 
financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 

realizado no Instituto de História da Arte da FCSH da 
Universidade Nova de Lisboa e na Fundação Casa de Rui 

Barbosa, no Rio de Janeiro, em colaboração com o Museu 
Nacional de Arte Antiga, Fundação das Casas de Fronteira 

e Alorna e Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva. 

27 Fevereiro - Lançamento do livro de encerramento do projeto "A Casa Senhorial em Lisboa e 
no Rio de Janeiro. Anatomia dos Interiores" (PTDC/EAT-HAT/11229/2009)  Apresentação por 

António Filipe Pimentel, Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga. Auditório do MNAA 
      

 
Participação do MNAA no Projeto «Robianna: Esculturas 
Della Robbia em Portugal - História, Arte e Laboratório» 

(PTDC/HIS-HEC/116742/2010) – Organização Instituto de 
História da Arte; Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade Nova de Lisboa; Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia. 

29 Maio - Participação científica do MNAA no Colóquio «Robianna: Esculturas Della Robbia em 
Portugal - História, Arte e Laboratório» (PTDC/HIS-HEC/116742/2010) – Organização Instituto 
de História da Arte; Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Auditório do MNAA 
      

Colóquio Imagens e Liturgia na Idade Média. Seminário 
Internacional. 

Organizado pelo Secretariado Nacional  para os Bens Culturais da Igreja, com a colaboração 
científica do MNAA  (Anísio Franco e Maria João Vilhena de Carvalho,“A Coleção de Arte 

Medieval no Discurso Museológico das Novas Salas de Exposição Permanente”)  
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CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

Atividade corrente de intervenções de conservação nas 
coleções de pintura e escultura       

X 

Substituição de passepartouts na coleção de desenhos 
      

X 

Coleção de Cerâmica 

Restauro de 5 peças da coleção de Cerâmica do MNAA: Depósitos de parede, Inv. 2436 Cer e 
Inv. 5848 Cer;  Lavabos de parede, Inv. 60 Cer, 59 Cer, 917 Cer; Aquário, MNAA Inv. 6654 Cer. 

Trabalho desenvolvido no âmbito da exposição temporária "Aqua" pela conservadora-
restauradora Conceição Ribeiro e conservadores-restauradores recrutados no programa 
Contrato Emprego Inserção+, supervisionado pelo conservador da Coleção de Cerâmica 

      

Coleção de Mobiliário 
Intervenção de conservação e restauro nas seguintes peças em 18 peças da exposição 

permanente e reservas, pela equipa do MNAA       

SEGURANÇA 
     

Sistema de Controlo de Acesso Reinstalação do programa no novo computador da CS e revisão geral do sistema. 
 

X 
    

Substituição do vigilante do MNAA na CS por um posto de 
empresa de segurança. 

De acordo com a lei. 
     

X 

Instalação de uma ligação direta do sistema de intrusão à 
polícia.   

X 
    

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

"FMR. A Coleção Franco Maria Ricci". Galeria de 
Exposições temporárias, 29.11.2014 - 12.04.2015 

 
A primeira apresentação internacional, após a grande exposição de Colorno (2004), da notável 
coleção constituída pelo reconhecido designer, editor e bibliófilo italiano, nascido em Parma 

em 1937. 
Cerca de uma centena de obras de pintura e de escultura, do século XVI ao século XX, que nos 

guiam numa fascinante viagem pela arte da representação humana. Nomes como Filippo 
Mazzola, Jacopo Ligozzi, Philippe de Champaigne, Bernini, Canova ou Thorvaldsen, entre muitos 
outros, espelham o gosto heterodoxo do colecionador e ilustram, de forma singular, a História 

da Arte ocidental. 
A exposição ocupou, uma vez mais, toda a Galeria de Exposições Temporárias e ainda, a título 

excecional, a Biblioteca do MNAA (num núcleo que reúne algumas das mais notáveis edições de 
FMR). 

Exposição acompanhada da publicação de catálogo. 

      

Exposição " Josefa d'Óbidos e a invenção do Barroco 
Português". Galeria de Exposições Temporárias, 15.05 - 

20.09.2015 

Grande exposição sobre o barroco português nas décadas de 1630 a 1680 em torno da obra  de 
um dos seus mais interessantes protagonistas, a pintora Josefa d'Óbidos. Exposição 

acompanhada da publicação de catálogo. 
     

X 

Exposição " Colección Masaveu. Grandes Mestres da 
Pintura Espanhola: Greco, Zurbarán, Goya, Sorolla". 

Galeria de Exposições Temporárias, 20.11.2015 - 
03.04.2016 

Grande exposição sobre a pintura espanhola do período barroco através de obras dos seus 
grandes mestres. Exposição acompanhada da publicação de catálogo.      

X 

Exposição "Carrara. Escultura Italiana nas Janelas Verdes Obras de seguidores de Bernini e uma escultura de Lorenzo Bartolini, demonstrativas do 
 

X 
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(1625-1848)".Piso 1,  Sala do Tecto Pintado. potencial plástico do mármore de Carrara. 

Exposição "Splendor et Gloria. Cinco joias setecentista de 
exceção. Piso 1, Sala do Tecto Pintado, 24.09.2014 - 

11.01.2016 

As exposições da Sala do Teto Pintado – assim designada por ostentar parte da quadratura 
original realizada pelo pintor toscano Vincenzo Bacherelli (1672-1745) – têm como alicerce 

comum o estudo, a conservação e a valorização das peças expostas e do acervo do MNAA.Um 
dos mais ambiciosos projetos do MNAA, a exposição"Splendor et Gloria"  ilustrou o esplendor 

artístico da corte de Lisboa no século XVIII e o protagonismo de vários artistas excecionais, 
como os arquitetos João Frederico Ludovice e Mateus Vicente de Oliveira, o escultor Joaquim 

Machado de Castro ou os joalheiros da Coroa, Adão e Ambrósio Pollet. 

      

Exposição "Aqua. Faianças da Coleção do MNAA". Piso 1, 
Sala do Tecto Pintado, 18.06 - 27.09.2015 

A Custódia da Bemposta, obra-prima da coleção do MNAA, a Custódia da Sé Patriarcal (Lisboa), 
o Resplendor do Senhor Jesus dos Passos (Lisboa), o Resplendor do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres (Ponta Delgada) e o Hábito Grande das Três Ordens Militares (Palácio Nacional da 

Ajuda, Lisboa) são as peças de exceção, reunidas pela primeira vez. 
     

X 

Exposição "Joyeuse Entrée. A Vista de Lisboa do Castelo de 
Weilburg ". Piso 1, Sala do Tecto Pintado, 15.10.2015-

14.02.2016 

A mostra visava consolidar os avanços da mais recente historiografia, já abordados no quadro 
de “A Encomenda Prodigiosa. Da Patriarcal à Capela Real de São João Batista” (núcleo do 

Museu de São Roque), exposição que o MNAA e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa-Museu 
de São Roque organizaram em 2013. 

      

Exposição  "O Belo Vermelho. Desenhos a sanguínea (sécs. 
XVI a XVIII)", Sala do Mezanino 

Exposição acompanhada da publicação de catálogo. 
     

X 

Exposição "Do Japão. A Beleza em Miniatura: Inro e 
Netzuke (Séculos XVIII-XIX)". Sala do Mezanino, 03.11.2015 

- 14.02.2016 

Uma selecção de preciosas estampas japonesas articulando-as com a coleção de netsukes 
provenientes de uma recente doação      

X 

Exposição "Luca Cambiaso e  o seu Círculo (Desenhos)". 
Sala do Mezanino, 07.07 - 18.10.2015 

Desenhador visionário e inovador, Luca Cambiaso (Moneglia, 1527 – Escorial, 1585) ocupou um 
lugar de relevo na cena artística genovesa e italiana do período maneirista, dedicando-se a 

inúmeros trabalhos decorativos no interior de palácios e igrejas de Génova e dos seus 
arredores, que lhe trouxeram amplo reconhecimento. Conhecido essencialmente pelos seus 

desenhos "cubistas" e pelo seu modo de esquematizar a figura humana, reduzindo as formas às 
linhas essenciais, Luca Cambiaso revela uma das mais interessantes pesquisas pessoais de toda 

a tradição do desenho ocidental. 
Exposição em conjunto com a Academia Nacional de Belas Artes de Lisboa 

     
X 

Exposição Obra Convidada "Rosso Fiorentino.  Baco, Vénus 
e Cupido. Musée National d'Histoire et d'Art do 

Luxemburgo", Piso 1, sala do Tecto Pintado, 22.01 - 
18.05.2015 

No âmbito do programa Obra Convidada,  apresentação da pintura Baco, Vénus e Cupido do 
Musée National d'Histoire et d'Art do Luxemburgo, eloquente testemunho da refinada e 

sedutora arte de Rosso em Fontainebleau. 
     

X 

Exposição Obra Convidada"Jan Gossaert. Adão e Eva. 
Museo Thyssen-Bornemiza, Madrid.". Piso 1, sala 60, 

02.06.2015 - 06.09.2015 

No âmbito do programa Obra Convidada, apresentação da pintura Adão e Eva do famoso pintor 
Jan Gossaert, conhecido como Mabuse do Museo Thyssen-Bornemiza, Madrid. A obra, um 
pequeno painel representando Adão e Eva, baseia-se diretamente na célebre gravura de 

Albrecht Dürer do mesmo tema, datada de 1504. 
     

X 

Exposição "Azul sobre Ouro. A Sala das Porcelanas do 
Palácio de Santos". Piso 1, Sala do Torreão, 27.02-

Numa parceria inédita com a Embaixada de França, o MNAA apresentou uma ilustrativa 
exposição com cerca de 60 pratos da Sala das Porcelanas (onde decorrem, atualmente,       
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24.05.2015 trabalhos de conservação e restauro). Encastrados no invulgar teto no século XVII, os pratos 
saíram pela primeira vez do Palácio de Santos. A exposição foi, por isso, uma oportunidade rara 
para ver de perto este conjunto de peças singular.Exposição acompanhada da publicação de um 

guia. 

Exposição Obra Convidada "El Greco. A Sagrada Família 
com Santa Ana. Museo de Santa Cruz, Toledo". Piso 1, sala 

60, 14.09.2015 - 10.01.2016 

Apresentação da pintura Lamentação de Cristo,da Paróquia de Santa Leocádia e São Romão de 
Toledo, em depósito no Museu de Santa Cruz, Toledo  (por Cortesia Arquidiocese de Toledo 
).Um recente trabalho de restauro permitiu recuperar o retrato, ocultado desde data incerta 

pelas nuvens do fundo, de um esplêndido personagem desconhecido vestido de verde. No 
âmbito da "Mostra Espanha 2015". 

     
X 

Exposição permanente "Presépio Português" 
Apresentação permanente de um núcleo expositivo da coleção de Escultura Portuguesa do 

MNAA dedicado ao Presépio Português, constituído por peças que compõem um dos núcleos 
referenciais da Coleção de Escultura. 

      

"ComingOut. E e se o museu saísse à rua?"  29.09.2015 - 
01-01-2016 

Numa parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a HP Portugal, o Museu Nacional de Arte 
Antiga expôs 31 obras-primas da sua coleção, reproduzidas com altíssima qualidade, nas zonas 

do Chiado, Bairro Alto e Príncipe Real. A iniciativa será acompanhada de um catálogo. 
      

"Vamos Pôs o Sequeira no lugar certo". 27.10.2015 - 
30.04.2016 

Surgiu ao Museu Nacional de Arte Antiga a oportunidade imperdível de integrar no seu acervo 
– ao lado do cartão  final e dos desenhos preparatórios, que já fazem parte da sua coleção – a 
pintura “A Adoração dos Magos” de Domingos António Sequeira, uma peça fundamental do 

património nacional. Mas, para adquirir esta obra, o MNAA precisa de contar com o empenho e 
a participação de todos. Assim, o Museu convida os portugueses a patrocinar “A Adoração dos 
Magos” e a pôr o Sequeira no lugar certo, através de uma campanha de angariação de fundos 

em colaboração com o Grupo dos Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga (GAMNAA). 
 

      

Exposição "MNAA, Olhares Contemporâneos - Residência 
Fundação EDP". Jardim, 16.05 - 20.09.2015 

Residência de jovens talentos emergentes na área da Fotografia, tendo como tema o próprio 
Museu. 4ª edição.      

X 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

Ciclo de conferências em torno da Coleção de Arte de 
Franco Maria Ricci 

”Universalissimo”. Ciclo de conferências no âmbito da Exposição FMR. A Coleção Franco Maria 
Ricci. Organização MNAA. Auditório do MNAA: 

16 Janeiro Conferência João Bicker. Regularidade, Nitidez, Bom Gosto e Graça – Franco Maria 
Ricci, designer 

13 Fevereiro – Conferência António Mega Ferreira – Ricci no Labirinto de Borgges: ficções 
20 Março Conferência «Frederico Lourenço – O Imaginário do Labirinto» 

     
X 

Ciclo de conferências em torno do Barroco Português e de 
Josefa d'Óbidos 

Colóquio e debate «Josefa de Óbidos. Outras Questões, Novas Hipóteses», que se realizou no 
dia 10 setembro no âmbito da exposição “Josefa de Óbidos e a Invenção do Barroco 

Português”, organizado pelo Museu Nacional de Arte Antiga e pela Ritmos,  
     

X 

 
Colóquio «Robianna: Esculturas Della Robbia em Portugal - 

História, Arte e Laboratório» (PTDC/HIS-
HEC/116742/2010) 

Organizado pelo Instituto de História da Arte; Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa; Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com a colaboração do 

MNAA 
      



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015      

Página 100 de 156 
 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

Colóquio «Alfredo de Andrade (1839-1915) entre Itália e 
Portugal: cidade, arquitectura, património». 

Organizado pelo Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo da Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto (CEAU-FAUP) em parceria com a Associazione Socio-Culturale Italiana 

Del Portogallo (ASCIP), com a colaboração do MNAA 
      

 
Novos (desa)fios | Ciclo de Conferencias ‘Textiles, Trade 

and Taste’. 
Organização CHAM em parceria com DGPC, MNMC, MNAA, PNA, FRESS e FCT. 

      

Conferência por Susann Silfverstolpe «Silver gifts from 
Swedish monarchs to Russian Tsars during the 

seventeenth Century – Presentes em prata de monarcas 
suecos para os czares russos durante o século XVII». 

Organização Embaixada da Suécia, com a colaboração do MNAA. 
      

 
 Lançamento do livro «Arte e Diplomacia. A vivência 

romana dos embaixadores joaninos». 

Organizada pela Scribe e pelo MNAA. Apresentação por Ana Maria Leal de Faria e António Filipe 
Pimentel, Diretor do MNAA       

Lançamento do livro «The Global City – on the Streets of 
Renaissance Lisbon». 

Apresentação por Henrique Leitão, António Filipe Pimentel, Diretor do Museu Nacional de Arte 
Antiga e autores.       

Lançamento do Livro "Retábulos da Ordem dos Carmelitos 
Descalços" 

Com a colaboração do MNAA 
      

Lançamento do livro «Histórias de Antiguidades de Anísio 
Franco». 

Organizado pela editora Caleidoscópio, com a colaboração do MNAA. Apresentação por 
António Filipe Pimentel, Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga.       

Cerimónia de lançamento da Emissão Filatélica 
comemorativa "500 Anos de Santa Teresa de Jesus" 

Organizado pelos CTT e pela Ordem dos Carmelitas Descalços, com a colaboração do MNAA 
      

Colóquio Imagens e Liturgia na Idade Média. Seminário 
Internacional. 

Organizado pelo Secretariado Nacional  para os Bens Culturais da Igreja, com a colaboração do 
MNAA       

Oficinas para adultos 

Assalto a Lisboa: por palavras, imagens e sons 
Jardim da Estrela 

13 setembro, tarde 
Iniciativa das Bibliotecas Municipais da Câmara Municipal de Lisboa com o objetivo de 

promover a leitura e a literacia. 
Oficinas para adultos e famílias, jogos de memória e imaginação em torno de imagens das 

coleções. 

     
X 

Oficinas para familias 

Assalto a Lisboa: por palavras, imagens e sons 
Jardim da Estrela 

13 setembro, tarde 
Iniciativa das Bibliotecas Municipais da Câmara Municipal de Lisboa com o objetivo de 

promover a leitura e a literacia. 
Oficinas para adultos e famílias, jogos de memória e imaginação em torno de imagens das 

coleções. 
 

Visita-jogo para famílias com crianças a partir dos 6 anos 

     
X 
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1 fevereiro, 1 março, 11h30 – Reis, rainhas, príncipes, princesas, bispos e outros não tão 
importantes 

4 Outubro, 1 novembro, 11h30 - Serão as cores iguais em todos os tempos? 

 
Venha conhecer “A Adoração dos Magos” 

Visitas orientadas à pintura de Domingos Sequeira 
1º DOMINGO DO MÊS // 11h00 

TERÇA - SEXTA // 17h30 

Visitas promovidas no âmbito da campanha de angariação de fundos para a aquisição da obra 
Adoração dos Magos do pintor Domingos António Sequeira Vamos Pôs o Sequeira no lugar 

certo. 27.10.2015 - 30.04.2016 
      

O Museu Nacional de Arte Antiga,  as Coleções de 
Escultura,Desenho, Gravura e Pintura 

Conferências na ação de formação de agentes da Polícia Judiciária. Loures, Escola Superior de 
Polícia, 2015.       

1º Domingo do mês 
Visita público geral  

1 Fevereiro, 1 Março, 11h30 – O Retrato na coleção do 
MNAA  

7 Junho, 11h30 - Entre a Palavra e a Imagem - o Barroco 
 
 

O Serviço de Educação estabelece a relação entre o MNAA e os seus diversos públicos através 
da realização de um programa de atividades centrado nas coleções e nos conteúdos das 

exposições temporárias, procurando corresponder aos interesses mais variados. O seu objetivo 
fundamental é, através de uma atitude lúdica de descoberta, motivar a observação e a reflexão, 

orientando e estimulando a participação individual. 

      

Oficinas para crianças 

 
  

Visita-jogo para famílias com crianças a partir dos 6 anos 
1 Fevereiro, 1 Março, 11h30 – Reis, rainhas, príncipes, princesas, bispos e outros não tão 

importantes 
4 Outubro, 1 Novembro, 11h30 - Serão as cores iguais em todos os tempos?  

Visita-jogo para crianças com 6-12 anos 
3 de maio, 11h30  

Monstros com Companhia 
 

Exposição Josefa de Óbidos e a Invenção do Barroco Português 
1º Domingo do mês, 7 de junho, 11h30  

 
Visita-jogo para crianças com 6-12 anos - Quem quer cheirar e saborear o meu desenho? 

Oficina férias de Páscoa 
OFICINA PARA CRIANÇAS, dos 7 aos 13 anos, 2 dias, 3ª e 4ª-feira,  31 de março e 1 de abril, 

10h00-17h00 -  Pensar, sentir… e criar! 
 

Oficina férias de Páscoa 
OFICINA PARA CRIANÇAS, dos 7 aos 13 anos, 2 dias, 3ª e 4ª-feira,  31 de março e 1 de abril, 

10h00-17h00 -  Pensar, sentir… e criar! 
  

Oficinas férias de verão 

     
X 
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Crianças dos 7 aos 12 anos 

Julho 2015, 2 dias, 1 oficina, 10h00-17h00 - 3ª e 4ª-feira | 5ª e 6ª-feira 
 

30 Junho e 1 Julho, Será que os peixes podem voar?!  
 2 e 3 Julho, A Matemática vai de férias para o Museu   

7 e 8 Julho Cenografias  históricas para pequenos reis e rainhas  
9 e 10 Julho Um filme no Museu  

14 e 15 Julho Era uma vez…uma pintora chamada Josefa  
16 e 17 Julho Sons frescos para dias quentes de Verão  

 21 e 22 Julho,  Cores e sabores - ingredientes para uma história  
 23 e 24 Julho Biombos com histórias… do outro lado do mundo  

 28 e 29 Julho No túnel do tempo  
30 e 31 de Julho Histórias suspensas  

 
Oficina férias de Natal 

Crianças dos 7 aos 12 anos, 2 dias, 3ª e 4ª-feira,  29 e 30 de dezembro, 10h00-17h00 - À espera 
dos Reis Magos...Visitas à Exposição temporária  Do Japão. A Beleza em Miniatura: Inro e 

Netsukes (séculos XVII-XIX) 
Visita-jogo para famílias com crianças a partir dos 6 anos 

6 de Dezembro, 11h30 - Do Japão. A beleza em miniatura. 

Visitas à exposição Splendor et Glória 
1º domingo do mês 

4 Janeiro, 10h30 e 11h30 – visitas público em geral 
Domingos 

11 Janeiro, 10h30 e 11h30 – visitas público em geral 

       

Visitas à Exposição FMR 
Formação de guias-intérpretes e outros técnicos da área 

do turismo 
15 Janeiro, 16h00 

       

Exposição FMR 
Formação de guias-intérpretes e outros técnicos da área 

do turismo - 15 janeiro, 16h00 
Formação de Professores -17 janeiro, 10h30 

       

Visitas à Exposição  "Azul sobre ouro. A Sala das Porcelanas 
do Palácio de Santos" 

Visitas público em geral 
4º-feira, 15h00, Março, Abril, Maio 

1º Domingo do mês, 3 de maio, 11h30 e 15h30 
Domingo, 24 de maio, 11h00 e 15h00 
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MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

Exposição temporária COLECCIÓN MASAVEU Grandes 
Mestres da Pintura Espanhola GRECO, ZURBÁRAN, GOYA, 

SOROLLA 
Formação de guias-intérpretes e outros técnicos da área 

do turismo - 2 dezembro, 11h30 

Visitas à Exposição  temporária "O Belo Vermelho. .." 
Visita público em geral - 4ª-feira, 15h00, junho        

Visitas à Exposição temporária “Luca Cambiaso e o seu 
círculo. Desenhos” 

1º Domingo do mês, 1 de novembro, 11h00 
       

Visitas à Exposição temporária “Joyeuse Entrée. A Vista de 
Lisboa do Castelo de Weilburg” 

Visitas orientadas público em geral 
1º Domingo do mês, 1 de novembro, 11h30 

Domingos, Outubro, 11h30 

       

Exposição temporária “Joyeuse Entrée. A Vista de Lisboa 
do Castelo de Weilburg” 

Formação de guias-intérpretes e outros técnicos da área 
do turismo 

2 dezembro, 10h30 

       

Exposição temporária  Do Japão. A Beleza em Miniatura: 
Inro e Netsukes (séculos XVII-XIX) 

Formação de guias-intérpretes e outros técnicos da área 
do turismo 

2 dezembro, 11h30 

       

 
Visitas à Obra Convidada: El Greco, A Sagrada Família com 

Santa Ana 
Visitas orientadas 

1º Domingo do mês, 4 de outubro e 1 de novembro, 11h00 
Domingos, outubro, 11h00 

       

 
Exposição temporária ComingOut.... 

Visitas Orientadas no Museu 
1º Domingo do mês, 6 dezembro, 11h30 e 15h30 
Domingos, outubro, novembro, dezembro, 15h30 

       

Ações de formação para professores 
Sábados, 24, 31 janeiro, 7 Fevereiro, 10h30-17h00 – 

Museu, Arte e Educação – Museu Nacional de Arte Antiga - 
A História do Retrato através das Coleções do Museu  
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MUSEU PARA QUÊ? 
VER, PENSAR, CRIAR, EXPERIMENTAR, DIALOGAR. UM 

MUNDO A PARTILHAR. 
Visitas orientadas, oficinas, jogos a realizar com as 
crianças/alunos (uma prática pedagógica) e com os 
educadores e professores (um tempo para refletir e 

experimentar). 
Ação de sensibilização destinada a educadores, 

professores, crianças do pré-escolar (4-6 anos) e alunos do 
ensino básico e secundário. 

O objetivo principal é dar a conhecer aos educadores e 
professores a ação do Serviço de Educação destinada a 

jardins de infância e escolas através de diversas atividades. 
1 de Outubro de 2015, 5ª-feira e 2 de outubro, 6ª-feira 

10h00-18h00 – o educador/o professor com a sua turma 
3 de outubro, sábado, 10h00-13h00 – os educadores e 

professores. 

       

Ações de formação para guias-interpretes e outros 
técnicos da área do turismo 

12 fevereiro, 10h30-17h30 – Mobiliário Português, 
Mobiliário Orientar, Reservas, Pintura Europeia. 

       

REN - Oficinas famílias – 3º domingo do mês, 10h30-13h00 
15 fevereiro, 19 julho – Histórias Dobradas, histórias 

recontadas 
15 março, 15 novembro – No Museu com a Matemática 

19 Abril, 18 Outubro - As Ruas do Meu Corpo 
17 de maio - Teatrinhos Ambulantes. Contar Histórias com 

Bonecos 
21 de junho, 20 setembro - Quem sou eu no Museu? 

13 de dezembro - À espera do Natal 

       

Obras em foco 
25 fevereiro – Vieira Portuense, Narciso na fonte        

Noite dos Museus 
Sábado, 16 de maio de 2015 | 18h00-24h00 
21h30 - Inauguração da exposição “Olhares 

Contemporâneos”… 
Visitas Orientadas: 

18h00 e 21h00 – Exposição “O Belo Vermelho. Desenhos a 
Sanguínea (Séculos XVI-XVIII)” 
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18h30 e 22h30 – Exposição “Josefa d’Óbidos e a Invenção 
do Barroco Português” 

19h00 e 23h00 - Exposição “Azul sobre Ouro. A Sala das 
Porcelanas do Palácio de Santos” 

21h00 - Obras-primas da Coleção do MNAA 
Itinerário para crianças/ famílias: “Um dia de festa no 

Museu” 

Dia Internacional dos Museus 
2ª-feira, 18 de maio | 10h00 e as 18h00 

Visitas Orientadas: 
11h00 - Obras-primas da Coleção do MNAA 

12h00 e 16h00 - Na Biblioteca do Museu: entre a História e 
a Arte” 

14h30 - Exposição “Azul sobre Ouro. A Sala das Porcelanas 
do Palácio de Santos” 

15h00 – Exposição “Obra Convidada. Rosso Fiorentino, 
Baco, Vénus e Cupido” 

15h30 – Exposição “O Belo Vermelho. Desenhos a 
Sanguínea (Séculos XVI-XVIII)” 

16h30 – Exposição “Josefa d’Óbidos e a Invenção do 
Barroco Português” 

Itinerário: “Um dia de festa no Museu” 

       

Natal em Arte Antiga 
12 de dezembro, 15h00-20h30 

Visitas orientadas 
15h00 – Presépios portugueses (século XVI-XIX). 

17h15 – Adoração dos Magos, de Domingos Sequeira 
Concertos 

16h00 – Solistas da Metropolitana. Duo Contrasti:… do 
Outro Lado do Oceano 

18h00 – Orquestra Geração 
Fim do dia, bolo-rei e chocolate quente. 

       

 
Museu, Arte e Educação – Museu Nacional de Arte Antiga 

– Leitura de Imagens 
15h (0,6 créditos) 

Sábados: 23, 30 de maio, 10h00-17h00 e 6 de junho, 
10h00-13h00 

 
Museu, Arte e Educação – Museu Nacional de Arte Antiga 

AÇÕES DE FORMAÇÃO ACREDITADAS. Em parceria com o Centro de Formação de Escolas 
António Sérgio. Destinadas a Professores do Ensino Básico e do Ensino Secundário       
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– Mundos em Descoberta 
15h (0,6 créditos) 

Sábados: 20, 27 de junho, 10h00-17h00 e 4 de julho, 
10h00-13h00 

 
 

O Corpo Humano nas Coleções do Museu Nacional de Arte 
Antiga 

25h (1 crédito) 
Quarta e quinta, 24 e 25 de junho, 10h00-18h00 

Quarta, 1 de julho, 10h00-18h00 e quinta, 2 de julho, 
10h00-14h00 

Museu, Arte e Educação — A História do Retrato através 
das Coleções do Museu 

15h (0,6 créditos) 
Sábados: 24 e 31 de janeiro e 7 de fevereiro, 10h30-17h00 

AÇÕES DE FORMAÇÃO ACREDITADAS Em parceria com o Centro de Formação Prof. João Soares 
      

Obras em foco 2016 Visitas na última quarta-feira do mês (janeiro a julho e setembro a novembro), às 18h 
      

Concertos Destinadas a Professores dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário 
      

PARCERIAS 
       

Associação de Hotelaria de Portugal  
Associação de Professores de História 

Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular  
Portugal Rotário  

Associação de Guias-Intérpretes e Couriers 
Associação Portuguesa de Imprensa 

Associação Portuguesa de Famílias Numerosas 
Associação Promoção do Multimédia em Portugal  

Fundação Luso Espanhola  
Quintela & Penalva 

Associação das Pequenas e Médias Empresas  
Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas  
Associação Caminhantes da Cultura 

O MNAA celebrou em 2015 diversos acordos de parceria, tendo em vista a maior divulgação das 
coleções e atividades do Museu, contribuindo desse modo para o desenvolvimento de hábitos 

de visita e fruição dos públicos. 
      

Grupo Visabeira/ Museu Vista Alegre Foi dada continuidade ao projeto museográfico e museológica do novo Museu da  Vista Alegre. 
      

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
     

Trabalhos de tradução para a manutenção do novo site e 
outros materiais de comunicação das atividades do museu       

X 

BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO 
       

Biblioteca 
Inserção de 2078 novos registos bibliográficos no catálogo online da biblioteca do MNAA; 
destes, 464 correspondem a novos títulos; 623 conversão retrospetiva de periódicos; 991       
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conversão retrospetiva de monografias. 

Biblioteca Início do carregamento do cardex, num total de 335 fascículos introduzidos 
      

FORMAÇÃO 
       

Curso de Introdução às Técnicas Documentais da BADE/ 
Associação da BADE 

Formação da funcionária Narcisa Miranda - Biblioteca do MNAA 
      

Requalificação de espaços e equipamento 
       

Jardim Corte de árvore e plantação de nova árvore (jacarandá) 
      

Exposição Permanente 
Piso 1, sala 60, 67, 68 e 69  e escadaria do Palácio, Presépio Português/ Sala do Torreão e última 

sala 44 da Exposição Permanente do Mobiliário Português, bengaleiro das Janelas Verdes       

Sinalética 
 

Nova sinalética de circulação no Museu /FBA       

JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO 
802 - O Guia da Exposição permanente de Pintura e Escultura Portuguesas não foi lançado dado que o programa de reabertura do Piso 3 do MNAA, com a Exposição Permanente de Pintura e Esculturas Portuguesas, sofreu adiamento em 
função do atraso na adjudicação da obra de renovação do espaço e do equipamento expositivo pela DMCC da DGPC (apenas concretizado em 2016). Nesse contexto, o  lançamento público do Guia da exposição não tinha pertinência, 
encontrando-se em fase de produção; destinado a figurar na exposição permanente dedicada ao Presépio Português, foi executado um lcd, com interpretação complementar dos objetos expostos, acessível em permanência ao público na 
sala de exposição. Este núcleo expositivo representa 30% de execução da programação prevista para a Exposição Permanente da Coleção de Escultura; 813-  As 90 esculturas selecionadas para figurarem na Exposição Permanente de 
Pintura e Esculturas Portuguesas do MNAA encontram-se  em processo de conservação e restauro. A execução dos trabalhos de intervenção de conservação e restauro, sob a supervisão dos conservadores Maria João Vilhena e Anísio 
Franco e da conservadora-restauradora Conceição Ribeiro, decorre segundo um programa de trabalhos executado por conservadores-restauradores recrutados no programa Contrato Emprego Inserção+, conservadores-restauradores 
colaboradores do programa de Voluntariado do MNAA, Laboratório José de Figueiredo e estágios curriculares do Mestrado de Cons ervação e Restauro da Faculdade de Ciências Técnicas da Universidade Nova de Lisboa. O objetivo foi 
amplamente superado dado que para a exposição permanente Presépio Português foi ainda restaurada a totalidade das peças expostas (25 peças). No que diz respeito à coleção de Pintura, para além das intervenções de onservação e 
restauro de obras para a exposição permanente e cedência para exposições temporárias, foram intervencionadas obras de  pintura e molduras de talha cedidas ao mnaa para figurarem na exposição “Josefa de Óbidos e a Invenção do 
Barroco Português”, bem como no âmbito do projeto do Museu da Vista Alegre), :814 - O objetivo foi amplamente superado dado que, para além da realização de passepartouts para a coleção de Gravura e Desenho do MNAA, 
designadamente no âmbito das exposições temporárias organizadas pelo MNAA em 2015 - O Belo Vermelho. Desenhos a sanguínea (Séculos XVI-XVIII), Luca Cambiaso e o seu Círculo (Desenhos), Aqua. Faianças da Coleção do MNAA e Do 
Japão. A Beleza em Miniatura Inro e Netzuke (Séculos XVIII - XIX) -, foram executados passepartoutos  para obras do MNAA cedidas em depósito temporário a outras instituições (exposição permanente/ rotativa do Museu Tavares Prença 
Júnior, Castelo Branco) ou cedidas para figurarem em exposições (desenhos de Luis Morales para a exposição temporária "El Divino Morales" organizada pelo Museu do Prado, Madrid - 01.10.2015 a 10.01.2016) , tendo ainda sido 
executados passepartouts para outros museus e monumentos  tutelados pela DGPC ( Museu Nacional Soares dos Reis e Palácio de Mafra/ Laboratório José de Figueiredo, e  Museu do Chiado (Fotografia Portuguesa e Sousa Lopes 1879-
1944. Efeitos de Luz); no âmbito da parceria com com o Grupo Visabeira,  foram igualmente executados passepartouts e emolduramento de obras pertencentes ao Museu da Vista Alegre; 818 - O novo computador onde está a ser 
instalado o Sistema de CA (Controle de Acesso) não foi entregue ao MNAA pela DGPC (a entrega apenas se concretizou em fevereiro de 2016); 816 - A revisão geral do Sistema está a decorrer após a adjudicação da obra pela DGPC; 820 - 
Foi solicitado à DGPC mas não foi contratualizado; 825 - A exposição Carrara. Escultura Italiana nas Janelas Verdes (1625-1848) programada para a Sala do Tecto Pintado não foi realizada dado que a Obra Convidada Vénus, Baco e Amor de 
Rosso Fiorentino, do Musée National d'Histoire et d'Art, Luxemburgo, foi  apresentada na Sala do Tecto Pintado por motivo da requalificação da sala 60 do Piso 1 do Palácio, destinada a albergar o programa Obra Convidada;  
888 - Objetivo amplamente superado dado que, para além da produção contínua de novos conteúdos em português e inglês para a atualização do website do Museu, foi realizada (conteúdos e conceção gráfica) 11 Newsletters mensais 
(Julho/Agosto uma só), 10 Divulgações do programa Obra em Foco, 3 Convites em papel - «COLECCIÓN MASAVEU Grandes Mestres da Pintura Espanhola: GRECO, ZURBARÁN, GOYA, SOROLLA»; «Josefa de Óbidos e a Invenção do Barroco 
Português» e OBRA CONVIDADA – Musée National d’Histoire et d’Art, Luxembourg. Rosso Fiorentino Venús, Baco e Amor e 12 Convites digitais, Cartazes da Noite e dia dos Museus - 16 e 18 Maio, do Dia do Amigo (GAMNAA) – 29 Abril e 
Natal em Arte Antiga – 12 Dezembro e 14 Flyers: 
(destes, dois inteiramente produzidos pelo MNAA para as exposições «Coming Out. E se o museu saísse à rua» e «Vamos pôr o Sequeira no lugar certo»); conceção e produção da Agenda Digital e do Video Museu Cresce - Átrio 9 de Abril, 
Restaurante do MNAA e no percurso expositivo; conceção e produção do vídeo Agenda Digital/ TAP (trimestral); Produção de Folha de Sala para as seguintes exposições: «Azul sobre Ouro. A Sala das Porcelanas do Palácio de Santos» 
PT/ENG/FR 
Obra Convidada (Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. Jan Gossaert, dito Mabuse, Adão e Eva PT/ENG; Musée National d’Histoire et d’Art, Luxembourg. Rosso Fiorentino, Venús, Baco e Amor PT/ENG; Museu de Santa Cruz, Toledo. El 
Greco, A Sagrada, Família com Santa Ana PT/ENG/ES); Sala do Mezanino («O BELO VERMELHO. Desenhos a Sanguínea (Séculos XVI a XVIII)» PT/ENG; «LUCA CAMBIASO E SEU CÍRCULO (Desenhos)» PT/ENG;«DO JAPÃO. A Beleza em 
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Miniatura: Inro e Netsuke (séculos XVIII-XIX)» PT/ENG); Produção de novas tabelas de identificação de peças da exposição permanente e das  exposições da Sala do Mezanin 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

Publicação do quarto volume da coleção "Objetos e 
Coleções do Museu Nacional de Etnologia" em parceria 

com a Imprensa Nacional - Casa da Moeda. 

Tradução para inglês do texto revisto da autoria de José Gonçalves Coelho, doador da coleção 
de Tampas de Panela de Cabinda, expostas num dos núcleos da exposição permanente. 

Publicação até 31 de dezembro de 
2015   

X (v. 
Nota 

1) 
  

Preparação da reedição da Obra «Arquitetura Timorense» 
Preparação da reedição da Obra «Arquitetura Timorense», a publicar em 2016 no âmbito de 

Protocolo de Colaboração entre a DGPC e o Camões, I.P. 
Conclusão da organização e revisão 

de conteúdos até 31.12.2015.     
X 

Elaboração de conteúdos da Obra «Instrumentos Musicais 
Populares Portugueses» 

Elaboração de conteúdos da Obra «Instrumentos Musicais Populares Portugueses» com vista à 
sua publicação, em suporte digital, em 2016. 

Conclusão da produção de 
conteúdos até 31.12.2015, com vista 

à sua revisão, maquetagem e 
publicação em linha em 2016 

    
X 

Preparação da reedição da Obra «Apontamentos sobre 
Museologia - Museus Etnológicos» 

Preparação da reedição da Obra «Apontamentos sobre Museologia - Museus Etnológicos», com 
vista à sua publicação, em suporte digital, em 2016. 

Conclusão da digitalização de texto, 
conceção e maquetagem até 

31.12.2015, om vista à sua revisão, 
maquetagem e publicação em linha 

em 2016 

    
X 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Identificação e estudo da coleção de cerâmica do Museu 
de Arte Popular 

Identificação, estudo e registo fotográfico da totalidade dos objetos que constituem o núcleo 
de cerâmica do MAP, divididos entre figurado de barro e cerâmica utilitária, num total de 6000 

objetos. 

Inserção de 6000 objetos em base 
de dados até 31 de dezembro de 

2015 

X (v. 
Nota 

2) 
    

Digitalização e catalogação integral do Arquivo de Desenho 
Etnográfico do Museu Nacional de Etnologia 

Digitalização, em alta resolução, e inventariação no Programa Matriz 3.0 da totalidade do 
Arquivo de Desenho Etnográfico do Museu Nacional de Etnologia 

Digitalização em alta resolução e 
inventariação de 2749 desenhos no 
Programa Matriz 3.0 até 30.09.2015 

    
X 

Digitalização do Catálogo do Arquivo do Centro de Estudos 
de Etnologia 

Digitalização, em alta resolução, de 8.000 Fichas do Catálogo do Arquivo do Centro de Estudos 
de Etnologia 

Digitalização em alta resolução de 
8.000 Fichas até 31.12.2015     

X 

Inventário de Coleções no Programa Matriz Inventário da coleção de marionetas de sombras da Indonésia e da coleção de Escovaria 
Criação de 8.000 registos de peças 

das coleções do MNE até 31.12.2015     
X 

Publicação de Coleções no MatrizNet - Catálogo Coletivo 
de Museus Portugueses 

Validação e publicação em linha da Coleção de marionetas de sombras da Indonésia 
Publicação de novos 560 registos até 

31.12.2015     
X 

Arquivo Fotográfico - Digitalização e tratamento de 
imagem 

Digitalização, em alta resolução, e tratamento de 250 imagens espólio fotográfico do Arquivo 
«Ruy Cinatti» 

Digitalização e tratamento de 250 
imagens  até 15.06.2015     

X 

Arquivo Fotográfico - Digitalização e tratamento de 
imagem 

Digitalização, em alta resolução, e tratamento de  imagens de espólios fotográficos diversos 
Digitalização de 6.276 imagens até 

31.12.2015     
X 

Arquivo Fotográfico - Inventário e Catalogação Inventário e catalogação em base de dados de espécimes fotográficos 
Inventariação e catalogação de 

novos 1.000 registos de espécimes 
fotográficos até 31.12.2015 

    
X 

Arquivo Fotográfico - Identificação e Pré-Inventário Identificação e Pré-Inventário em base de dados de espécimes fotográficos 
Identificação e Pré-Inventário em 
base de dados de novos 11.450     

X 
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espécimes fotográficos até 
31.12.2015 

Arquivo Fílmico Inventário no Programa Matriz do património cinematográfico do Museu 
Inventário de 393 registos fílmicos 

até 31.12.2015     
X 

Biblioteca / Mediateca do Museu Nacional de Etnologia Inventário, catalogação e publicação em linha de novos registos bibliográficos 
Criação de novos 450 registos até 

31.12.2015     
X 

Investigação no Terreno 
Documentação audiovisual da celebração do Kola San Jon (Amadora), com vista à produção da 

documentação de terreno do conjunto de bens culturais doados pela Associação Cultural 
Moinho da Juventude. 

Realização de ação de investigação e 
registo e catalogação da 

documentação (fotográfica e fílmica) 
dela resultante 

    
X 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

Reabertura ao Público das Reservas Visitáveis «Galerias da 
Vida Rural», encerradas desde outubro de 2014. 

Preparação e reinstalação das coleções das Reservas Visitáveis «Galerias da Vida Rural», para 
reabertura ao público. 

Reabertura ao público em abril de 
2015.     

X 

Conclusão da instalação da Coleção de cerâmica do Museu 
de Arte Popular nas «Galerias de Artes e Ofícios», com 

vista a permitir o acesso a estas reservas por ocasião das 
Jornadas Europeias do Património. 

Conclusão da instalação da Coleção de cerâmica do Museu de Arte Popular nas «Galerias de 
Artes e Ofícios». 

Conclusão da instalação da Coleção 
de Cerâmica do MAP (6.000 objetos) 

entre maio e agosto de 2015. 
    

X 

Mostra «Entre o Terreno e o Arquivo:  equipamentos de 
registo etnográfico do museu (1947-1989)» 

Realização da mostra de equipamentos científicos do Museu «Entre o Terreno e o Arquivo:  
equipamentos de registo etnográfico do museu (1947-1989)» 

Realização da mostra, no âmbito da 
Semana da Ciência e Tecnologia 

2015, com abertura a 22.11.2015 
    

X 

Mostra «Da Matéria aos Usos: Malhas da Póvoa do 
Varzim» 

Realização da mostra de uma seleção de peças das coleções de traje e de tecnologia têxtil do 
Museu Nacional de Etnologia e do Museu de Arte Popular. 

Realização da mostra com abertura a 
5.12.2015     

X 

Realização de campanha de revisão (limpeza e 
reacondicionamento de objetos) das Reservas 

Internacionais (Coleção de Angola) 

Realização de campanha de revisão (limpeza e reacondicionamento de objetos) das Reservas 
Internacionais (Coleção de Angola) 

Conclusão da revisão integral das 
coleções de Angola entre maio e 

julho de 2016. 
    

X 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

Colóquio & Workshops para divulgação da exposição 
«Artes da Pesca» 

Realização do Colóquio & Workshops "Artes de Pesca: Cultura e Patrimónios» 
Realização da iniciativa a 19 (4 

Workshops) e 26 de junho 
(Colóquio) 

    
X 

Ciclo de Conferências «Entre as Coleções e o Terreno» 
Realização do Ciclo de Conferências «Entre as Coleções e o Terreno» destinado a divulgar 

projetos de investigação no terreno realizados pelo Museu Nacional de Etnologia. 
Realização de 4 Conferências entre 

Junho e Dezembro de 2015.     
X 

Ação de Formação “Património Imaterial: Princípios e 
Metodologias de Salvaguarda” 

Ação de Formação integrada no Plano de Formação da RPM para 2015, realizada em 
colaboração com o Museu Municipal de Albufeira. 

Realização da Ação de Formação 
entre 26 e 29 de maio.     

X 

Curso de E-Learning «Inventário de Património Cultural 
Imaterial» 

Organização e realização do Curso, realizado pela DGPC, através do Museu Nacional de 
Etnologia, e a Universidade Aberta. 

Realização do Curso entre 
19.10.2015 e 26.02.2016     

X 

Visitas Guiadas a Exposições e Reservas Visitáveis Realização de Visitas Guiadas a Exposições e Reservas Visitáveis 
Realização de 173  sessões de visitas 

guiadas até 31.12.2015     
X 

Oficinas lúdico-pedagógicas 
Realização de Oficinas lúdico-pedagógicas, no âmbito das exposições e coleções do Museu 

Nacional de Etnologia 
Realização de 12 oficinas até 

31.07.2015     
X 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA 

Festival de Cinema de Animação Realização do Festival de Cinema de Animação «Monstrinha» 
Realização de 10 sessões de 

projeção de filmes entre 12 e 
20.03.2015 

    
X 

Jornadas Porta Aberta Participação na iniciativa «Jornadas Porta Aberta» (21 e 22 de abril) 
Realização da programação de 
atividades definida para 21 a 

22.04.2015 
    

X 

Noite dos Museus / Dia Internacional dos Museus Celebração da Noite dos Museus e do Dia Internacional dos Museus 
Realização da programação de 
atividades definida para 15 a 

18.05.2015 
    

X 

Jornadas Europeias do Património Celebração das Jornadas Europeias do Património 
Realização da programação de 
atividades definida para 25 a 

27.09.2015 
    

X 

Museu Aberto Participação na iniciativa Dia Aberto nas Empresas 
Realização da programação de 

atividades definida para 30.10.2015     
X 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

Intervenções de conservação em bens culturais 
Intervenções de conservação em bens culturais das coleções do Museu Nacional de Etnologia e 

do Museu de Arte Popular 
Realização de 175 tratamentos de 

conservação até 31.12.2015     
X 

Ações de vistoria a Exposições Ações de vistoria a Exposições (Permanente e Temporárias) do Museu Nacional de Etnologia 
Realização de 45 vistorias até 

31.12.2015     
X 

Acompanhamento de cedência de bens culturais Ações de acompanhamento de cedências de bens culturais do Museu Nacional de Etnologia 
Realização de 9 ações até 

31.12.2015     
X 

SEGURANÇA 
 

Biblioteca/Mediateca 
Reparação e reinstalação do sistema anti-furto de espécimes documentais da 

Biblioteca/Mediateca. 

Reparação e reinstalação do sistema 
anti-furto efetuada até 31 de 

dezembro de 2015. 
    

x 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
       

Criação da Newsletter do Museu Nacional de Etnologia 
Divulgação com periodicidade mensal da Newsletter do Museu, assegurando a divulgação 

regular das suas atividades. 
Produção e divulgação de newsletter 

com regularidade mensal     
x 

Revisão do regulamento da Biblioteca/Mediateca Revisão do regulamento da Biblioteca/Mediateca 
Revisão do Regulamento até 

31.05.2015     
X 

Publicação de Exposição On-Line no MatrizNet 
Publicação da Exposição On-Line«Entre o Terreno e o Arquivo:  equipamentos de registo 

etnográfico do museu (1947-1989)» no MatrizNet, com vista à divulgação pública de seleção de 
peças da coleção de equipamento  utilizado da equipa fundadora do museu. 

Exposição Publicada a 22.11.2015 
    

X 

JUSTIFICAÇÃO INCUMPRIMENTO 
1. EDIÇÃO  da Obra «Tampas de Panela Cabinda»: Tendo o despacho de autorização da DGPC para a realização da tradução da obra para Inglês sido efetuado a 8.10.2015, em 2015 apenas esta componente da edição pôde ser executada 
até 31.12.2015. Prevê-se que a edição seja em 2016 no âmbito de protocolo estabelecido com a Imprensa Nacional - Casa da Moeda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. PROJETO  «Estudo da Coleção de Cerâmica do Museu de Arte Popular»: até à presente data (22.02.2016) o Museu não recebeu a necessária autorização da DGPC sobre a Informação n.º MNE/2015/018, de 05.06.2015, através da qual 
foi proposta a abertura de procedimento de aquisição de serviços para início ao Projeto, o que, por seu turno,  terá decorrido da ausência de resposta da parte do Ministério das Finanças ao qual aquela proposta foi remetida. 
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ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

Atividade 1 - "Roteiro do Museu Nacional de Machado de 
Castro (MNMC)" 

Reedição com atualização, do roteiro do MNMC, cujos conteúdos já se encontram concluídos, 
desde a reabertura do MNMC. 

Edição de 10 000 exemplares (5000 
em português; 2500 em inglês e 

2500 em francês), com respetivas 
traduções. 

   
A 

 

Atividade 2 - "Roteiro infanto-juvenil do Museu Nacional 
de Machado de Castro (MNMC)" 

Constituído por 15 fichas de peça, com conteúdos adequados ao público-alvo; com 15 
ilustrações.      

X 

Atividade 3 - "A voz das mãos" 
Produção de 13 textos de introdução de núcleos e de 15 fichas de interpretação de peças em 

linguagem simples, para  guião em Língua Gestual, convertido em vídeos.      
X 

Atividade 4 - "A coleção de numismática do MNMC" - 
catálogo 

Edição sobre as 1500 moedas romanas do MNMC. 
    

B 
 

Atividade 5 - "Grupoede - Políticas e Organizações e 
Dinâmicas Educacionais" 

Grupo interdisciplinar de investigação em Educação. Visa promover o Museu como espaço 
educador, elaborando respostas específicas para públicos diferenciados, inspiradas em 

temáticas do MNMC. 
     

X 

        INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Atividade 1 - Inventário digital das coleções - Matriz 
Atualização de fichas de inventário inseridas no programa Matriz associação de registo 

fotográfico (IFN) e registo de fichas de conservação e restauro. 
200 peças. 

    
X 

Atividade 2 - Publicação do inventário digital das coleções - 
MatrizNet 

Disponibilização no MatrizNet de fichas do inventário digital das coleções atualizadas 200 peças. 
    

X 

Atividade 3 - Inventário digital do acervo bibliográfico do 
MNMC 

Informatização da Biblioteca especializada do MNMC, no âmbito do Programa coordenado pela 
DGPC, de implementação do sistema Biblio.Net. 

500 registos. 
    

X 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
       

Coleção de escultura em pedra 
       

Atividade 1 Limpeza, consolidação e fixação cromática das esculturas em pedra, em reserva. 10 esculturas. 
    

X 

Atividade 2 Limpeza seca das estruturas dos retábulos em pedra, na exposição permanente 5 estruturas. 
    

X 

Atividade 3 
Verificação do estado de conservação e limpeza seca das esculturas em pedra, na exposição 

permanente 
104 peças. 

    
X 

Atividade 4 
Limpeza, reconstrução e consolidação da "grade" de sacrário, em gesso, para integrar a 

exposição permanente 
1 peça. 

   
C 

 

Coleção de numismática 
       

Atividade 5 Limpeza das moedas romanas e portuguesas 1500 moedas. 
    

X 

Coleção de texteis 
       

Atividade 6 
Intervenção de conservação e restauro num tapete de Arraiolos, que se destina a depósito 

temporário no Centro Interpretativo de Arraiolos. 
1 tapete. 

    
X 

Coleções em reserva 
       

Atividade 7 Reorganização da reserva de lapidária, elementos e fragmentos arquitetónicos e limpeza seca 1 divisão do edifício - 110 peças. 
    

X 
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das peças 

Conservação de ruína romana 
       

Atividade 8 Conservação das pedras das celas dos 2 pisos do criptopórtico (com algicida) 2 ações (1 por semestre). 
    

X 

Coleções de desenho e artes gráficas 
       

Atividade 9 Reorganização da reserva de desenho e artes gráficas (desenhos, gravura, fotografia) 
2000 + 120 + 100                          NÃO 

PREVISTO     
D 

Coleção de pintura 
       

Atividade 10 
Limpeza de pinturas (óleos) e restauro de respetivas molduras, provenientes do extinto 

Governo Civil de Coimbra 
27 peças                                           

NÃO PREVISTO     
E 

Intervenção junto dos públicos 
       

Atividade 11 - 'Consultório do Museu' 
Atividade mensal de sensibilização para as questões de conservação e preservação do 

património em geral,destinada a entidades terceiras e/ou particulares. 
6 sessões                                          

NÃO PREVISTO     
F 

SEGURANÇA 
       

Medidas de auto-proteção: 
       

Simulacro 
       

Atividade 1 Simulacro - Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro. 1 vez por ano. 
   

G 
 

Plano de Segurança Interno (PSI) 
       

Atividade 2 
Revisão / atualização do PSI (mediante as alterações verificadas ao longo do ano) para inspeção 

anual obrigatória da ANPC/CDOS Coimbra - Decreto-lei 220/2008 de 12 de novembro. 
1 vez por ano (ou sempre que se 

justifique).     
X 

Formação 
       

Atividade 3 Formação às equipas de emergência   - Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro. 1 vez por ano. 
    

X 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
       

Exposições temporárias: 
       

Atividade 1 - "III centenário de Alessandro Giusti - Escola 
de escultura de Mafra (título a confirmar)" 

Exposição temporária comemorativa do 3º centenário do nascimento de Alessandro Giusti e da 
escola de escultura de Mafra. Parceria entre o palácio Nacional de Mafra (PNM) e o Museu 

Nacional de Machado de Castro (MNMC), constituída por 2 núcleos, distribuídos pelas 2 
instituições. Exposição comissariada por Sandra Costa Saldanha. 

Numero de obras e datas a definir 
pela comissária da exposição.    

H 
 

Atividade 2 - "O Naturalismo português" 

Exposição do núcleo de pintura naturalista do MNMC e da coleção do Millennium bcp.Tem por 
objetivo divulgar um dos núcleos da pintura do Museu não exposto permanentemente e que, 

associado a uma das coleções nacionais deste movimento mais recentemente constituídas 
informará e formará o público em geral e será uma mais-valia e uma oportunidade única de 

contextualização da época. 

Número de obras e datas a definir 
ápós reunião preparatória entre o 
MNMC e o Millennium bcp. Edição 

de 1 catálogo, 1 flyers, 2 
desdobráveis e 1 telão para afixar no 

exterior 

I 
    

Atividade 3 - "Um legado para Coimbra" 
Colaboração na exposição do acervo do ex Governo Civil de Coimbra pertencente atualmente 
ao MNMC e em depósito no Museu Municipal /Edifício Chiado, a realizar na Sala da Cidade da 

Câmara Municipal de Coimbra. 
46 peças. 

    
X 

Atividade 4 - "Tesouros partilhados" 
Exposição temporária que anualmente divulga um conjunto de tesouros incontornáveis na 

história da arte e cultura nacionais, de modo a aproximar cultura e cidadãos. Permite ainda unir 
museus nacionais, com interesses comuns num projeto de divulgação de objetos de qualidade 

1 ação em 2015, com edição de 1 
desdobrável.     

X 
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excecional com particular significado para a instituição e a cidade que os acolhem. Em 2015 
serão expostos os Manuscritos de Santa Cruz, do acervo da Biblioteca Municipal do Porto. 

Atividade 5 - Exposição / Destaque do trimestre: 
Exposições trimestrais destinadas a mostrar e apresentar resultados de estudos sobre obras do 

MNMC que, apesar da sua importância (a diferentes níveis), se encontram em reserva. 
4 ações em 2015, com divulgação de 

texto crítico, em sala.      

1. A Virgem com o Menino, de Luis de Morales 
Exposição da pintura. Destaque temporário de uma peça emblemática da coleção do Museu, 

não exposta permanentemente, para programação de diferentes leituras e diálogos.      
X 

2. Cadeira Abacial 
Exposição de uma cadeira abacial. Destaque temporário de uma importante peça da coleção do 
Museu, com paradeiro desconhecido há décadas, recentemente identificada e intervencionada 

na Fundação Ricardo Espírito Santo. 
     

X 

3. Santa Ana, de J. Machado de Castro 
Exposição de uma escultura de madeira, da autoria do patrono do Museu. Destaque 

temporário de uma escultura pertencente às coleções do MNAA, para divulgação e análise da 
obra do patrono do MNMC, não ilustrada nas suas coleções. 

     
X 

4. Cavalgada 
Exposição de um grupo escultórico em barro, remanescente de um presépio da autoria de 

António Ferreira, da coleção de escultura do MNMC.      
X 

Atividade 6 - Lugares onde Estarei | Cristina Bolborea Exposição em parceria com Museu do Azulejo e Embaixada da Roménia | 16 janeiro a 26 abril NÃO PREVISTA 
    

J 

Atividade 7 - Museos EnRedados 
Exposição no âmbito de projeto parceria com a Universidade Autónoma de Madrid, no âmbito 

da Semana de educação artística | 27 a 31 de maio 
NÃO PREVISTA 

    
K 

Atividade 8 - Escrita Íntima. Cartas e Desenhos Arpad 
Szenes e Vieira da Silva 

Exposição em parceria com a Fundação Arpad Szenes / Vieira da Silva e o Festival das Artes | 18 
de julho a 17 de setembro 

NÃO PREVISTA 
    

L 

Atividade 9 -  Vieira da Silva na Capela do Tesoureiro 
Exposição em parceria com a Fundação Arpad Szenes / Vieira da Silva e o Festival das Artes | 18 

a 27 de julho 
NÃO PREVISTA 

    
M 

Atividade 10 - Peregrinatio Exposição  Peregrinatio. O caminho de S. Francisco a Santiago' | 1 a 30 de Agosto NÃO PREVISTA 
    

N 

Atividade 11 - 'Família' de Rui Chafes e Pedro Costa 
Exposição no âmbito do AnoZero | bienal de Arte Contemporânea de Coimbra | 31 de outubro 

a 29 de novembro + prolongamento 
NÃO PREVISTA 

    
O 

Atividade 12 - 'Seems so long age, Nancy' de Tatiana 
Macedo 

Exposição no âmbito do AnoZero | bienal de Arte Contemporânea de Coimbra | 31 de outubro 
a 29 de novembro 

NÃO PREVISTA 
    

P 

Atividade 13 - 'Kinderwiegen. A Arte de cuidar do Menino' Exposição evocativa do Natal | 12 de dezembro a 10 de janeiro 2016 NÃO PREVISTA 
    

Q 

Atividade 14 -(A)Riscar o Património - Heritage Sketching' 
Exposição de trabalhos no âmbito do Projeto (A)Riscar o Património, da DGPC | 12 dezembro a 

15 de março 2016 
NÃO PREVISTA 

    
R 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
       

Educação 
       

Atividade 1 - "A maior escultura-brinquedo do Mundo" 

Projeto de criação / construção, desenvolvido no âmbito do programa Coimbra a brincar. 
Resulta de um protocolo estabelecido entre a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra 
(APCC), o Museu Nacional de Machado de Castro (MNMC), a Câmara Municipal de Coimbra 

(CMC), o Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro e a Associação IC0. 

1 ação de informação junto do 
público em geral, sobre o 

desenvolvimento do projeto. 
Apresentação da obra a 28 de Maio 

de 2016. 

    
X 

Atividade 2 - "Museos EnRedados" 
Projeto internacional criado para celebrar a IV Semana da Educação Artística -UNESCO 2015. 

Visa a criação artística entre museus, de modo a sensibilizar a comunidade internacional sobre 
a importância da Educação Artística. Desenvolve-se através da criação de obras por professores 

1 ação de apresentação do projeto, 
durante a IV Semana Internacional 

de Educação Artística, de 18 a 24 de 
    

X 
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artistas, inspirados em temáticas do museu, para expor em museus de todo o mundo (via 
internet). 

Maio. 

Atividade 3- Ateliers / Workshops 
Ateliers pedagógicos de pintura, escultura, teatro, música, dança, fotografia, desenvolvidos em 

todas em férias escolares. Público-alvo: crianças dos 6 aos 12 anos. 
14 ateliers, com duração de 1 

semana cada um.     
X 

Atividade 4 - "A voz dos Avós" 
Projeto que pretende promover relações inter-geracionais no espaço do Museu, tendo como 
ponto de partida as suas coleções e memória. Os mais velhos (avós), contam aos mais novos 

(netos) estórias de outro tempo. Público-alvo: dos 4 aos 12 anos. 
3 encontros. 

    
X 

Atividade 5 - Teatro de Sombras 
Apresentação da história da construção do Criptopórtico e forum de Aeminium, através de 

teatro de sombras. 
6 apresentações. 

    
X 

Atividade 6 - Visitas temáticas 
Visitas especializadas, centradas em temas ou em peças em destaque, realizadas pelos técnicos 

do MNMC e por investigadores convidados. 
20 visitas. 

    
X 

Atividade 7 - Visitas dramatizadas 
Visitas realizadas pelo personagem "Guarda Chaves", ao criptopórtico e restantes espaços do 

Museu, destinadas a crianças a partir dos 4 anos. 
30 visitas. 

    
X 

Atividade 8 - "Ciclo Arte e Mistério" 
Ciclo de visitas temáticas centradas numa peça ou num conjunto de representações, cruzando 

diferentes abordagens e olhares, através da arte e da iconografia religiosa. Público-alvo: público 
em geral. 

10 visitas. 
    

X 

Atividade 9 - "Santos da casa" 
Ciclo de visitas temáticas que abordam a vida de santos representados nas coleções do museu, 

que ocorrem nos dias da sua evocação. Público-alvo: público em geral. 
20 visitas. 

    
X 

Atividade 10 -  'Os Avós do Museu' 
Implementação do projeto intergeracional  'Os Avós do Museu', com o apoio da 

Ageing@coimbra e da CCDRC 
4 sessões                                              

NÃO PREVISTO     
S 

Atividade 11 - 'O Museu visto à Lupa' 
Implementação da rubrica 'O Museu visto à lupa',divulgando, através de especialistas 

convidados, investigações em curso sobre o acervo do Museu. 
6 sessões                                              

NÃO PREVISTO     
T 

Atividade 12 - AnoZero 
Ciclo de visitas/atividades educativas, no âmbito da Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra 

- AnoZero 
20 ações                                              

NÃO PREVISTO     
U 

Teatro: 
       

Atividade 10 - Oficinas de Teatro - juvenis 
Curso de teatro organizado pelo ator e encenador do Grupo de Teatro da AMIC, no Museu, a 

partir das suas coleções. Compreende ensaios de peça criada especificamente por esse grupo, 
no espaço museológico, durante o ano letivo e culmina em apresentação pública. 

2 ensaios semanais /  4 
apresentações ao público.     

X 

Atividade 11- Oficinas de Teatro - adultos 
Curso de teatro organizado pelo ator e encenador do Grupo de Teatro da AMIC, no Museu, a 

partir das suas coleções. Compreende ensaios de peça criada especificamente por esse grupo, 
no espaço museológico, durante o ano letivo e culmina em apresentação pública. 

2 ensaios semanais /  4 
apresentações ao público.     

X 

Atividade 12- Espetáculos de teatro Apresentações teatrais nos espaços interiores ou exteriores do Museu 4 espetáculos. 
    

X 

Atividade 13- Espetáculos de teatro clássico Apresentações de teatro clássico nos espaços interiores ou exteriores do Museu. 2 espetáculos 
    

X 

Música: 
       

Atividade 14 - Ciclo de concertos de Música Clássica Concertos musicais nos espaços interiores ou exteriores do Museu. 4 concertos. 
    

X 

Atividade 15 - Ciclo de concertos de jovens músicos Concertos musicais nos espaços interiores ou exteriores do Museu. 7 concertos. 
    

X 

Atividade 16 - Ciclo de concertos "Fado no Museu" Concertos de guitarra de Coimbra, piano ou acordeão e voz. 
4 concertos semanais (de 4ª a sáb) 
de 30 minutos, para divulgação do 
fado e guitarra de Coimbra. Entre 

    
X 
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abril e setembro. 

Encontros: 
       

Atividade 17- Memórias do Paço 
Ciclo de visitas / conferência com investigadores convidados sobre as memórias do Paço 

Episcopal (onde foi instalado o Museu) e da ação mecenática dos Bispos de Coimbra. 
4 sessões. 

    
X 

Formação: 
       

Atividade 18- "Museu, Escola e Memória" 
Ação de formação para professores do ensino básico  (2º e 3º ciclos), com vista ao 

desenvolvimento de atividades no e sobre o Museu. 
10 sessões semanais. 

    
X 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
       

Atividade 1 - Website do MNMC - reformulação Reformulação do design gráfico do website do Museu. 
    

V 
 

Atividade 2 - Quiosques multimédia - versão em francês Tradução dos conteúdos dos quiosques multimédia do MNMC para a língua francesa. 
     

X 

Atividade 3 - "MNMC, um museu centenário" (título a 
confirmar) 

Criação de vídeo institucional do MNMC. 
     

X 

Acessibilidade e Inclusão: 
       

Projetos - 

De referir que três destes projetos de inclusão do MNMC (‘Tateando o Museu’, 'EU no musEU' e 
‘Construa Pontes e Não Barreiras’) estão referenciados no Manual de Boas Práticas Artísticas e 
Culturais da ANACED (p. 103, 105 e 118). Um dos projetos, o "Tateando o museu", está referido 

no portal europeu online Museum for all. 
      

 
http://issuu.com/anaced/docs/3___edi____o_do_manual_de_boas_pr__  

      

EU no musEU' 

Projeto de estimulação cognitiva para pessoas com demência e seus cuidadores. Consiste em 
sessões mensais orientadas por técnicos do Museu, um ator /encenador, voluntários e 

convidados de diferentes áreas do conhecimento, com base nas coleções e no espaço do 
Museu. 

10 sessões x 2 grupos (pessoas com 
demência, cuidadores informais).     

X 

Construa pontes e não barreiras' 
Tendo como público-alvo população com deficiência mental, e multideficiência, o grande 
objetivo deste projeto é tornar a arte acessível a este grupo com necessidades educativas 

especiais, através das coleções do MNMC. 
6 ações. 

    
X 

Tateando o Museu' 
No âmbito deste projeto de comunicação acessível para cegos e pessoas com baixa visão, 

propõe-se realizar percursos temáticos táteis sobre as coleções e espaços do Museu. 
6 ações. 

    
X 

Nós no musEU' 

Projeto destinado a público em risco de exclusão social (infantil, adulto e senior; paralisia 
cerebral e doenças em estado terminal). Consiste em promover a sensibilização para a arte, em 

contexto e no Museu, através de instrumentos didáticos e dinâmicas várias, dramatizações e 
visitas temáticas. 

15 ações x 3 grupos (crianças, 
adultos e séniores).     

X 

O Tempo e a arte' 

Projeto destinado a jovens menores de 18 anos que cumprem medidas de internamento no 
CEO (Centro Educativo dos Olivais, Coimbra) e visa a sua formação cultural e integração social. 
Desenvolve-se através de ações formativas no Centro Educativo dos Olivais / Direção Geral de 
Reinserção Social, e de exposições no Museu, com base no espaço e nas coleções do Museu. 

8 sessões. 
    

X 

'A voz das mãos' 
Criação de projeto de inclusão para surdos, adaptando os conteúdos do projeto gráfico do 

MNMC, em linguagem simples e comunicação acessível. 
6 reuniões de preparação de 

conteúdos em linguagem simples.     
X 

Outras Atividades 
 

Atividade 1- "Curso de Línguas - Inglês Intermédio" Curso livre da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC), ministrado a técnicos 2 semestres / 2 aulas por semana. 
    

X 

http://issuu.com/anaced/docs/3___edi____o_do_manual_de_boas_pr__
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superiores do MNMC. 

NOTA: A avaliação apresentada é relativa ao PLANO DE ATIVIDADES 2015 do MNMC, tendo sido inseridas todas as atividades que, por lapso, não constam no documento final - PLANO DE ATIVIDADES 2015 da DGPC (cf. Inf. 23. 01.2015). 

        JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO 
A - Os conteúdos foram revistos e atualizados e aberto o respetivo procedimento. Por falta de cabimentação, a conclusão desta atividade transitou para 2016. 

B - Os conteúdos foram concluídos e a edição encontra-se no prelo (Protocolo entre a Imprensa da Universidade de Coimbra e a Imprensa Nacional Casa da Moeda), aguardando-se a conclusão do levantamento fotográfico pela 
ADF/DGPC, para efetivar a publicação. 

C - Esta recuperação não foi concluída por falta de espaço em oficina para proceder à sua montagem. A conclusão destes trabalhos será apenas possível após a montagem da Oficina de C/R (Procedimento em curso pela DGPC). 

G - Atividade programada e solicitada à tutela. Porém, não foi objeto de cabimentação orçamental. 

H - Atividade programada com conteúdos e projeto expositivo concluídos. Porém, a sua realização foi inviabilizada por impossibilidade de execução (tendo em conta os prazos e valores envolvidos)  por parte do núcleo-mãe: o Palácio 
Nacional de Mafra. Aguardamos a reprogramação deste projeto por parte da entidade parceira. 

I - Atividade programada mas não realizada por sobreposição de programas e datas com outro museu da DGPC, pelo que foi alvo do reajuste da programação de exposições. 

V - Os conteúdos foram concluídos e aberto o procedimento, no entanto, não foi cabimentado, tendo transitado para 2016.  
 

ATIVIDADES NÃO PROGRAMADAS: 
       

D - Atividade não prevista, realizada por conclusão antecipada de outros trabalhos previstos. 

E - Atividade não prevista, realizada para assegurar a conservação atempada das peças para a exposição "O legado artístico do Gov erno Civil do Distrito de Coimbra". 

F - Atividade não prevista, implementada para apoiar entidades externas, no âmbito do 'Programa RENACOR'. 

J, K, L, M, N, O, P, Q, R -  exposições temporárias não previstas, resultantes de reprogramação e de novas parcerias, entretanto estabelecidas.  

S - Atividade não prevista, implementada na sequência de apoios de parceiros estratégicos, com oportunidade de projeção imediata ao nível internacional (Bruxelas, 'Open Day", 9 Outubro 2015). 

T - Atividade não prevista, implementada na sequência de maturação de vários projetos de investigação, com o objetivo de difundir conhecimentos específicos e de captar públicos especializados. 

U - Atividade não prevista, integrada no programa de exposições da Bienal AnoZero. 
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ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

A Arte Interior. Siza Vieira e o Design de Objetos 
(continuação) 

Com esta investigação pretende-se aprofundar, através de estudos desenvolvidos por 
especialistas reconhecidos, um aspeto fundamental da criatividade de um dos mais 

reconhecidos arquitetos portugueses contemporâneos. 

Concretização de uma exposição 
sobre o assunto a inaugurar em Abril 

de 2015 
    

X 

A Azulejaria de Coimbra na coleção do Museu Nacional do 
Azulejo 

Aprofundar o conhecimento sobre uma importante produção regional, aferindo a sua 
importância para a azulejaria nacional, e dá-la a conhecer a um público alargado. 

Concretização de uma exposição 
sobre o tema a inaugurar em 

Dezembro de 2015 
a) 

    

Elaboração dos conteúdos sobre o edificio, obras de arte e 
personagens que passaram pelo Convento da Madre de 

Deus, destinados ao centro interpretativo do monumento 

O Convento da Madre de Deus, fundado em 1509, sofreu várias campanhas de obras, que 
alteraram completamente os projetos desenvolvidos no século XVI. Convento de proteção real, 

recebeu inúmeras obras de arte hoje dispersas por várias instituições. Nele se recolheram 
rainhas e membros das mais importantes famílias aristocráticas.Pretendemos agora dar a 

conhecer todas essas alterações através de novas tecnologias. 

Inaugurar no final de 2015, em data 
a combinar com a Fundação 

Millennium BCP 
   

b) 
 

Investigação sobre a azulejaria do século XVI 
Investigação sobre a azulejaria do século XVI, relacionada com outras manifestações islâmicas 

com vista a uma exposição temporária a realizar em 2016 (continuação)     
c) 

 

Preparação de uma publicação sobre o painel Vista de 
Lisboa em conjunto com as Edições Chandeigne 

(continuação) 

Materializar em livro a nova pesquisa arquivística e técnica sobre o ex-libris da coleção do 
MNAz. O livro antigo sobre o mesmo tema está completamente desatualizado e esgotado em 

algumas línguas 

Conclusão em 2015 e lançamento no  
inicio de 2016    

d) 
 

AzInfinitum – Sistema de referenciação e indexação em 
azulejo. 

O projeto integra o Museu Nacional do Azulejo (Alexandre Pais), a Rede Temática em Estudos 
de Azulejaria e Cerâmica João Miguel dos Santos Simões (RTEACJMSS) e a empresa Sistemas do 

Futuro, Lda., com o objetivo de constituir uma base on-line de padrões do século XVII, 
pombalinos e emolduramentos de painéis de azulejos. 

Conclusão em 2015 
    

X 

CerAzul – Título do projeto: Avaliação e desenvolvimento 
de materiais e técnicas para o restauro de azulejos 

históricos (PTDC/CTM-CER/119085/2010). 

Este projeto visa a avaliação e desenvolvimento de materiais e técnicas para o restauro de 
azulejos históricos. Apresentado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e a participação 

do Museu Nacional do Azulejo através da técnica superior Lurdes Esteves. 
Conclusão em 2015 

    
x 

INCORPORAÇÕES 
     

A coleção do MNAz tem lacunas que interessa serem 
preenchidas 

Não havendo verba em 2015, teremos, como até à presente data, que recorrer a doações e 
depósitos      

X 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Projeto Devolver ao Olhar (continuação) 
Projeto que consiste na inventariação do "Fundo Antigo" do MNAz, uma vasta coleção de 

azulejos de conventos extintos,  igrejas e palácios, que foram demolidos ou sofreram alterações 
drásticas a partir dos anos 1880. 

Trabalho continuado com cerca de 
30 voluntários e 2 assistentes 

técnicas, chefiados por Alexandre 
Pais 

    
X 

Atualização dos registos  Matriz já existentes (continuação) 
       

Revisão e atualização dos registos Matriz  referentes à  
coleção de projetos de Jorge Colaço 

Trata-se de uma coleção significativa do acervo do MNAz muito útil para a investigação. 
   

h) 
  

Publicação no Matriznet dos registos Matriz 
       

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
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Conservação e restauro da coleção 
Conservação e restauro de paineis para a exposição permanente, bem como a exposição 

temporária sobre a Azulejaria de Coimbra.      
X 

Renovação das salas de Exposição Permanente do Museu 
Nacional do Azulejo 

A descoberta de numerosos e importantes exemplares de azulejaria do século XVIII no 
chamado "Fundo Antigo" do MNAz,  permite renovar a exposição permanente (Salas: Santos 

Simões; dos Arcos; da Tribuna e do século XIX) e expor painéis inéditos relevantes no âmbito da 
História da Azulejaria Portuguesa. 

Prevê-se o restauro de cerca de 15 
painéis , alguns de grande dimensão.     

x 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

Azulejaria de Coimbra da coleção do MNAz 
Apresentação de painéis de azulejos produzidos em Coimbra, maioritariamente no século XVIII, 

provenientes do "Fundo Antigo" do Museu Nacional do Azulejo.  
a) 

    

A Arte Interior. Siza Vieira e o Design de Objetos 

Esta exposição monográfica apresenta, pela primeira vez, uma reflexão sobre o trabalho 
desenvolvido pelo arq. Siza Vieira no âmbito da criação de objetos e do design de espaços 

interiores, considerando neste campo a sua produção azulejar. O importante trabalho 
desenvolvido por este arquiteto tem sido essencialmente estudado ao nível da arquitetura ou, 

pontualmente, da produção de alguns objetos, não tendo sido ainda tratado a partir de um 
conceito de Gesamtkunstwerk ou “Obra de Arte Total”, principio que norteia o processo 

criativo de Álvaro Siza Vieira. 

Concretização de uma exposição 
sobre o assunto a inaugurar em Abril 

de 2015 
    

x 

Manutenção dos equipamentos auxiliares de visita 
autónoma (audioguias) 

A extrema utilização dos audioguias do MNAz, sinal do sucesso deste equipamento, e o facto do 
mesmo já ter ultrapassado a garantia leva à necessidade premente de substituição das baterias 

de 18 unidades, sob pena de a breve trecho esta oferta (financiada pela Fundação Millenium 
BCP) deixar de estar disponível. 

 
e) 

    

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

Curso sobre a expressão da alegoria na azulejaria 
portuguesa. 

Curso semanal destinado a entender a expressão da alegoria na azulejaria portuguesa dos 
séculos XVII e XVIII, a partir de obras como os “Emblemas  Morales” de Sebastian de Covarrubias 
e da “Quinti Horatii Flacii emblemata” de Otto Van Veen, bem como de uma literatura ligada ao 

misticismo religioso, como os “Regia via sanctae crucis” de Benedictus van Haeften ou a “Pia 
Desideria” do jesuíta Hugo Hermann. 

Estudar as fontes literárias e 
iconográficas da azulejaria 

portuguesa dos séculos XVII e XVIII. 
Preparar uma exposição a dedicar ao 

mesmo tema, em 2016 

f) 
    

Programa Educação Estética e Artística 

Parceria com o CED Maria Pia para desenvolvimento de visitas exploratórias de uma temática  
escolar, articuladas com atividades práticas.  Pretende-se a valorização da  Arte como forma de 

conhecimento. Manutenção do programa em contexto escolar já em prática em anos letivos 
anteriores, com os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do CED Maria Pia em  Xabregas 

Pretende-se a valorização da  Arte 
como forma de conhecimento. 
Manutenção do programa em 

contexto escolar já em prática em 
anos letivos anteriores, com os 

alunos do pré-escolar e do 1º ciclo 
do CED Maria Pia em  Xabregas 

    
x 

Programa Passaporte Escolar 5 visitas exploratórias de temáticas diferenciadas 

Pretende-se a valorização da  Arte 
como forma de conhecimento. 
Meta: o incremento em 10% do 

número de crianças rececionadas 
em 2013/14, apostando no 

transporte gratuito providenciado 

    
X 
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pela CM de Lisboa. 

 
Oficinas de pintura de azulejo. Pintura de um azulejo na técnica da faiança. Atividade, 

normalmente, articulada com a visita 

Por ser uma atividade paga tem sido 
preterida em relação às visitas 

temáticas.  Pretende-se a 
manutenção do número de oficinas 

em relação a 2014 

    
X 

 

Concertos comentados de piano. Pretende-se desenvolver a sensibilidade e criatividade dos 
grupos para a História da Música e das Artes, através de temas de diferentes compositores 

passíveis de serem relacionados com alguns painéis do Museu. 

Por ser uma atividade paga tem sido 
preterida em relação às visitas 

temáticas.  Pretende-se a 
manutenção do número de 

concertos em relação a 2014 

    
X 

A Minha Escola Adopta um Museu 

Desenvolvimento de trabalhos em contexto escolar com a Escola Básica Patricio Prazeres. 
Trabalhos orientadas pela professora e artista plástica Romy Castro, articulando os curriculos 

escolares com os conteúdos do museu, finalizando com a exposição de alguns  desses trabalhos  
e ou intervenções no espaço  do museu. 

Aproximação do museu à sua 
comunidade escolar envolvente.  

Valorização da Arte como forma de 
conhecimento. Meta: Continuidade 

do projeto para o  ano letivo 
2014/2015. 

    
X 

Atividades vocacionadas para públicos com necessidades 
especiais 

Atividades de exploração da exposição permanente e das exposições temporárias 
desenvolvidas  para públicos com necessidades especiais: séniores, deficiência motora, 
deficiência de foro cognitivo  e deficiência visual. O desenvolvimento destas atividades 

pressupõe o estabelecimento de parcerias com instituições de ensino, instituições de apoio 
social ou de apoio à pessoa com deficiência, tendo por base a prossecução de politicas públicas 

sectoriais para a inclusão 

Para além do aumento de público 
com necessidades especiais. 

Pretende-se  a fidelização do público 
de instituições que já recebemos, 
induzindo à   visitação repetida, 
através da conceção de 3 novas 
atividades, dirigidas a diferentes 

públicos com NE 

    
X 

Atividades com a comunidade envolvente 
Aprofundar a relação do MNAz com as comunidades e instituições da zona envolvente, 
mediante a realização de parcerias  e a conceção de percursos geográficos temáticos e 

atividades vocacionadas para as diferentes comunidades locais 

Conceção e realização de 3 novas 
atividades com a comunidade 

envolvente 
    

X 

Desenvolvimento de materais e recursos pedagógicos 
Produzir recursos materiais e pedagógicos que contribuam para um melhor conhecimento do 

MNAz e das suas coleções 
Inerente às atividades desenvolvidas 

    
X 

Elaboração de um roteiro do MNAz dirigido ao público 
infanto-juvenil 

Elaboração de um roteiro do museu destinado ao público infanto juvenil. Este roteiro deverá 
servir também de instrumento de apoio aos professores discriminando a  oferta educativa do 
museu, bem como os objetivos pedagógicos e educacionais  inerentes a essa mesma oferta. A 

criação do roteiro tem subjacente a criação de uma estratégia de comunicação e de 
uniformização da imagem do SE do MNAz 

Elaboração do roteiro até final de 
2015 

g) 
    

Familiarizando 
Atividades para famílias e grupos intergeracionais, realizadas, por norma, ao Domingo de 

manhã 
Programação de 3 atividades 

    
X 

Comemoração de efemérides 
Exemplos: Dia Internacional dos Museus, Noite dos Museus, Jornadas Europeias do Património, 

Dia Internacional dos Monumentos e Sitios, etc.      
X 
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Comunicação e Divulgação 
Assegurar a divulgação do museu em diferentes suportes, tais como: Newsletter mensal, 

reforçada com flash news,  press releases para os diferentes órgãos de comunicação social. 
Atualização permanente  do site do Museu. Gestão da página de Facebook do Museu. 

      

Loja 
Renovação e diversificação da oferta de produtos da loja do MNAz através da procura de novos 

fornecedores que reflitam tendências inovadoras relacionadas com o azulejo e a cerâmica 
portugueses. 

     
i) 

“Residência de Cerâmica Ibérica Contemporânea”, no 
âmbito da Mostra España 

No âmbito da Mostra Espanha decorreu de 20 a 27 de Setembro no MNAz a Residência Ibérica 
de Cerâmica com três ceramistas espanhóis e três portugueses, destinada à produção de obras 

cerâmicas, estimulando e promovendo o intercâmbio de culturas, processos e técnicas de 
trabalho. A mostra terminou com a apresentação pública dos trabalhos pelos autores, bem 

como na exposição das obras. 

      

Semana da Ciência e Tecnologia 

O Museu tem parcerias com institutos e universidades que visam aprofundar o conhecimento 
sobre técnicas de produção, matérias-primas e degradação dos azulejos, no sentido de 

ultrapassar a ausência de documentação relacionada com a azulejaria pré-industrial e entender 
os processos de degradação que afetam este nosso património. No dia 24 de Novembro, o 

Museu Nacional do Azulejo disponibilizou ao público a possibilidade de observar a conservação 
e restauro de azulejo no museu, bem como um conjunto de materiais e vitrinas pedagógicas 

sobre o contributo incontornável da ciência para o conhecimento da azulejaria. 

      

Open House Lisboa 2015 
Realização de inúmeras vistas orientadas ao MNAz/Convento da Madre de Deus e exposição 

temporária "A Arte Interior. Siza Vieira e o desenho de Objetos".       

Curso sobre o Azulejo em Portugal vocacionado para 
profissionais de Informação Turística. 

Decorreu nos dia 10 e 11 de Fevereiro, das 10h às 17h. 
      

Aplicação para dispositivos móveis para apoio à visita ao 
MNAz 

Em parceria com a empresa Realizasom, foi disponibilizada ao público uma aplicação móvel que 
funciona como um guia multimédia para a visita "orientada" ao museu. Esta aplicação existe 

em português, inglês e em língua gestual, permitindo a sua utilização a pessoas com deficiência 
visual e auditiva, contribuindo para um  museu ainda mais  inclusivo. 

      

GlazeArch2015. International Conference on Glazed 
Ceramics in Architectural Heritage 

O LNEC organizou em colaboração com o MNAz, uma conferência cujo objetivo foi discutir 
azulejos e outras cerâmicas vidradas arquiteturais de interesse histórico, manufaturados e 
aplicados em todo o mundo, a sua história, características, conservação e museologia, bem 

como assuntos relacionados. Decorreu no LNEC, Lisboa, nos dias 2 e 3 de Julho. 
      

Exposição “Doações 2009-2014. Cerâmica portuguesa”, 
Museu Nacional do Azulejo, Março/Abril de 2014 

Esta exposição mostrou as peças doadas pelo Grupo de Amigos do Museu Nacional do Azulejo, 
no sentido de agradecimento e incentivo para o Grupo e Particulares continuarem esta política 

de enriquecimento do acervo do MNAz. 
      

Estudo de Públicos em Museus Nacionais 2014-2015 
Participação no estudo de públicos dirigido pela DGPC/ISCTE, assegurando, durante o período 

de um ano, a recolha dos questionários necessários ao referido estudo. Esta recolha implicou a 
seleção e acompanhamento continuado dos voluntários afetos a esta tarefa. 

      

JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO 
a) A Exposição não se realizou em virtude da aprovação tardia do orçamento para restauro dos painéis de grandes dimensões, por parte do Ministério das Finanças, e posteriormente, a DGPC decidir que passaria para este ano a realização 
da exposição, por causa dos contratos plurianuais.  b) A investigação para os conteúdos realizou-se e iniciaram-se os contactos para orçamentação do projeto a pagar pelo Millenium BCP. A concretização do projeto de restauro da Sala D. 
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GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

Manuel acabou mais tarde do que o previsto, atrasando o desenvolvimento da fase seguinte. c) A investigação do século XVI vai prolongar-se, dado ser necessário proceder-se a um levantamento rigoroso de mais fontes. d) A investigação 
está feita, depende de calendarização com a Chandeigne para a sua publicação. e) A DGPC não disponibilizou orçamento para a reparação dos audioguias. f) Por falta de financiamento. g) Dado o aumento do número de atividades 
incluindo visitas orientadas durante a semana e o fim de semana, não foi possível desenvolver o projeto previsto. h) Devido ao elevado número de registos e o estado incompleto das fichas, agravado pela morosidade e mau 
funcionamento do programa Matriz propriamente dito. 

i) A loja do MNAz foi distinguida nos Prémios APOM 2015 na categoria Prémio Merchandising Loja-Museu 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DOS COCHES 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

 

Desenvolvimento de linhas de investigação com vista ao estudo das coleções do MNC e à 
realização de exposições. Elaboração de conteúdos para efeitos de produção de material 

informativo para o público, edição de catálogos e publicação em revistas científicas da 
especialidade. Resposta a solicitações de investigadores nacionais e estrangeiros. Orientação de 

estágios académicos. Acompanhamento de visitas institucionais a nacionais e estrangeiros. 

Produção e preparação de 
conteúdos para diferentes suportes 
a integrarem a museografia no novo 
edifício (25 postos multimédia e 50 

legendas) , responder  a todas as 
solicitações no âmbito do protocolo 

de estado. 

    
X 

GESTÃO DE COLEÇÕES, DOCUMENTAÇÃO, INVENTÁRIO E INCORPORAÇÕES 
     

 

Estudo, documentação e inventariação no programa Matriz, das coleções em reserva e em 
exposição, tanto as localizadas em Lisboa como os depósitos núcleo de Vila Viçosa e outros. 

Gestão dos processos de depósito e/ou doação com entidades terceiras. Gestão dos processos 
de cedência de peças para integrarem exposições temporárias nacionais e internacionais. 

Gestão de reservas no  antigo museu e principalmente no novo edifício. Monitorização das 
condições ambientais nas reservas do novo edifício. Cabe ainda a este serviço orientar as 

tarefas periódicas de conservação preventiva, e manutenção das coleções expostas ou em 
reserva bem como de todas as tarefas referentes a montagem de exposições, embalagem de 

peças, sendo de salientar a transferência das coleções para o novo edifício com vista à sua 
abertura ao publico. 

Assegurar cedências temporária de 
peças, a conservação preventiva da 
coleção e transferência das peças 

para o novo edifício 
    

X 

Transferência da coleção para o Novo Edifício 
Assegurar as condições acima referidas que irão permitir a transferência da coleção para o novo 

edifício 

Montagem exposição permanente 
do MNC no novo edifício (75 

viaturas) 
    

X 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

Intervenção de conservação preventiva em 75 viaturas da 
coleção do MNC, (Lisboa e Vila Viçosa), 

Intervenção de conservação preventiva em 75 viaturas da coleção do MNC, (Lisboa e Vila 
Viçosa), nomeadamente limpeza superficial, fixação de áreas em destacamento, consolidação 
de camadas pictóricas, consolidação e fixação de elementos decorativos, remoção da camada 

de proteção nos metais, limpeza química das sujidades impregnadas e patines acentuados, 
remoção das oxidações, aplicação de inibidores de corrosão nos metais e aplicação de camada 
de proteção. Esta ação visa assegurar medidas de conservação preventiva, que minimizem os 

riscos inerentes à deslocação das viaturas, e uma exposição condigna num espaço que, pela sua 
dimensão e modo de iluminação, vai permitir destacar melhor os elementos decorativos 

constitutivos das peças. 

Intervenção de conservação 
preventiva em 75 viaturas    

a) 
 

Intervenção sistemática, de revisão e reparação de 
correias em 75 viaturas 

Intervenção sistemática, de revisão e reparação, por um correeiro especializado, de todas as 
correias de suspensão danificadas das viaturas. Esta operação é indispensável para a 

estabilidade da coleção em exposição. Foi feita uma primeira avaliação da situação mas na 
opinião do especialista as reparações deverão ocorrer só após a transferência das viaturas para 

o novo edifício onde as condições de trabalho permitem uma melhor resolução, caso a caso, 

Intervenção de consolidação do 
correame em 75 viaturas    

b) 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
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76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DOS COCHES 

dos problemas. No entanto já se pode dar inicio a reparações nas viaturas que já foram 
transportadas para o novo edifício. 

BIBLIOTECA, ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Informatização da Bilblioteca 
Informatização da base de dados do acervo bibliográfico do MNC . Difusão de informação 

relativa a novas aquisições bibliográficas. 

Catalogação no programa 
informático da DGPC do acervo 

bibliográfico do MNC 
   

c) 
 

Montagem da biblioteca no novo edifício Transferência e instalação do acervo da Biblioteca para o novo edifício. 
Transferência do acervo para o novo 

edifício     
X 

Gestão do Arquivo Fotográfico 
Registo fotográfico de peças para efeito da gestão de coleções, assim como registo fotográfico 

de todas as iniciativas e/ou atividades do MNC. Organização de arquivo digital de imagens.      
X 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

Apoio a visitantes nacionais e internacionais 
Atividade regular do atual Museu, enquanto continuar aberto ao público, manter-se-á, o 
desempenho obtido em anos anteriores, nas áreas das Atividades Educativas; Apoio ao 

Visitante; Comunicação; Efemérides e Loja do Museu. 

Garantir o apoio aos visitantes 
nacionais e internacionais de 

diferentes níveis etários . 
    

X 

Programas para o público 

Programação e planificação das respetivas atividades anuais dos serviços educativos, 
nomeadamente visitas guiadas escolares e para adultos, ateliers e outras iniciativas sempre 

relacionadas com o estudo e divulgação das coleções do museu. Implementação de atividades 
externas decorrentes de protocolos estabelecidos entre o museu e instituições.terceiras 

Realização de 20 tipologias distintas 
de atividades educativas     

X 

Cerimónia de Inauguração Pública do Museu 
Programação da abertura do museu a 23 de maio de 2015 dia em que perfaz 110 anos de 

existência 

Cortejo de atrelagens com a 
colaboração da APA associação 

Portuguesa de Atrelagens; Cortejo 
de Automóbeis antigos com a 
colaboração da ACP Clássicos; 

Desfile e concerto da Charanga a 
cavalo da GNR; Desfile e  exibição da 
Escola Portuguesa de Arte Equestre 

    
a) 

Concentração e Desfile de automóveis antigos 
Concentração de 25 automóveis do AACA - Clube de Automóveis Antigos da Costa Azul 

realizada a 20 de junho 
Concentração e desfile na praça do 
museu de 25 automóveis antigos     

b) 

Concerto Orquestra Violoncelinhos  a 23 de Junho de 2015 
Concerto realizado no Auditório no 

âmbito de uma parceria entre o 
MNC e a Escola de Música de Lisboa 

    
c) 

Mostra Gastronómica 
Belém Street Food  dia 30 de Agosto uma parceria conjunta  entre a DGPC, o MNCOCHES e a 

Junta de Freguesia de Belém 

Iniciativa gastronómica sobre rodas 
que pretendeu atrair público para o 

novo espaço público - A Praça do 
Museu 

    
d) 

Conferência 
40ª Conferência do IATM - Associação Internacional dos Museus de transportes e 

Comunicações - 28 de junho a 1 de Julho 

Realização da Assembleia Geral no 
Auditório (parceria com o 

MNCoches, membro do IATM) 
    

e) 

Conferências de Lisboa No âmbito da  semana Inaugural da EXD'15 foram apresentadas, em formato "solo lectures", Realizadas  a 14 de novembro no 
    

f) 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DOS COCHES 

com enfoque  nas temáticas e práticas de design comunicações por cinco especialistas 
internacionais. 

Auditório do Museu numa parceria 
entre a SEC, a DGPC e o MNCoches 

Concerto 
O "Ensemble de Trompetes" realizou um concerto no dia 22 de novembro, no Salão Nobre do 

Picadeiro Real,  no âmbito da Comemoração do Dia de Santa Cecília, Padroeira da Música 
Realização de Concerto de 

Trompetes a 22 de novembro     
g) 

Conferência 
"José Forjaz - 50 anos de Arquitetura em Moçambique"  apresentada pelo Arqtº Raul Hestnes 

com a presença do Arqtº José Forjaz. 
Conferência realizada no auditório 

do museu a 26 de novembro     
h) 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
     

Divulgação de conteúdos 

Produção de conteúdos destinados à divulgação do museu nos deferentes suporte 
nomeadamente: Elaboração periódica da Newsletter do MNC e divulgação através de e-mail 

e/ou outros suporte. Elaboração de conteúdos para o site do Museu. Atualização da página de 
Facebook do Museu. Contato com a comunicação social para divulgação das atividades públicas 

do museu através de press release para os órgãos de comunicação social (jornais,rádio e 
televisão). 

Edição de 12 newsletter, atualização 
diária do FB do MNC, atualização 

quinzenal do site do MNC, 
referencias periódicas na 

comunicação social. 

    
X 

 

Assegurar resposta a solicitações de entidades externas com vista à cedência de espaços, 
autorização para filmagens, tomada de imagens ou outros no âmbito da atividade mecenática, 

de marketing ou de sponsorização do MNC. 
     

X 

SEGURANÇA VIGILÂNCIA E ATENDIMENTO NA LOJA 
     

Assegurar a abertura ao público do Museu e da Loja do 
Museu 

Coordenação  do pessoal da Bilheteira e Loja do Museu. Organização de escalas dos Vigilantes 
tendo em conta as folgas, férias e ausências por doença justifiicadas. Análise de dados relativos 
ao número e tipologia de visitantes para efeitos estatísticos e de gestão de públicos. Controle 
das existências na Loja do Museu. Articulação com a  Divisão Comercial da DGPC  com vista à 

reposição dos stocks. Gestão de fornecedores e avaliação de propostas de novos produtos com 
vista à sua comercialização na loja do museu. Avaliação e organização de pedidos cedências de 

espaço de acordo com o regulamento do Museu. 

Assegurar a abertura ao público do 
Museu e da Loja conforme o horário 
estipulado superiormente. Garantir 
os níveis de stocks de produtos para 
venda tendo em conta os fluxos de 

visitantes. 

    
X 

EXPOSIÇÃO 
     

Implementação do Projeto Museográfico do Novo MNC 

Toda a equipa do do Museu vai dar continuidade à pormenorizada programação e 
implementação das tarefas necessárias à mudança do acervo para o novo edifício, 

nomeadamente ações de conservação e restauro, transporte de peças, preparação e produção 
de conteúdos em diferentes suportes, com o objetivo de cumprir os prazos definidos  e 

completar as intervenções necessárias ao cumprimentos do Programa Museológico. 

ABERTURA DO MUSEU 
   

d) 
 

Exposição Temporária realizada  de 11.09.2015 a 
3.10.2015 

Comemoração dos 120 anos da entrada do primeiro automóvel em Portugal - o Panhard & 
Levassor, datado de 1895 em colaboração com o Automóvel Club de Portugal  e o  Museu dos 

Transportes do Porto  tendo-se realizado diversas visitas guiadas explicativas acerca do 
funcionamento do mesmo. 

Em exposição na sala de 
comunicação entre a ala sul e ala 

norte do expositivo 
    

i) 

Exposição Temporária  realizada de 12.09 a 29.11.2015 
Exposição dos Prémios atribuídos em cerimónia no MNC de DESIGN PORTUGUÊS 2015 em 

colaboração com Experimenta Design 
Sala de exposições temporárias 

(novo edifício)     
j) 

Exposição Temporária  realizada de 13.11 a 20.12 de 2015 As Far as the Eye Can’t See – em colaboração com a Experimenta Design 
Sala de exposições temporárias do 

MNCoches - Picadeiro Real     
k) 

Exposição Temporária No âmbito das Jornadas do Património 2015, instalação do protótipo Almack's#1 de Ana Atrium do novo  Museu 
    

l) 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DOS COCHES 

Fonseca, no átrio do novo museu com a colaboração do Projeto Ermida - 26.09. 2015 

Exposição Temporária 
Apresentação do livro e inauguração da exposição "Lisboa-o que o turista deve ver " com 

desenhos de Mário Linhares, co-organização Centro Atlântico e MNC -  29.11.2015 
Galeria Superior - Ala norte 

    
m) 

JUSTIFICAÇÃO INCUMPRIMENTO / GRAU DE CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PREVISTAS 
a) Dado ter sido decidido superiormente que a abertura do MNC no novo edifício seria a 22 de maio, não foi possível proceder ao tratamento de conservação-preventiva da totalidade das viaturas a expor nessa data.                                                                                                    
b) Dado ter sido decidido superiormente que a abertura do MNC no novo edifício seria a 22 de maio, não foi possível proceder ao tratamento de conservação-preventiva da totalidade das viaturas a expor nessa data.                                                                                                                        
c)  Aguarda-se a implementação do Programa informático  Biblionet  e respetiva formação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
d) Falta a execução do projeto de Museografia da autoria do Arqtº Nuno Sampaio já adjudicado em concurso realizado pela DGPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
a)  Evento realizado no âmbito da abertura ao público do Novo Edifício do Museu Nacional dos Coches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
b) Iniciativa com o fim de dinamizar a Praça do Museu e Auditório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
c) Concerto público de divulgação da atividade final de ano dos alunos da Academia de Música de Lisboa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
d) Iniciativa com o fim de dinamizar a Praça do Museu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
e) O Museu Nacional dos Coches associou-se a esta conferência dado ser Membro do IATM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
f) Conferência associada à exposição temporária EXD'15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
g) Iniciativa do museu na sequencia de um estudo feito ao conjunto das trombetas do séc XVIII, da Charamela Real, da coleção do museu                                                                                                                                                                                                                                                                             
h) Parceria do MNCoches com a Ordem dos Arquitetos da zona sul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
i) Esta exposição temporária permitiu fazer-se a comparação entre os últimos veículos hipomóveis do séc XIX e o primeiro automóvel a motor.                                                                                                                                                                                                                                                          
j) Esta exposição permitiu ao público em geral visualizar o conjunto de trabalhos candidatos ao prémio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
k) Esta exposição para além de ser a primeira no novo espaço expositivo do museu no Salão Lateral do Picadeiro, permitiu  ao público em geral apreciar um conjunto de obras de arte contemporânea portuguesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
l) Esta obra da escultora Ana Fonseca foi inspirada numa cadeirinha do séc XVIII da coleção do MNC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
m) Exposição dos desenhos originais de Mário Linhares, que  ilustram o livro de autoria de Fernando Pessoa que refere como um dos  locais a visitar em Lisboa o Museu Nacional dos Coches 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
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75% 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

Preparação de candidatura 
Na sequência do trabalho realizado com a Up desde 2008, acabar de preparar uma candidatura 

para um período experimental de gestão em parceria com o Círculo J osé de Figueiredo/ 
Amigos do Museu 

1 candidatura pronta a apresentar 
em 2015    

a) 
 

Catálogos raisonés de artistas representados no museu 
A programação da edição de catálogos raisonés de artistas representados no museu está 

presente como objetivo de longo prazo há anos. Com o andamento do1º projeto - de Soares 
dos Reis, deu-se início à programação concreta. 

preparação de equipas para os 
primeiros cinco artistas, 

coordenadas por Técnicos do 
Museu. Edição do catálogo de 

Soares dos Reis 

   
b) 

 

Exposição Pintores Portugueses na Bretanha Preparação de uma exposição, no seguimento de contactos iniciados há vários anos. 
Estabelecimento de parcerias com o 
Museu de Quimper e outros museus 
portugueses. Elaboração de projeto. 

   
c) 

 

Documentação dos Biombos Namban 
Continuação do estudo com o Museu de Kioto dos materiais documentais retirados dos 

Biombos Namban da coleção do MNSR, quando do seu restauro. 

Estabelecimento de uma parceria 
com o Museu de Kioto para o 

acompanhamento da divulgação dos 
resultados do estudo dos materiais 
documentais retirados dos Biombos 

Namban da coleção do MNSR, 
quando do seu restauro. 

   
d) 

 

Esmaltes do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra 
Têm sido estudados no âmbito de uma tese de doutoramento de uma Técnica do Museu e 

serão motivo para a preparação de uma publicação e exposição. 
1 guião, 1 programa e 1 projeto de 

exposição e publicação     
x 

Temas populares em  azulejos portugueses 
Preparação de uma exposição baseada no levantamento feito por José Luis Mingote Calderón 

e acompanhado por uma Técnica do Museu 
1 guião, 1 programa e 1 projeto de 

exposição e publicação     
x 

Fábricas de Faiança do Porto e Gaia 
Este assunto vai continuar a ser central na investigação do Museu, atualmente centrada na 
Fábrica de S. António do Vale da Piedade e na revisão do conhecimento acerca a Fábrica de 

Massarelos. 

Relatórios relativos a estes dois 
assuntos     

x 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Inventário fotográfico Atualização do inventário fotográfico das coleções do museu 

Substituir metade das fotografias a 
preto e branco existentes no 

inventário, com recurso aos Técnicos 
do Museu. Pedir uma campanha 

fotográfica à DGPC para as peças de 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
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grandes dimensões, nomeadamente 
de escultura. 

Matriz Aumento das fichas disponíveis no matriznet 

Disponibilização no Matriznet de 
todas as peças em exposição 
permanente e das que forem 

expostas temporariamente no 
museu ou fora. 

   
e) 

 

Organização do arquivo administrativo 
Estabelecimento de um programa de organização do arquivo administrativo, tendo em conta a 

documentação informatizada. 
1 projeto com soluções e orçamento 

    
x 

Reorganização do  Arquivo Fotográfico Acomodação e revisão do inventário do arquivo fotográfico. 
Todo o arquivo arrumado com a 

colaboração de voluntários   
f) 

  

Centro de Documentação 
Organização do Material não livro no Centro de Documentação a funcionar junto da Biblioteca 

do Museu 
1 programa implementado 

    
x 

Biblioteca Continuação da informatização da Biblioteca 
depende das condições do 

equipamento 
g) 

    

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

Oficina de conservação e restauro 
Instalação no espaço destinado a garagem no projeto de remodelação do museu, de uma 

oficina de conservação e restauro. 
equipamento da oficina de 

conservação e restauro 
h) 

    

SEGURANÇA 
     

Substituição de câmaras de vigilância 
substituição de câmaras de vigilância avariadas nas zonas mais sensíveis da exposição 

permanente e loja 

joalharia 3 câmaras; sala do oriente 
2 câmaras; sala de Henrique Pousão 
2 câmaras; galeria Soares dos Reis 2 

câmaras; 2 câmaras na loja 
    

x 

Walky Talkies 
      

x 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

Revisão da Exposição Permanente 
Projeto de revisão da iluminação das salas,  conceção e execução de novos equipamentos de 

exposição,novos suportes de informação e equipamento para descanso dos visitantes 

2 vitrines para pequenos formatos 
da sala de Henrique Pousão; 1 

vitrine para miniaturas;1 vitrine para 
os esmaltes de Limoges; expositores 

para desenho;  vitrines para a 
coleção de fivelas do Arq Carlos 
Loureiro; vitrines para os gessos 

neo-clássicos para o 2º 
andar;suportes para a informação 
nas salas e para o exterior; bancos 

para o percurso expositivo. 

 
i) 

   

ANIMAÇÃO/ Um processo - "Porto Desconhecido" 
Colaboração com a Associação de Ludotecas do Porto / Anilupa, num projeto financiado pela 
CMP e DGArtes. Exposição na sala pequena e trabalho com escolas e público sénior do Porto. 

Uma exposição e vários ateliers e 
sessões de projeção dos trabalhos 

de cinema de animação produzidos 
    

x 
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MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS 

durante o projeto e em anos 
anteriores . Em Janeiro. 

O Naturalismo na Coleção Millennium. BCP 
Projeto combinado com a Fundação Millennium bcp desde 2013 de trazer ao Porto a Exposição 

comissariada pela Prof Raquel Henriques da Silva 
exposição na sala grande em Janeiro 

    
x 

40 dias com 40 mulheres Artistas nos 40 anos do dia 
internacional da mulher 

Comemoração dos 40 anos do dia internacional da mulher com um concurso para mulheres 
artistas do qual resultará a exposição dos 40 trabalhos escolhidos pelo júri. 

exposição na sala pequena a abrir 
em 8 de março  

j) 
   

Desenho de Fernando Távora Homenagem a Fernando Távora. Exposição de Desenho comissariada por José Bernardo Távora. Exposição na sala grande em abril 
 

l) 
   

Pintura Portuguesa- Colecionismo e Contemporaneidade / 
30 Artistas nos 30 anos do Politécnico do Porto       

x 

Exposição de fotografia - " Ecos de uma Geração"- 12 
Fotógrafos. 120 fotografias. 

Exposição de fotografia atual de fotógrafos da geração IF 
exposição na sala pequena em 30 de 

abril     
x 

Coletiva da Cooperativa Árvore Na continuidade do protocolo existente, programaremos esta coletiva em moldes a anunciar Exposição em Agosto na sala grande 
    

x 

Manuel Aguiar. No séc XX.  Entre gerações de Arquitectos 
e Urbanistas no Porto e Norte 

Projeto em curso com a colaboração da família do Arq Manuel Aguiar e de vários Arquitetos, 
nomeadamente Arq. Siza Vieira. 

Exposição na sala pequena e 
programa de atividades paralelas. 

Em Setembro 
m) 

    

Auto Retrato. Com Luis Serpa 
Por proposta de Luis Serpa, programamos uma exposição de autoretratos da sua coleção. Será 

coordenada com a apresentação de peças da coleção do museu em que  o tema da 
autorepresentação esteja presente. Será coordenada por uma Técnica do Museu. 

Exposição na sala grande em 
Outubro 

n) 
    

s/d Armando Basto – Projeto 
Na sequência da aquisição de uma obra de Armando Basto pelo CDJF/Amigos do MNSR, está 

combinada uma exposição, na qual se está a trabalhar sem data prevista 
Exposição em data a decidir o) 

    

s/d Portinari – Projeto 

Depois da limpesa da obra de Cândido Portinari pertencente à coleção do Museu e exposição 
no Teatro Nacional D. Maria em conjunto com a peça correspondente, da coleção do Museu do 
Chiado, está em preparação a exposiçaõ conjunta das duas obras, prevendo-se a colaboração 

com o Projeto Portinari,através do Consulado do Brasil no Porto 

Projeto pronto a concretizar 
    

x 

Exposição Da Fotografia ao Azulejo- Povo, Monumentos e 
Paisagens de Portugal na Primeira Metade do sec XX. 

Integrada na Mostra Espanha 2015 e resultado da 
investigação feita em parceria com o Museu Nacional de 

Antropologia de Madrid 

      
x 

Exposição - Em torno das camélias do jardim do Museu, do 
chá do oriente e dos Biombos Namban.       

x 

Ex-votos Teatrais. 40 anos de teatro de José Caldas - 
Parceria Museu N do Teatro e Teatro de s João       

x 

Peregrinatio. O camiño de S Francisco a Santiago. Parceria 
com a Xunta da Galicia       

x 

Património Industrial - Fábrica de Passamanarias do 
Palácio dos Carrancas. Inserida nas Jornadas Europeias do 

Património - Documentos, desenhos e têxteis. 
      

x 

Escultura de Ar Livre - Parceria com a Cooperativa Árvore. 
      

x 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
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Na cerca do Museu 

Exposição resultante do Concurso - Arquitetura refletida 
no Instagram. Parceria com a Ordem dos Arquitetos - SRN       

x 

Histórias da presença Portuguesa na Bienal de S Paulo - 13 
Artistas,filme, pintura, escultura, gravura e fotografia. 

Parceria com a FBAUP e Nuseu de Serralves 
      

x 

Lux Mirabilis - Exposição comemorativa do Ano 
Internacional da Luz - Parceria com a Universidade do 

Porto. 
      

x 

Ações estéticas quase Instantâneas- Parceria com a Quase 
Galeria. Comissária Fátima Lambert - 11 Março Graça 

Sarsfield(sapatilhas); 30 Abril Luisa Jacinto(pintura); 3 julho 
Pedro Cappeletti(desenho); 2 Outubro José Luis 

Seara(pintura); 19 Dezembro Francisco Laranjo ( desenho) 

      
x 

Casa Museu Fernando de Castro Criação de uma zona de acolhimento para projeção de uma introdução à visita . sala montada e conteúdos definidos 
 

p) 
   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

Serviço de Educação 
Funcionamento experimental da nova forma de apoio aos Educadores e outros utilizadores do 

Museu 

Relatório de avaliação . Aumento de 
número de visitas e atividades no 

âmbito deste serviço 
   

q) 
 

Clube dos Carrancas Implementação das propostas decorrentes do período experimental  a decorrer 
Aumento do númnero de 

participantes e atividades do clube 
r) 

    

Públicos específicos 
Continuação do enquadramento de atividades com público menos habitual, em colaboração 

com instituições várias 

Relatório de avaliação . Aumento de 
número de visitas e atividades no 

âmbito deste serviço 
    

x 

Semana de Espanha Foi já manifestada a intenção de voltar a celebrar a semana de Espanha no MNSR em 2015 Ainda não concretas 
    

x 

Dia Internacional dos Museus e Noite dos Museus Atividades a programar com as entidades que habitualmente colaboram com o Museu Ainda não concretas 
    

x 

5ªs Feiras à noite Programação a realizar com o Cineclube do Porto e outras entidades 
     

x 

1 Peça à hora de almoço 
Programa a realizar uma vez por semana a partir de Janeiro destacando peças da coleção do 

museu   
s) 

   

Vamos procurar a arquitetura - concurso e exposição, 
parceria com Ordem dos Arquitetos- SRN e Amigos do 

Museu 
      

x 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
     

Execução de faixas outdoors para divulgação das 
atividades que se realizam 

design e impressão de outdoors 
20 outdoors relativos ao mesmo 

número de atividades     
x 

Flyers 
Considerar a necessidade da produção de flyers para divulgação das diversas atividades 

programadas 
flyers correspondentes às atividades 

programadas 
t) 

    

Desdobráveis edição de desdobráveis de suporte à visita do museu 
 

t) 
    

Sistema de informação complementar preparação de conteúdos para usar em tablets de apoio à visita protocolo com empresa da 
 

u) 
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SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS 

especialidade 

PROJETOS 
     

UNO – com o Teatro Plástico 

 
Construído sobre o conceito de unicidade da obra de arte 'Uno' é um projeto que pretende 

abordar cenicamente um dos mais antigos mitos da história humana - 'o   duplo' - 
confrontando-o com os atuais códigos de reprodução e difusão artística e com o espaço do 

museu enquanto símbolo da singularidade artística e instrumento de caução e valor cultural.  
 

1 espetáculo a exibir nos espaços do 
Museu durante um mês no caso da 

candidatura ser aprovada 
v) 

    

Paisagem cenográfica poente, com Jorge Santos 
Este projeto  vai pôr em dialogo, de forma direta,  a coleção de pintura naturalista com o 
edifício - estes lugares tradicionalmente albergavam frescos ou mesmo pinturas - como 

também irá criar uma relação de narrativa cinemática com o espetador. 

1 exposição  no hall e escadaria do 
palácio 

v) 
    

APOIO A OUTROS MUSEUS 
     

Museu da Misericórdia do Porto 
Apoio ao desenvolvimento do projeto do museu, de forma a que a instituição possa apresentar 

a candidatura à Rede Portuguesa de Museus 
Abertura do Museu em Maio de 

2015 e respetiva candidatura     
x 

Casa Museu de Vilar/ Museu da imagem em movimento 
Acompanhamento do projeto deste Museu, tendo em conta as suas características inovadoras 
quer no tema, na investigação, na relação com a criação artística, na forma de contacto com o 

público, quer ainda na forma de gestão. 
protocolo de colaboração 

    
x 

JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO 
a) A candidatura prevista para 2015, só abriu em Fevereiro de 2016, pelo que foi sendo preparada mas ficaram por concretizar as questões formais, cujos parâmetros só foram conhecidos agora.; b) A edição do catálogo da obra de Soares 
dos Reis transitou para 2016. Está acertado o calendário com a CMIN e propostos desde outubro de 2015 os procedimentos para f otografia e design.; c) As datas de realização das exposições transitaram para 2017. Só falta formalizar as 
parcerias e oficializar os projetos em curso.; d)Está em curso a digitalização dos documentos, para ser assinado o protocolo previsto. Só no final do ano tivemos disponível o equipamento necessário; e)Falta ainda disponibilizar on line 
alguma pintura exposta e algumas peças de joalharia.f) Falta ainda organizar cerca de metade do arquivo fotográfico. Dada a escassez de pessoal, o trabalho foi feito com a colaboração de uma Voluntária que só esteve presente meio 
ano.; g)A ausência de computadores inviabilizou este trabalho; h)  investimento na reformulação da Oficina de Conservação e Restauro só se prevê com a candidatura agora em preparação.; i) O programa de revisão da exposição 
permanente já existe, mas a sua concretização só pontualmente foi começada, no rés do chão e no segundo andar. Aguarda o resultado da candidatura;j) Realizou-se o concurso com um júri composto pelos Profs Fátima Lambert, 
Francisco Laranjo e Laura Castro. As obras selecionadas não eram suficientes para justificar a exposição que foi cancelada; l) exposição adiada para 2016 e substituída pela exposição comemorativa dos 30 anos do Politécnico do Porto.; m) 
adiada ; n) Dado o falecimento de Luis Serpa, o projeto está a ser reformulado e não tem ainda data de realização prevista; o) Mantem-se a indefinição da data; p) A sua concretização está dependente da candidatura; q )Houve um 
aumento de atividade mas não foram concretizados os materiais de apoio por se aguardar o resultado da candidatura.; r) O programa foi suspenso por impossibilidade da monitora; s) Só foi possível arrancar com este programa em 
Outubro com enorme e crescente sucesso; t) Não houve meios para editar os materiais absolutamente essenciais nem se concretizaram as previsões dos serviços centrais.;u) Fomos impedidos de avançar com um protocolo proposto, 
tendo sido o processo centralizado sem que tenhamos conseguido tornar a ter notícias sobre o seu desenvolvimento.;v) Os projetos não foram apoiados pela DGArtes. 

 

 

 

 



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015      

Página 132 de 156 
 

 

 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DO TEATRO 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
       

Investigação e produção de textos para a exposição e 
Catálogo da exposição retrospetiva "António Soares e o 

Teatro" 

António Soares, um dos grandes pintores modernistas portugueses do século XX, foi também 
um grande desenhador teatral, estando a quase totalidade dos trabalhos e desenhos originais 
para cena em depósito neste Museu. Em 2015, em conjunto com o MNAC/Museu do Chiado, 
será inaugurada e editado o catálogo da exposição dedicada a este percurso artístico deste 

pintor 

Edição do Catálogo conjunto com o 
MNAC/Museu do Chiado, em 

Novembro de 2015 
    

a) 

Estudo e Investigação da Fotografia Teatral em Portugal, e 
edição de um Catálogo . 

Preparação, estudo e produção de textos para a edição de catálogo da exposição "Do Palco ao 
Estúdio", a realizar em 2015/2016 a quatro cores, com cerca de 140 imagens pertencentes ao 
acervo do MNT  e do Arquivo Fotográfico da DGPC, com textos de análise de especialistas da 

área da História da Arte. 

Edição do Catálogo em 2015/2016 
    

b) 

Catálogo da exposição "Os artistas plásticos no teatro 
português do século XX" 

Catálogo ilustrado desta exposição. 
Edição do Catálogo no segundo 

trimestre de 2015     
x 

Edição de desdobrável informativo deste Museu 
A última edição de um desdobrável de distribuição gratuita, bilingue, deste Museu data de 

2.000 e encontra-se muito desatualizada e quase esgotada. Há a possibilidade de, com o apoio 
mecenático, editar um novo desdobrável de apoio. 

Edição de um desdobrável, com 
tiragem de 20.000 exemplares 

c) 

Reedição do Roteiro do Museu 
O Roteiro deste Museu, instrumento fundamental para a compreensão e divulgação do mesmo, 
editado em 2005 encontra-se, na sua versão em português, praticamente esgotado, para além 

de já estar naturalmente desatualizado. 

Reedição revista e atualizada do 
Roteiro do Museu, em Julho de 2015 

d) 
    

Biblioteca pessoal e espólio documental de José Sasportes 

Trata-se da maior biblioteca de dança existente em Portugal e uma das maiores e mais 
importantes bibliotecas neste domínio artístico em todo o mundo. A sua incorporação neste 

Museu, que se prevê estar concluída no final de 2015, virá contribuir fortemente para 
enriquecer ainda mais a já notável biblioteca dedicada às artes cénicas deste Museu. 

Incorporação, por doção, de cerca 
de 3.000 documentos e impressos, 

durante o ano de 2015. 
    

x 

Assinatura de três títulos de periódicos internacionais 
dedicados à dança 

A biblioteca deste Museu, com a incorporação da biblioteca pessoal de José Sasportes, passa a 
ser a maior e mais importante biblioteca de dança em Portugal e uma das maiores na Europa. 

Assim sendo, e garantindo a permanente atualização deste acervo, o doador sugere como 
contrapartida a assinatura dos seguintes titulos: o inglês Dance Research, o americano Dance 

Chronicle, e revista mensal Dance Europe. 

Incorporação, em 2015 e 2016, de 
todos os números das publicações 
periódicas Dance Research, Dance 

Chronicle e l Dance Europe. 
    

x 

Aquisição de pintura a óleo de António Soares 
       

Biblioteca e espólio documental de Carlos Porto 
(conclusão) 

O valiosíssimo espólio documental e biblioteca pessoal do crítico, dramaturgo e historiador 
teatral Carlos Porto, falecido em 2011, foi doado a este Museu. Tendo em conta a sua 

dimensão e o gradual processo de seleção, esta incorporação será formalmente concluída em 
2015 

Incorporação  de cerca de 5.000 
documentos, entre monografias, 

cartazes , programas, manuscritos e 
outros. Registo de cerca de 3.000 

documentos. 

    
x 

Coleção de trajos para dança clássica da coreógrafa Margarida de Abreu foi uma das mais importantes personalidades para a História da Dança em Incorporação , tratamento e registo 
    

x 
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Margarida de Abreu Portugal. Coreógrafa, professora e diretora de companhia, Margarida de Abreu dirigiu uma 
série de espetáculos de dança clássica, para os quais chamou alguns artistas plásticos a 

desenhar trajos para cena, entre os quais Almada Negreiros. 

de cerca de 45 trajos de cena para 
dança clássica 

Biblioteca e espólio documental de Gonçalves Preto 
Gonçalves Preto é um dramaturgo, guionista , escritor e realizador que escreveu e fez parte de 
algumas parecerias que criaram espetáculos de teatro de revista nos anos 60 e 70 do século XX. 

O seu importante espólio irá incorporar as coleções do Museu a partir de 2015 

Incorporação e registo de cerca de 
1.200 documentos, até final de 2016     

x 

Doação Espólio artístico do ator Carlos Santos 

Carlos Santos (1872-1949), foi um dos atores mais importantes na primeira metade dos século 
XX, sendo filho de um dos casais de atores mais populares na nossa História do Teatro. Decidiu, 
em testamento e através da figura jurídica de "legado pio", deixar todo o seu espólio artístico a 
um museu de teatro, quando este fosse criado. O legado foi agora formalmente desencadeado, 

prevendo-se a sua incorporação e abertura formas das respetivas caixas durante 2015 

Seleção  e incorporação deste 
conjunto, cuja dimensão para já se 

desconhece, até final de 2015. 
    

x 

Doação da família do ator Morais e Castro 

Morais e Castro ator e encenador. Começou a sua carreira artística no Teatro do Gerifalto,  foi 
elemento ativo do Teatro Moderno de Lisboa e integrou o grupo fundador  do Teatro Aberto. 
Passou por várias companhias e fez também cinema e televisão. Como advogado desenvolveu 

importante atividade no Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos no período pós 
revolucionário. Incorporação de peças de teatro dactilografado não publicado, arquivo pessoal, 

recortes de publicações periódicas relacionadas com a atividade teatral, integrando também 
peças do acervo das atrizes Ivone Silva e Linda Silva. 

      

Doação do crítico de teatro Tito Lívio 

Tito Lívio desenvolveu importante ação no âmbito da crítica teatral  e cinematográfica 
sobretudo entre as décadas de 80 e 90.  Docente na área do teatro e televisão. Poeta, 

dramaturgo e autor de livros sobre o teatro em Portugal.Incorporação de coleção de fotografias 
de cena, monografias e publicações periódicas. 

      

Doação Figurino da autoria de Manuel Bordallo Pinheiro 
Incorporação da doação feita pela Companhia de Teatro Palco de Chocolate, de um figurino 

original de Manuel Bordallo Pinheiro para "Claudio Frolo" da Peça o Rei e o Ermita, datado de 
1878. Esta peça é , à data, o figurino mais antigo existente na coleção de figurinos do MNTD. 

      

Doação  família de Bernardette Pessanha 

Bernadette Pessanha  ( 1928 - 2015)   foi uma das bailarinas pioneiras do Círculo de Iniciação 
Coreográfica de Margarida de Abreu,fez parte do Grupo de Bailados Verde Gaio, do  grupo de  

Bailados Portugueses de Fernando Lima entras outras atividades  como a de ensaiadora, 
assistente de direção artística ou professora. Doação  realizada pela família da bailarina 

Bernardette Pessanha de um retrato seu a óleo do Pintor Eduardo Malta, no tempo em que foi 
aluna da professora e coreógrafa Margarida de Abreu. Esta doação seguiu-se imediatamente ao 

anúncio da alteração da designação de Museu do Teatro em Museu Nacional do  Teatro e  
Dança, tendo sido este o primeiro reconhecimento público da inclusão desta disciplina , a 

dança, na designação do Museu. 

      

Doação espólio do Estúdio-Escola de Dança Clássica Anna 
Mascollo 

Doação do espólio do Estúdio-Escola de Dança Clássica Anna Mascolo, incluindo, de modo 
sucinto,  fotografias, trajos de cena, cartazes, instrumentos musicais, quadros de marcação 

cénica;  barras de exercício de dança, espelhos e mobiliário especifico. Doação do espólio do 
Estúdio-Escola de Dança Clássica Anna Mascolo, incluindo, de modo sucinto,  fotografias, trajos 
de cena, cartazes, instrumentos musicais, quadros de marcação cénica;  barras de exercício de 

dança, espelhos e mobiliário especifico e um piano vertical. 
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Doação da família de Raul Solnado 
Conclusão da doação da família do ator Raul Solnado (1929-2009). A doação inclui, entre outros 

, documentos, fotografias de cena e um  retrato de Raul Solnado,  a óleo, da pintora Maluda .       
x 

Oferta de publicações 

Oferta de publicações que integraram a coleção da biblioteca do MNTD :Teatro Nacional de S. 
João; Teatro D. Maria II; Museu da Marionete; Companhia de Teatro de Almada; Seiva Trupe ; 
CESEM - UNLisboa ; Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho; CENDREV e 

Centro de Estudos de Teatro da Universidade De Lisboa. 
      

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
       

Dar continuidade ao inventário em formato Matriz 

O inventário em formato Matriz produz uma base de dados sobre artes do espetáculo, a partir 
das coleções do Museu, que se tem revelado um instrumento fundamental para a gestão 
museológica  e para o estudo das coleções, quer internamente, quer para investigadores 

externos 

Número de novos registos para 
2015:  2.000 Número de novas 

imagens em base de dados: 2.000. 
Total de registos em base de dados 

no final de 2015: 40.300 

    
x 

Dar continuidade à catalogação em formato informático 
do acervo da biblioteca 

Trata-se da maior e mais importante biblioteca do nosso país sobre artes do espetáculo, 
constituindo um serviço e um polo fundamental deste Museu, como centro de recursos que é, 

a nível nacional e internacional 

Nº de registo criados 2015 - 2.000 
Nº de registos na BDados em 

31/12/2015 - 23.000 
  

x 
  

Inventariação e registo de imagem da fotografia Teatral 
em Portugal na primeira metade do século XX , dando 

continuidade à colaboração com o Arquivo de Fotografia 

Continuação do estudo e da inventariação da coleção de retratos fotográficos deste museu, 
feita em cruzamento com a mesma coleção do Arquivo de Fotografia da DGPC 

Número de espécies  a estudar e 
inventariar: 1.300     

x 

Catalogação da coleção de teatro  datilografado e 
manuscrito 

A coleção de teatro  datilografado e manuscrito deste Museu é única e de grande valor para os 
estudo do teatro, da literatura e da cultura em Portugal. Propõe-se, através do Programa para 

Recuperação, tratamento e Organização de Acervos Documentais, da Fundação Calouste 
Gulbenkian a catalogação desta coleção e a sua disponibilização no catálogo online 

Catalogação de  5.000 peças 
datilografadas e manuscritas e 

disponibilização dos registos online 
 

e) 
   

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
       

Duas ações de expurgo / desinfestação 
A localização   física do Museu e a natureza das suas espécies, sobretudo papel e têxteis, 

implicam a implementação de procedimentos na área da conservação e restauro, que incluem 
ações programadas de expurgo/desinfestação 

Duas ações a realizar, a primeira em 
Abril e a segunda em Outubro  

f) 
   

Restauro e conservação de documentos impressos 

Torna-se imprescindível a conservação de algumas monografias e outros documentos 
impressos através da proteção/recuperação de lombadas de livros 

  
 

Restauro e recuperação de 230 
monografias, 30 documentos 

impressos e dez manuscritos através 
da aplicação de Filmoplast e 

Filmolux soft 

    
x 

EXPOSIÇÕES  TEMPORÁRIAS 
       

Exposição  Temporária António Soares e o Teatro 

António Soares, um dos grandes pintores modernistas portugueses do século XX, foi também 
um grande desenhador teatral, estando a quase totalidade dos trabalhos e desenhos originais 
para cena em depósito neste Museu. Em 2015, em conjunto com o MNAC/Museu do Chiado, 
será inaugurada e editado o catálogo da exposição dedicada a este percurso artístico deste 

pintor 

Inauguração em Novembro de 2015 
em conjunto com o MNAC/ Museu 

do Chiado 
  

g) 
  

Exposição Os artistas plásticos no teatro português do 
século XX 

Desde o século XVIII que se verificou uma gradual colaboração dos artistas plásticos na criação 
do espetáculo teatral. Mas é no século XX que esta contaminação vai ser decisiva na renovação  

Inauguração em Abril, no novo 
espaço de exposições do Museu da     

x 
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estética do teatro e artes do palco, sendo Portugal um bom exemplo disto. Esta exposição 
percorre o trabalho teatral de alguns dos pintores e escultores mais marcantes na nossa 

História de Arte (Almada, Barradas, Botelho, Cesariny, Maria Keil, e muitos outros) que, durante 
o século XX estiveram presentes no nosso teatro e nos nossos Teatros. O projeto museográfico 

desta exposição será da responsabilidade do diretor deste Museu, também comissário da 
mesma, e recorrerá apenas a obras pertencentes ao seu acervo. 

Presidência da República  na 
Cidadela de Cascais 

Exposição "Do Palco ao Estúdio" 

Exposição temporária   onde, através de retrato  fotográfico de artistas de palco, pertencentes 
à coleção deste Museu,  se procura entender aspetos da sociedade, dos hábitos, da moda e das 
relações de toda uma comunidade que constrói uma imagem de si durante a primeira metade 

do século XX. 
     

h) 

Exposição Temporária Margarida de Abreu 

Margarida de Abreu  (1915-2006),  professora de dança do  Conservatório  Nacional, 
coreógrafa, fundadora do Círculo de Iniciação Coreográfica , co-dirigiu o Grupo de Bailados 
Verde Gaio, foi uma figura de destaque do panorama da dança em Portugal. A  exposição 

fotográfica,  relativa à vida e obra desta professora e coreógrafa Margarida de Abreu, realizada 
no âmbito da edição da coleção filatélica Pioneiros da Dança, emitida pelos CTT - Correios de 

Portugal,  cujo lançamento e carimbo de primeiro dia foi realizado no MNTD,  no dia em que se 
celebrava o centenário sobre a data de nascimento de Margarida de Abreu. A exposição, que  

esteve patente no  átrio de acesso ao auditório do Museu, não aportou quaisquer custos 
diretos para a DGPC/MNTD, tendo sido suportada integralmente pela família de Margarida de 

Abreu. 

      

EXPOSIÇÕES  ITINERANTES 
       

Exposições 

Este Museu tem disponíveis várias exposições itinerantes, constituídas por réplicas ou cópias 
originais, que anualmente percorrem todo o país, sendo solicitadas por outros museus, 

municípios, bibliotecas e outras instituições: Cedência à  Câmara Municipal do Barreiro da 
exposição  Mário Viegas - Vida e Obra,  a integrar as comemorações do mês do teatro e esteve 

patente no auditório Augusto Cabrita; Cedência à Câmara Municipal de Moura da exposição 
itinerante Teatros de Portugal . A exposição esteve patente na Galeria do Espírito Santo; 

Cedência  à Câmara Municipal de Tabuaço de reproduções de  fotografias e documentos para a 
Exposição Amália Rodrigues - Vida e Obra. A exposição esteve patente no Museu Abel Botelho; 
A exposição Visitas Espetaculares - Pintores e Arquitetos nos Palcos Portugueses, resultado de 

uma parceria com o Museu da Presidência da República, que esteve patente no Palácio da 
Cidadela em Cascais, itinerou para o Museu Abade de Baçal em Bragança , no âmbito das 

comemorações dos 150 anos sobre o nascimento do Abade de Baçal e centenário da criação do 
Museu do Abade de Baçal, onde estará patente até ao final do primeiro trimestre de 2016. 

     
x 

Exposição itinerante Visitas Espetaculares - Pintores e 
Arquitetos nos Palcos Portugueses       

x 

CEDÊNCIA E EMPRÉSTIMO DE BENS 
       

Cedência e empréstimo de bens 
Cedência de peças:   ao Museu da Eletricidade / Fundação EDP para a Exposição 1915 - O ano 

de Orpheu; ao Museu Oriente / Fundação Oriente para a exposição A nobre arte da falcoaria: A 
oriente e a ocidente;   à Câmara Municipal de Viana do Castelo para a exposição Almeida 
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Garrett - Um Ilustre Viajante.  A exposição esteve patente no  Salão Nobre do  Teatro Municipal 
Sá de Miranda em Viana do Castelo entre 10 de abril e 7 de julho ; ao Museu da Cidade / 
Câmara Municipal de Lisboa para a  exposição Varinas de Lisboa - Memórias da Cidade. A 

exposição esteve  patente no Museu da Cidade - Palácio Pimenta; Cedência de 24 maquetas de 
cenário do coreógrafo António Casimiro, à Sociedade Portuguesa de Autores  para a exposição 

Múltiplas Cumplicidades; Cedência de réplicas fotográficas à Casa do Artista no âmbito das 
comemorações do seu 15º aniversário; Cedência de peças à Câmara Municipal  de Odivelas 

para exposição no âmbito das atividades de promoção da doçaria tradicional. 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
       

Dia Mundial do Teatro 
Realização de dois espetáculos, abertos ao público infantil, no espaço do Museu Nacional do 

Teatro 
Realização de 2 espetáculos teatrais 

    
x 

Dia Internacional do Museus 

Tendo em conta as restrições orçamentais, proponho, para as comemorações do Dia 
Internacional dos Museus um programa  mais formativo, aproveitando, por um lado,  as 

grandes potencialidades que este Museu oferece e, por outro, envolvendo artistas com ligações 
ao Museu ou a quem nele trabalha. Procurar-se-á, ainda, a colaboração de alunos e professores 

de escolas ligadas às artes do palco e á música. 

Realização de 2 espetáculos teatrais 
    

x 

Noite dos Museus 

Na  Noite dos Museus, foram realizados dois espetáculos de teatro  4 momentos de dança( Hip-
Hop  pelo CAF da Junta de Freguesia do Lumiar, ballett clássico pela alunas da Escola Ideias do 
Século, dança contemporânea e flamenco pela companhia Ai a Dança ), concerto com o Coro 

Corelis (Coro da Relação de Lisboa) que ao longo da exposição permanente  fez  proposta , 
entre outras, interpretativa o villancico “Quem tem farelos”, peça anónima do séc. XVI, e um 

concerto pelo Kombi Wagon Trio. 

Realização de  espetáculos teatrais, 
concertos e dança.     

x 

Espetáculos de teatro infantil 

Realização de espetáculos de teatro destinados a crianças com idades entre os 3  e os 10 Anos.  
Estes espetáculos realizados com caracter regular ( tendencialmente semanal)  pretendem 

incutir no público mais jovem a necessidade  ( e aos adultos que os acompanham) de consumo 
cultural . 

> 30 
    

x 

Ação Educativa 
Realização de ateliers de expressão dramática, caracterização,  escrita ou construção de 

fantoches. com o público mais jovem, tendo sempre como linha orientadora a missão e os 
objetivos do Museu Nacional do Teatro e da Dança. 

Realização de  momentos de "hora 
do Conto"      

Foram realizados 2 espetáculos no 
âmbito da VII edição do Teatro em 

janeiro 
    

x 

4 de fevereiro - Comemoração do 
aniversário do Museu  com o 

espetáculo de Teatro infantil- A 
cozinha dos livros. 

    

18 de Abril – Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios - O Museu 

visto por dentro: visitas guiadas às 
reservas do Museu 
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Ateliers: Foram realizados :3 ateliers 
de verão; Brincar no Teatro; Do 
texto ao palco – 6  ateliers de 
expressão dramática; O corpo 
também fala – 24  ateliers de 

expressão corporal;  Estas atividades 
tiveram uma receita  para a DGPC de 

cerca de 5000 euros. 

    

Era uma vez uma princesa que 
queria entrar num história – Foram 
realizados  6 ateliers de construção 

de fantoches; 
    

Espetáculos de teatro: 5 
apresentações da peça A Pequena 

Estrela,realizados pelos serviços 
educativos. 

    

Espetáculos de teatro de fantoches:  
Foram realizadas 22 apresentações 
do teatro de fantoches A Princesa 

em busca da felicidade 
    

Acompanhamento de visitas às exposições do MNT 

Visitas Guiadas: Foram realizadas 
282 visitas ao MNTD ( ensino pré-
escolar, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, 
secundário, universitário, cursos 

profissionais , associações e grupos 
culturais ) 

    

 

Atividades feitas em parcerias: 
Foram realizadas atividades ( visitas, 

espetáculos de teatro realizados 
pelos Serviços educativos) com  a 

Junta de Freguesia do Lumiar. 

    

Concertos 
 

> 2 
    

x 

Feiras 

Participação na edição de 2015 do Festival IN  _FIL. O MNTD participou com um espaço 
expositivo, integralmente concebido e produzido com recursos internos  do Museu,   no Festival 

IN - Inovação e Criatividade na Feira Internacional de Lisboa, em abril de 2015.  Esta  
participação considerou a especificidade e a oportunidade da divulgação do Museu, das suas 

coleções e atividades ao público em geral e em particular a um público potencialmente 
interessado nas atividades de carácter cultural. 

      

Apresentações Apresentação do livro " O Sonho ao Poder - Mário Viegas" . 
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Apresentação do livro " Dança e Poder - Diálogos e confrontos no século XX " da autoria de 
Maria João Castro.       

Apresentação da coleção filatélica "Os Pioneiros da Dança", editados pelos CTT - Correios de 
Portugal.       

Workshop 
Realização de um Workshop no qual se pretenderá refletir sobre as  Artes do Espetáculo e as 

Artes do Palco e o conceito de Património Imaterial  associada às mesmas. 
> 50 participações 0% 

    

Apoio ao Colóquio Internacional António José da Silva - O 
Judeu ,310 anos (1705 - 2015 ) promovido pelo  Centro de 

Estudos de Sociologia e estética Musical (CESEM), pela 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa(FCSH/UNL) e pela Fundação para a Ciência 

e Tecnologia (FCT) , 6 e 7 de fevereiro 

       

Apoio ao Colóquio A Igreja de S. João Baptista do Lumiar - 
História e Arte,  promovido pela Junta de Freguesia do 

Lumiar, 27 junho 
       

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
       

Sitio MNT Atualização do sitio do MNT 
atualização de acordo com as 

atividades previstas     
x 

facebook Atualização e renovação do facebook 
atualização de acordo com as 

atividades previstas     
x 

Newsletter 
 

edição trimestral 
  

75% 
  

Divulgação 

Divulgação do MNTD, e suas atividades, em Jornais e revistas ( impressas e Online) , 
nomeadamente , e entre outros ,Jornal de Letras, Diário de Notícias, Público; Agenda Cultural 

de Lisboa, Estrelas e Ouriços, Pumpkins, 
      

Participação  do diretor do MNTD  no programa da jornalista Mariana Marques Vidal, na RDP 
Internacional, a propósito e com o tema " 30 anos do Museu Nacional do Teatro"       

Reportagem sobre os 30 anos do Museu Nacional do Teatro  para o programa In &Out - 
Magazines , com a jornalista Teresa Nicolau.       

Foi realizada  uma entrevista à atriz Glória de Matos,   no espaço expositivo do Museu  e  
durante a qual foi  feita a divulgação da coleção fotográfica do Museu, que suportou 

documentalmente a reportagem. 
      

Reportagem no Museu  e entrevista a Ferrao Katzentein  com apoio  ( e divulgação ) das 
coleções do Museu em geral e em particular das peças  existentes  ( fotografias, programas, 

cartazes) para o documentário  Coimbra - História de uma Canção emitido pela RTP. 
      

SIBMAS 
Este Museu é membro institucional da SIBMAS (International Association of Libraries, 

Museums, Archives and Documentation Centres of the Performing Arts), tendo para esse efeito 
uma quotização anual 

Quota anual 
    

x 

FORMAÇÃO/PROTOCOLOS 
       

Frequência de cursos de formação programados pelo INA A formação é uma componente fundamental para o desenvolvimento e atualização dos 3 ações de formação (duas para 
    

x 
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recursos humanos disponíveis. técnicos superiores e uma para 
dirigentes) 

Formação "Sistemas de arquivo : a descrição, a indexação - 
APBAD" 

A formação em arquivística é fundamental para um museu com estas caraterísticas 1 ação de formação de 20 horas 
    

x 

Lisbon Summer School 

Este Museu é fundador e membro do Lisbon Consortium, da Universidade Católica Portuguesa, 
em conjunto com a F C Gulbenkian, Culturgest, C M Lisboa, Cinemateca, entre outras entidades. 

Tem participado ativamente na Lisboa Summer School, que se destina a doutorandos de 
Estudos Culturais de todo o Mundo 

Acolhimento de 1 sessão plenária do 
Lisbon Summer School     

x 

Protocolos com CHAIA e Univ. Nova 
No âmbito dos protocolos com o CHAIA da Universidade de Évora e com a Universidade Nova 
de Lisboa, este Museu vai tentar participar em projetos internacionais na área da História de 

Arte em geral 

Participação em 1 projeto 
internacional     

x 

Protocolos 

Foi realizado, e concretizado, um protocolo com A Escola Profissional de Artes e Desporto - 
EPAD - para acolhimento de duas alunas para realização de estágios em contexto de trabalho.      

x 

Protocolo de colaboração com a C M Moura no qual se previa a cedência da exposição "Teatros 
de Portugal" por parte do MNTD, tendo como contrapartida a recuperação das estruturas de 

suporte das maquetes assim como execução de legendagem de cada uma das peças. 
      

Apoio  e acolhimento do Centro Internacional de Dança  para celebração de protocolo  com a 
UNESCO - Portugal       

Protocolo com  a investigadora Paula Anjos, no âmbito do qual foi realizada a investigação e a 
exposição Almeida Garrett - Um Ilustre Viajante.       

Colóquios  e Congressos 
No âmbito das atividades de investigação desenvolvidas pelo MNTD, foram realizadas 8 

participações em colóquios e congressos internacionais :  Museu Nacional do Teatro e da 
Dança” 

     
x 

JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO E OBSERVAÇÕES ADICIONAIS 
a) Todo o trabalho de investigação, produção de textos e produção e tratamento de imagens para o catálogo ficou concluído durante o primeiro semestre de 2015, de acordo com o programado no cronograma definid o para a exposição 
dedicada a António Soares.  Contudo, tratando-se de um catáolgo em parceria com o MNAC, foram dadas indicações pela Direção da DGPC, no seguimento da demissão do ex-diretor do MNAC, para adiar a exposição e respetiva edição do 
catálogo para 2016. Desta forma, considerando que este Museu conclui em tempo útil todo o trabalho necessário à edição deste catálogo, não tendo qualquer responsabilidade direta na sua não edição, entendo que o objetivo foi  
cumprido na totalidade. 

b) Tratando-se de um projeto para realizar a dois anos, em 2015 foi concretizada a parte prevista para esse ano, nomeadamente no que diz respeito à investigação, seleção, identificação e tratamento de imagens. Assim, considero que 
este objetivo atingiu a meta proposta 

c) As imagens selecionadas foram enviadas para a DGPC, quando solicitadas, cabendo à DGPC a responsabilidade da edição.  

d) O orçamento  previsto em Plano de Atividades para a reedição do Roteiro do Museu, no valor de 5.000 Euros, destinava-se, exclusivamente, à reedição do Roteiro no seu formato atual, incluindo algumas correções ou pequenas 
atualizações. Contudo, a alteração oficial da designação deste Museu implicaria, obviamente, uma profunda alteração e revisão duma parte dos conteúdos do Roteiro, sendo necessário, não a sua reedição mas uma nova edição,  a qual 
teria custos superiores aos previstos no Plano, bem como um tempo de elaboração necessariamente mais longo. Acresce ainda, como dificuldades terceiras à reedição proposta, o facto de, tanto a empresa tipográfica que imprimiu o 
Roteiro, Cromotipo - Artes Gráficas, bem como a de design gráfico, a Artlândia, já não existirem, o que levou ao desaparecimento das maquetas e de todo o trabalho de pré-impressão. Tudo isto   cumulativamente levou a que esta meta 
não fosse cumprida. 

Aquisição em leilão de pintura a óleo sobre cartão, intitulada "Entre Acto de Ballet" . A incorporação desta obra, cujo tema central é a dança e o palco, neste caso o ballet propriamente dito com personagens retiradas da Commedia 
Dell’arte,  da autoria de pintor António Soares  (1894-1978) . Este pintor  marca, sobretudo no que ao modernismo diz respeito, a História das Artes Plásticas em Portugal no século XX,. 

e) Conforme referido no Plano de atividades aprovado pela DGPC, foi submetido, dentro do prazo estipulado,  à Fundação Calouste Gulbenkian o projeto que permitiria a execução deste objetivo. 
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f) A empresa contratada para a realização das ações de expurgo/desinfestação considerou, tendo por base as especificidades técnicas e as potencialidades da tecnologia associada ao produto utilizado , deveria  apenas ser realizada uma 
acão de desinfestação/expurgo, tendo sido esta concretizada em outubro de 2015. 

g) O trabalho de investigação, produção de textos, desenho do projeto museográficos e procedimentos concursais necessários foram realizados de acordo com o programado no cronograma definido para a exposição dedicada a António 
Soares.  Contudo,  e tal como é referido a propósito do catálogo  para esta exposição, tratando-se de uma iniciativa a ser realizada em parceria a com o MNAC, foram dadas indicações pela Direção da DGPC, no seguimento da demissão do 
ex-diretor do MNAC, para que esta fosse adiada  para 2016. Desta forma e considerando que este Museu concluiu em tempo útil todo o trabalho necessário para a concretização desta exposição, entendo que o objetivo foi  cumprido em 
tudo aquilo  que me competia. 

h) Esta exposição não foi realizada e em sua substituição, adequando e expressando a alteração da designação de Museu Nacional do Teatro em Museu Nacional do Teatro e da Dança,  foi realizada a exposição Tempos de Dança - 
Evocação do Estúdio-Escola de Dança  clássica Anna Mascollo, a qual aliás contribuiu para enriquecer o acervo deste Museu de forma significativa. Através projeto museográfico da exposição,  onde as peças e objetos, vindos do Estúdio - 
Escola de Dança Clássica Anna Mascolo, foram expostos sem qualquer intervenção técnica nas áreas de conservação ou restauro,  de modo a transmitirem um sentido de vida e de continuidade de um trabalho artístico que, apesar de 
agora musealizado enquanto memória de Tempos de Dança, continuará a ter futuro.  Esta exposição marcou o inicio do Museu Nacional do Teatro e da Dança, a  sua execução e produção não aportou quaisquer custos para a DGPC, tendo 
sido todos  os mesmos  suportados por ex-alunos da professora Anna Mascolo e pala empresa LSKY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015      

Página 141 de 156 
 

 

 

 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DO TRAJE 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÃO 
     

Concluir a fase 1 do projeto Vestir a Cores - uma história 
colorida da moda feminina 

Continuar a desenvolver este tema nomeadamente nas vertentes de análise das peças da 
coleção em função da investigação bibliográfica realizada em 2014 

100% das peças selecionadas com o 
estudo concluído 

Retirado por força do Programa 
Trienal aprovado pelo senhor Diretor-

Geral 

Concluir a fase 1 (traje exterior) do projeto O Traje Infantil 
e a Moda 

Continuar a desenvolver este tema nomeadamente nas vertentes de análise das peças da 
coleção em função da investigação bibliográfica realizada em 2014 e preparando já a seleção de 

peças quer para catálogo quer para exposição 

100% das peças selecionadas com o 
estudo concluído 

Retirado por força do Programa 
Trienal aprovado pelo senhor Diretor-

Geral 

Realizar a recolha de iconografia relativa ao traje de 
criança (traje exterior) 

Estudar a história social do traje exterior de criança, recolhendo, tratando e processando a 
imagem disponível nos periódicos da especialidade selecionados 

100% dos periódicos concluídos 
Retirado por força do Programa 

Trienal aprovado pelo senhor Diretor-
Geral 

Realizar pesquisa documental sobre a história da 
propriedade 

Estudar a história da propriedade, recolhendo elementos existentes no Arquivo Palmela e no 
Arquivo Municipal de Lisboa 

40h00 semestrais dedicadas à 
pesquisa     

x 

Realizar a pesquisa e estudo necessários para suporte das 
efemérides a assinalar em 2015 

Estudar os temas dos dias internacionais escolhidos e da década da biodiversidade por forma a 
desenvolver os programas respetivos 

Uma memória descritiva por 
efeméride  

*1 
   

Realizar o estudo de intervenção nas diferentes áreas do 
parque 

Fundamentar as opções de intervenção nas diferentes áreas da propriedade, na ótica da gestão 
do risco, manutenção da qualidade ambiental e biodiversidade 

Concluir no primeiro semestre 
    

x 

Realizar os estudos necessários relativos ao projeto Trajes 
no Palco 

Estudar as peças teatrais e os guarda-roupas selecionados do TNSJ, articulando com o traje civil 
e a moda e com o traje de cena 

40h00 dedicadas ao projeto 
    

x 

Enriquecer o fundo bibliográfico e documental 
Acompanhar a oferta bibliográfica do mercado, selecionando para aquisição a bibliografia 

indicada para manter atualizado o centro de documentação do Museu 
Executar 100% da verba atribuída 

    
x 

Estabelecer relacionamentos de parcerias com as 
entidades de referência do sector da moda, vestuário e 

calçado 

Continuar o programa de contactos com instituições de referência dos sectores de têxtil e 
vestuário e de calçado, com vista ao estabelecimento de protocolos de cooperação 

Estabelecer 1 parceria 
Retirado por força do Programa 

Trienal aprovado pelo senhor Diretor-
Geral 

Estabelecer relacionamentos de parcerias com as 
entidades de referência do sector do ambiente e da 

agricultura 

Continuar o programa de contactos com instituições governamentais e internacionais, com 
vista ao estabelecimento de protocolos de cooperação 

Estabelecer 1 parceria 
Retirado por força do Programa 

Trienal aprovado pelo senhor Diretor-
Geral 

Criar o grupo de amigos do Museu 
Realizar o trabalho de estudo e preparação desta associação, de forma a garantir a 

representatividade da área museológica e da área da natureza 
Publicar os Estatutos 

Retirado por força do Programa 
Trienal aprovado pelo senhor Diretor-

Geral 

Publicar o catálogo de O Traje Infantil e a Moda. O Traje 
exterior 

Apresentar os textos de estudo e investigação da coleção de Traje Infantil - Traje exterior, para 
catálogo da exposição, bem como a listagem de todas as peças e com imagem 

Concluir no primeiro semestre 
Retirado por força do Programa 

Trienal aprovado pelo senhor Diretor-
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DO TRAJE 

Geral 

INCORPORAÇÃO 
     

Rever o documento Política de Incorporações Rever o documento, conforme estipulado na legislação 40h00 alocadas ao projeto 
Retirado por força do Programa 

Trienal aprovado pelo senhor Diretor-
Geral 

Avaliar e selecionar as peças propostas para incorporação 
Reunir com o proprietário (no Museu ou em local a indicar), elaborando desde logo o Registo 

provisório 
100% da documentação correta 

    
x 

Levantamento das peças em leilão passíveis de integrar a 
coleção 

Identificar as peças passíveis de integrarem a coleção do Museu e propostas em leilões, através 
da análise dos catálogos on-line das leiloeiras. 

Analisar todos os catálogos 
selecionados     

x 

Diversificar a coleção botânica de espécies exóticas 
Repor as perdas e reforçar a diversificação das espécies botânicas exóticas representadas na 

propriedade 
100% das espécies repostas 

   
*2 

 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Documentar fotograficamente as peças com incorporação 
homologada no ano, realizando ou completando os 

registos recolhidos na fase de incorporação homologada 
no ano 

Recolher os dados das peças e fazer o registo fotográfico digital, incluindo o tratamento de 
imagem 

100% das espécies fotografadas 
    

x 

Preencher o Livro de tombo (livro de registo de peças 
entradas) 

Registar sumariamente todas as peças com incorporação homologada em livro próprio, de 
acordo com a legislação em vigor 

100% do registo efetuado 
    

x 

Proceder ao inventário das peças com incorporação 
homologada no ano 

Recolher e registar os elementos descritivos e identificadores de cada peça com incorporação 
homologada no ano nas fichas de inventário manual e no inventário informatizado 

100% do inventário realizado 
    

x 

Arrumar em reserva - pela 1ª vez - as peças com 
incorporação homologada no ano 

Encontrar, de acordo com a gestão do espaço de reserva e a tipologia das coleções, a melhor 
localização para cada peça que é arrumada pela primeira vez nas Reservas e acondicionadas de 

acordo com as boas práticas da conservação preventiva 

Totalidade das peças incorporadas 
em 2013 arrumadas    

*3 
 

Documentar fotograficamente as peças inventariadas e em 
circulação, realizando ou completando os registos já 

existentes 

Proceder à recolha dos registos fotográficos em falta ou complementares relativos às peças 
inventariadas e em circulação, incluindo edição da imagem 

Alocar 60 dias úteis 
    

x 

Re-arrumar em reserva as peças inventariadas e em 
circulação 

Colocar em reserva peças que se encontravam em circulação interna ou externa, tomando as 
medidas corretivas necessárias sempre que a localização anterior teve que ser corrigida 

Alocar 90 dias úteis 
    

x 

Disponibilizar on-line o inventário informatizado Validar e publicar as peças definidas para o ano de 2014 Alocar 5 horas / semana 

Redefinido em função do Programa 
Trienal aprovado pelo senhor Diretor-
geral e em articulação com os pedidos 

de cedência temporária de peças, 
apresentadas após elaboração do 

PA2015 

Documentar fotograficamente as peças com a ADF 
Realizar as campanhas fotográficas relativas ao Traje Exterior de Criança, ao Traje Feminino - 

Moda Colorida e Acessórios de Moda - Adereços e Jóias 
100% das peças programadas pela 

ADF 

Redefinido em função do Programa 
Trienal aprovado pelo senhor Diretor-

geral 

Atualizar o inventário informatizado com as intervenções 
de conservação e restauro 

Preencher os respetivos campos do inventário informatizado a partir do registo efetuado 
aquando das intervenções de conservação e restauro 

Alocar 16h / mês 
Retirado por força do Programa 

Trienal aprovado pelo senhor Diretor-
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DO TRAJE 

Geral 

Re-verificar o inventário botânico 
Recolher e registar e manter permanentemente atualizado o inventário das espécies botânicas 

representadas na propriedade 
Concluir no primeiro semestre 

    
x 

Proceder à catalogação dos fundos bibliográficos Registar as monografias no sistema informático próprio 
100% das monografias catalogadas 

informaticamente   
*4 

  

Proceder à recolha e organização da documentação 
relativa às diferentes espécies arbóreas e à avifauna 

observada no parque 

Recolher de forma sistemática e organizada a informação cientifica, incluindo imagens, que 
permitam enriquecer a informação sobre estas espécies 

Concluído no primeiro semestre 
    

x 

Continuar o projeto de instalação dos arquivos técnicos e 
administrativos 

Apresentar um projeto relativo à instalação, no espaço agora preparado para o efeito, dos 
arquivos referidos 

Concluído no primeiro semestre 
Redefinido em função do Programa 

Trienal aprovado pelo senhor Diretor-
geral 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

Rever o documento Política de Conservação Preventiva 
Rever e atualizar este documento, identificando as normas a observar e as boas práticas a 

implementar (fase 1) 
Rever a totalidade do documento 

Retirado por força do Programa 
Trienal aprovado pelo senhor Diretor-

Geral 

Monitorizar as condições de iluminação nas áreas de 
reserva, exposição e restauro 

Recolher os dados específicos regularmente ao longo de todo o ano, em pontos pré-
determinados por forma a conhecer o comportamento e variações sentidas em cada espaço 

Excel atualizado com medições nos 
pontos definidos e na periodicidade 

definida 
    

x 

Monitorizar as condições do teor de ultra violetas nas 
áreas de exposição e restauro 

Recolher os dados específicos regularmente ao longo de todo o ano, em pontos pré-
determinados por forma a conhecer o comportamento e variações sentidas em cada espaço e 

implementando medidas de boas práticas nomeadamente nos espaços de restauro 

Excel atualizado com medições nos 
pontos definidos e na periodicidade 

definida 
*5 

    

Monitorizar as condições de temperatura e humidade nas 
áreas de reserva, exposição e restauro 

Recolher os dados específicos regularmente ao longo de todo o ano, em pontos pré-
determinados por forma a conhecer o comportamento e variações sentidas em cada espaço 

Excel atualizado com medições nos 
pontos definidos e na periodicidade 

definida 
*6 

    

Intervenções de conservação e restauro das peças com 
incorporação homologada no ano 

Analisar e avaliar o estado de conservação de cada peça incorporada no ano, determinando e 
executando e/ou contratualizando externamente o tratamento necessário afim de integrar as 

reservas 

Realizar todos os trabalhos in house 
e entregar para execução todos os 
trabalhos com custos autorizados 

    
x 

Intervenções de conservação e restauro das peças 
inventariadas 

Analisar e avaliar o estado de conservação de cada peça inventariada, determinando e 
executando o seu tratamento, afim de integrar exposições temporárias do Museu ou rotação 

da exposição permanente 

Prazos de entrega dos relatórios 
100% cumpridos     

x 

Intervenções de conservação e restauro das peças a 
integrarem exposições temporárias de terceiros 

Preparar as peças solicitadas por terceiros, para integrarem a sua programação, após 
autorização superior 

Concluir todas as peças no prazo 
previsto de entrega     

x 

Intervenções de conservação e restauro (e respetiva 
documentação)de peças de terceiros 

Analisar e avaliar o estado de conservação de cada peça inventariada, determinando e 
executando o seu tratamento, afim de integrar exposições temporárias do Museu 

Concluir todas as peças no prazo 
previsto de entrega     

x 

Garantir as condições fitosanitárias adequadas às espécies 
arbóreas, incluindo as exóticas, existentes no parque 

Proceder às tarefas necessárias para manter as espécies arbóreas sãs, incluindo apresentar 
propostas de tratamento e/ou intervenção sempre que consideradas necessárias 

100% das espécies tratadas 
    

x 

SEGURANÇA 
     

Implementar o Plano de Segurança em elaboração com os 
SC e Acompanhar o desempenho do Sistema de Alarme e 

Concretizar todas as ações e tarefas definidas pelos SC nesta matéria Rever a totalidade do documento 
    

x 



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015      

Página 144 de 156 
 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DO TRAJE 

Deteção de Intrusão, bem como o de Incêndio 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

Apresentar a exposição temporária A Coleção de Traje dos 
Condes de Anadia no MNT e Instalar o núcleo expositivo 

em Mangualde 
Desenvolver todos os trabalhos necessários à apresentação desta coleção particular no Museu 

Cumprir a data de abertura da 
exposição     

x 

Apresentar a exposição temporária O Traje Infantil e a 
Moda no MNT 

Desenvolver todos os trabalhos necessários à apresentação deste núcleo da coleção do Museu 
Cumprir a data de abertura da 

exposição 

Retirado por força do Programa 
Trienal aprovado pelo senhor Diretor-

Geral 

Apresentar a exposição Traje em Palco, em parceria com o 
TNSJ, a ESAD/Matosinhos e o MNTeatro 

Desenvolver todos os trabalhos necessários à apresentação desta exposição temporária no 
Museu 

Cumprir a data de abertura da 
exposição 

Retirado por força do Programa 
Trienal aprovado pelo senhor Diretor-

Geral 

Elaborar as memórias descritivas e cadernos de encargos 
de exposições itinerantes Yves Saint Laurent e Pele sobre 

Pele, da coleção patrimonial do MNT 
Reunir toda a informação e preparar a documentação para divulgar esta proposta de itinerância Concluído no primeiro semestre 

Retirado por força do Programa 
Trienal aprovado pelo senhor Diretor-

Geral 

Elaborar as memórias descritivas e cadernos de encargos 
da exposição itinerante O Traje no Tempo dos 
Descobrimentos, da coleção didática do MNT 

Reunir toda a informação e preparar a documentação para divulgar esta proposta de itinerância Concluído no primeiro semestre 
    

x 

Incorporar a informação relativa ao palácio e aos 
proprietários anteriores no circuito de visita 

Estudar a história da propriedade, recolhendo elementos existentes no Arquivo Palmela e no 
Arquivo Municipal de Lisboa 

Concluir no primeiro semestre 
Retirado por força do Programa 

Trienal aprovado pelo senhor Diretor-
Geral 

Reforçar a comunicação com todos os públicos, 
nomeadamente os de língua estrangeira, reforçando os 

suportes comunicacionais no circuito de visita e 
disponibilizando os conteúdos escritos em inglês 

Estudar e apresentar proposta para inclusão de outras línguas estrangeiras nos suportes 
comunicacionais 

Concluir no primeiro semestre 
    

x 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

Implementar a criação do grupo de amigos do MNT (inclui 
o parque) 

Proceder ao necessário para criar os estatutos e divulgar publicamente o grupo de amigos Alocar 30h00 ao projeto 
    

x 

Preparar e disponibilizar os conteúdos de suporte às visitas 
guiadas escolares,  às oficinas e outras atividades 

Analisar e avaliar as propostas existentes e reforçar os materiais existentes, tendo em vista 
atingir uma maior diversidade de públicos 

Alocar 80h00 ao projeto 
  

*7 
  

Preparar os conteúdos para a mediação das exposições 
temporárias, em vários formatos 

Analisar e avaliar as propostas existentes e reforçar os materiais existentes, tendo em vista 
atingir uma maior diversidade de públicos 

Alocar 80h00 ao projeto 
  

*7 
  

Dar continuidade ao programa das férias escolares Continuar a acompanhar este projeto com os vários parceiros Alocar 10h00 ao projeto 
    

x 

Programar e executar as atividades associadas às 
efemérides assinaladas anualmente, bem como às artes 

performativas 
Desenvolver as propostas a partir da memória descritiva apresentada para cada efeméride Alocar 250h00 ao projeto 

    
x 

Programar e executar encontros e ações similares 
decorrentes da vocação e à temática do MNT, incluindo as 

direcionadas para o ambiente e o espaço verde 
Desenvolver um programa de encontros (em vários formatos) sobre estas temáticas Alocar 50h00 ao projeto 

    
x 

Implementar o projeto do jardim de cheiros Assegurar a plantação no terreno das espécies necessárias 100% das espécies adquiridas 
    

x 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DO TRAJE 

plantadas com sucesso 

Participar em congressos, encontros e outras ações 
similares 

Identificar as participações de interesse para o Museu Executar 100% da verba alocada 
    

x 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
     

Garantir o funcionamento do sítio eletrónico do Museu 
Nacional do Traje 

Proceder às atualizações necessárias, quer de conteúdos quer relativas à programação 0% de reclamações 
    

x 

Divulgar a programação do MNT (atividades, exposições 
temporárias e outros) 

Cumprir os procedimentos respetivos, incluindo as correções das mailing-lists 
Executar todas as divulgações e 

correções     
x 

Criar a imagem gráfica e preparar a arte final dos suportes 
comunicacionais relativos à programação e atividades do 

MNT e a imprimir em papel 

Preparar os ficheiros informáticos adequados e obter o fornecimento do material de divulgação 
impresso (papel ou outro) 

100% dos ficheiros feitos 
    

x 

Criar a imagem gráfica das diferentes exposições 
temporárias a apresentar pelo MNT, dos dossiers de 
divulgação das exposições para itinerância - coleção 

patrimonial, dos dossiers de divulgação das exposições 
para itinerância - coleção didática e dos dias internacionais 

escolhidos e da década da biodiversidade 

Realizar a imagem gráfica de cada exposição, mantendo a coerência de imagem e a adequação 
aos vários canais de comunicação 

Todos os trabalhos executados no 
prazo     

x 

Divulgar os recursos bibliográficos especializados e 
existentes no MNT, bem como os produtos exclusivos da 

loja do MNT 

Realizar o programa de sessões de apresentação calendarizadas com as escolas com formação 
especializada 

Realizar todas as sessões agendadas 
Retirado por força do Programa 

Trienal aprovado pelo senhor Diretor-
Geral 

Reforçar da capacidade de distribuição de conteúdos e 
sinal de acesso wifi para as áreas de exposição (visitantes) 

Identificar o equipamento necessário para reforçar o sinal wifi já existente na área de exposição Alocar 30h00 ao projeto 
Retirado por força do Programa 

Trienal aprovado pelo senhor Diretor-
Geral 

Participar nas redes sociais Estudar e identificar o(s) media(s) mais interessantes e propor um projeto de participação Alocar 100h00 ao projeto 
    

x 

Preparar e produzir os conteúdos para a realização de 
visitas virtuais 360º, incluindo a acessibilidade geográfica 

Elaborar um projeto (texto e imagens) para produzir uma visita panorâmica centrada na 
acessibilidade ao Museu, direcionada para o visitante estrangeiro 

Alocar 150h00 ao projeto 
Retirado por força do Programa 

Trienal aprovado pelo senhor Diretor-
Geral 

GESTÂO DE COLEÇÕES 
     

Garantir resposta aos pedidos de cedência temporária de 
peças 

Proceder ao necessário para cada pedido de cedência temporária de peças 0% de reclamações 
    

x 

Equacionar propostas de depósito noutras instituições Estudar e propor projetos de reordenamento de coleções Alocar 150h00 ao projeto 
    

x 

Verificar das peças depositadas em instituições terceiras Deslocação às entidades onde estão depositadas peças do Museu, para verificação das mesmas 
Verificadas todas as peças em que as 

deslocações tiveram os custos 
suportados 

Retirado por força do Programa 
Trienal aprovado pelo senhor Diretor-

Geral 

FORMAÇÃO  PROFISSIONAL 
     

Formação especializada em têxteis antigos,  tratamento de 
imagem, gestão de arquivos de imagem,  media marketing 

- facebook e em arquivo e tratamento documental 

Fazer, em 2015, as inscrições para 2016 nas Sessions Techniques - stage nº 1, promovidas pelo 
Centre International d' Etude des Textiles Antiques 

Executar 100% da verba atribuída 
    

x 

GESTÃO DA MANUTENÇÃO  (edifícios e espaço verde) 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
MUSEU NACIONAL DO TRAJE 

Assegurar a programação, orientação e execução dos 
trabalhos e rotinas de manutenção do parque, seja com a 

equipa residente seja com a empresa coordenada 

Planear e orientar os trabalhos a executar pela equipa do MNT, articular com a empresa 
contratada e coordenar e orientar os trabalhadores desta, para que o resultada das rotinas e 

dos trabalhos de manutenção sejam os desejados 
100% das tarefas cumpridas 

    
x 

Assegurar a manutenção do jardim histórico, dando 
também continuação aos trabalhos de reconversão 

Executar as rotinas de limpeza previstas 0% de reclamações 
    

x 

Manter as áreas silvícolas e afins do parque acessíveis ao 
público e com baixo risco de incêndio 

Executar as rotinas de limpeza e manutenção das matas, prados e pomar 
100% dos trabalhos previstos 

concluídos     
x 

Assegurar a circulação dos visitantes e utilizadores nos 
caminhos e diferentes áreas 

Executar as rotinas de limpeza de caminhos e equipamentos destinados ao público 
100% dos trabalhos previstos 

concluídos     
x 

JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO 
*1 - Esta atividade era da responsabilidade da Técnica Superior Ana Flores que se encontra em situação de doença (vd mapa de assiduidade existent e nos sc da DGPC) 
*2 - Dado que, aquando da elaboração do PA 2015, se desconhecia que iria existir uma empreitada de manutenção e salvaguarda para o parque, incluiu-se esta atividade.  Todavia, dada a natureza dos trabalhos de correção de situações 
diversas que afetavam as espécies botânicas, as espécies botânicas foram obtidas mas encontram-se ainda em viveiro.  Daí que se considere parcialmente realizado. 
*3 - A arrumação das peças em reserva carece da aquisição de material de embalagem adequado.  Dadas as normas de execução orçamental em vigor e a especificidade dos materiais de conservação a utilizar, a quantidade possível de 
adquirir destes materiais é insuficiente relativamente ao número de peças a arrumar.  Independentemente disto ser um facto que nos ultrapassa, a atividade continua em curso. 
*4 - Devido à impossibilidade de se conhecer, com exatidão, o número de monografias existentes, optou-se por reconstituir os livros de registo de entrada, tarefa essa que tem vindo a ser efetuada até à presente data. 
*5 - Propôs-se a aquisição do equipamento mas ainda não o recebemos. 
*6 - Adquiriu-se o equipamento e aguarda-se a formação respetiva, uma vez que funciona com software próprio e se pretende associar também um outro aparelho igual, já oferecido.  
*7 - Aplica-se o referido na nota 1. 
*8 - Não aplicável. 
*9 - Processo de aquisição a decorrer pelos SC 

        NOVAS ATIVIDADES 
       

Guia do Parque Botânico do Monteiro-Mor 

Preparar os conteúdos a publicar 

Edição pronta para publicação até 
31.Dezembro     

x 
Realizar as imagens necessárias 

Assegurar a tradução dos conteúdos 

Acompanhar o desenvolvimento do layout gráfico 

Coleção Anadia: assegurar a produção do catálogo que 
acompanha a exposição 

Preparar os conteúdos a publicar 
Edição pronta para a inauguração da 

exposição     
x Assegurar a realização da imagem com a ADF 

Acompanhar o desenvolvimento do layout gráfico 

Realizar uma atividade de carácter internacional - 
conferência de Valerie Steele 

Conseguir patrocínios para os custos de deslocação e estadia associados 
Custos de deslocação e estadia 

patrocinados a 100%     
x 

Promoção do evento nas redes sociais e na comunicação social 1 artigo na imprensa nacional 
    

x 

Disponibilizar on line o inventário informatizado 
Rever, atualizar, validar e publicar as fichas de inventário das peças que integraram a exposição 

temporária Frenéticas (…) 
Concluir a revisão das fichas de 

inventário até 31.Dezembro.     
x 

Acompanhamento da empreitada 2014 de intervenção no 
palácio Angeja-Palmela 

Acompanhar os trabalhos e estar presente nas reuniões de obra. 
O MNT deverá estar representado 

em todas as reuniões de obra     
x 

Acompanhamento da empreitada 2015 de intervenção no 
parque botânico 

Acompanhar os trabalhos e estar presente nas reuniões de obra. 
O MNT deverá assegurar todas as tarefas 

de coordenação e acompanhamento 
previstas nas reuniões de obra     

x 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

Realização de duas edições relativas a coleções do PNA 
Pretende-se editar uma coleção subordinada ao tema "20 Obras de Referência", dedicada às 

diversas coleções do palácio. 
duas edições até ao final de 2015 

    
X 

Catálogo da Expo. "Ourivesaria de Aparato da Casa Real 
Portuguesa"  

Junho de 2015 x a) 
    

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Continuação da realização do inventário Matriz das 
diversas coleções       

X 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

Renovação da Salinha dos Príncipes Trabalhos de requalificação do espaço 
conclusão até final do 1.º semestre 

2015     
X 

Restauro do lustre central da Sala da Ceia Lustre em mau  estado de conservação, muitos elementos em falta e em destacamento Até final de 2015 x b) 
    

Continuação da substituição das alcatifas do percurso 
museológico 

Substituição de alcatifas danificadas após expo Joana Vasconcelos. O palácio tem, neste 
momento, uma parte renovada e outra em muito mau estado, conferindo um aspeto 

degradado. Esta renovação, juntamente com a nova sinalética, permitirá dar uma imagem 
renovada do museu. 

Conclusão até final de 2015 x c) 
    

Requalificação dos WCs do Piso Nobre e Piso Térreo 
  

x d) 
    

Renovação da iluminação das arcadas nascente e 
colocação de sistema anti-pombos     

X e) 
  

Implementação de um sistema de iluminação museológica 
no Piso Térreo 

Este sistema permite uma economia de energia uma vez que é ativado por sensores de 
movimento. Existe uma proposta/ orçamento da autoria do Eng. Vítor Vajão, de 2008, no valor 

de 17.600,00 € + IVA 
 

X f) 
    

Conservação da Fachada Nascente do Palácio 
   

X g) 
   

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

Exposição "Ourivesaria de Aparato da Casa Real 
Portuguesa" 

Apresentação da prata e ouro de aparato da casa real portuguesa 
Exposição a inaugurar em Junho de 

2015      

Renovação da sinalética interior e exterior 
 

Até final de 2015 
 

X h) 
   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

Realização de uma série de concertos. 
 

Realização de cinco concertos até 
final do ano     

X 

Protocolo com a ETIC 
Organização de atividades com alunos desta escola de artes, nomeadamente uma exposição de 

fotografia      
X 

Protocolo com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da UNL 

Estudo do acervo de pintura e Gravura do PNA 
Realização de um site com as 

novidades científicas dos estudos a 
desenvolver 

    
X 

Protocolo com o Dep. Conservação e Restauro da UNL Estudo do acervo de vidros da coleção do PNA Publicação do estudo no site do PNA 
    

X 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA 

até final do ano 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
     

As  atividades propostas cruzam outras do âmbito da 
comunicação e divulgação       

X 

        JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO 
a) O catálogo não foi realizado pois a DGPC não viabilizou o modelo de parceria proposto para a realização da exposição; b) O  restauro do lustre não se concretizou por falta de financiamento da DGPC; c) A proposta de continuação da 
substituição das alcatifas danificadas não obteve enquadramento no orçamento de 2015; d) Não foi concretizada a requalificação do WC por falta de projeto do DEPOF; e) empreitada iniciada em Dez. 2015. f) Não foi possível concretizar a 
implementação do sistema de iluminação museológica por falta de financiamento; g) Por dificuldades processuais a obra só teve início em dezembro. g). O modelo de parceria proposto para viabilização da exposição não obteve a 
aprovação da tutela. 

 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA 

BIBLIOTECA DA AJUDA 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Catalogação de entradas correntes Catalogar obras novas que ficam disponíveis, em linha, no catálogo da BA 
Até final de 2015, catalogação de 
todas as obras entradas no ano 

correspondente 
    

X 

Catalogação sistemática de diferentes núcleos Catalogação sistemática do acervo da BA, por coleções 
Até final de 2015, ca de 1,000 

catalogações    
a) 

 

Inventariação e catalogação das caixas de arquivo da Casa 
Real 

inventário, quantificação, catalogação dos documentos insertos nas caixas de arquivo do 
Palácio da Ajuda, núcleo Casa Real 

Até final de 2015 ca de 3,000 docs 
    

X 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

Higienização do acervo Ações de limpeza de estantes e respetivos livros 
Até final de 2015 de ca de 1.500 

obras   
b) 

  

Restauro de encadernações 
Consolidação de encadernações danificadas,  através de colagens, reforço das encadernações 

com telas próprias e confeção de capas. 
Até final de 2015 ca de 1.000 obras 

   
c) 

 

Digitalização de obras 
Reprodução de obras em mau estado de conservação, visando desacelerar o processo de 

degradação, sendo as mesmas retiradas do serviço de leitura 
Até final de 2015 entre 5.000-10.000 

imagens     
X 

SEGURANÇA 
     

Vigilância da Sala de Leitura Assegurar o funcionamento do serviço de leitura. 
Disponibilização de obras sem 

reclamações     
X 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

“Dia Internacional dos Monumentos” Mostra efetuada de acordo com o tema proposto anualmente Até final 2015, uma mostra 
    

X 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA 

BIBLIOTECA DA AJUDA 

“ Jornadas Europeias do Património” Mostra efetuada de acordo com o tema proposto anualmente Até final 2015, uma mostra 
    

X 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

Realização de uma apresentação sobre as obras 
censuradas de Bocage 

Mostra e conferencia sobre as obras censuradas, da BA, de Bocage, por ocasião da celebração 
dos 250 anos do nascimento do referido autor 

Ultimo quadrimestre 2015, uma 
    

X 

Protocolo com a Biblioteca Nacional de Portugal 
Organização e colaboração de atividades comuns às duas instituições, bem como apoio na área 

de restauro e reprodução de documentos 
A ser definida no protocolo a assinar 

     

Protocolo com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da UNL / Centro de Estudos Medievais 

Estudo do acervo da BA, dentro das competências do CEM 
Desenvolvimento de vários estudos, 
a serem estabelecidos em protocolo 

a assinar 
    

X 

Protocolo com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da UNL / INET-MD: Instituto de Etnomusicologia - Centro 

de Estudos em Música e Dança 
Estudo do acervo da BA, dentro das competências do INET-MD 

Desenvolvimento de vários estudos, 
no âmbito da música, estabelecidos 

no protocolo assinado 
    

X 

Protocolo com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da UNL / Centro de Estudos Medievais 

Efetuadas mediante marcação prévia e com recurso 
a pequena mostra de acordo com o tema de interesse dos visitantes 

Até final de 2015 entre 10-15 visitas 
com marcação prévia     

X 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
     

Divulgação de atividades no blog da BA 
Divulgação de todas as atividades da BA ao longo do ano: mostras efetuadas, livros recebidos, 

colaboração em exposições com outras entidades 
A totalidade dos eventos até ao final 

de 2015     
X 

Disponibilização de catálogos da BA, em linha Disponibilização, em linha, dos catálogos da documentação avulsa 
Até final de 2015, ca de 46 catálogos 

e respetivos índices     
X 

Divulgação de documentação da BA 
Divulgar documentos do acervo da BA, enquadrados em datas comemorativas, com o objetivo 

de  alargar o  “público-alvo”  indo ao encontro todos os tipos de utilizadores. 
Até ao  final de 2015, entre 6-8 

notícias ilustradas     
X 

Divulgação de documentação da BA Cedencia de espécimes do acervo da BA para exposições realizadas por outras entidades 
A totalidade das solicitações 

anualmente autorizadas     
X 

JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO 
a) cumprimento de 90% devido a dificuldades constantes no acesso, via wireless, ao programa de catalogação biblionet que dificultam e atrasam as ações de catalogação. b) cumprido a 75% determinado pelo estado de conservação dos 

espécimes cujas ações de conservação foram mais complexas  c) cumprimento de ca de 80% determinado pelo bom estado das encadernações e lombadas não existindo a necessidade de maiores intervenções 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

Projeto de  Investigação sobre os catálogos manuscritos da 
Biblioteca 

Projeto visando o estudo comparado dos catálogos manuscritos de 1755 e  1809/19 
     

x 

Projeto Os Superlibri da Biblioteca de Mafra 
Projeto visando a identificação e estudos de origens das marcas de posse dos livros da 

Biblioteca      
x 

Projeto de investigação histórica sobre os Carrilhões de 
Mafra 

Projeto de investigação para apoio ao restauro dos carrilhões 
     

x 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Revisão e atualização das Fichas de Inventário Matriz Revisão e atualização das Fichas de Inventário Matriz 
50 Fichas revistas, atualizadas e 

colocadas on-line    
x 

 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

Aquisição de acrílicos Aquisição de acrílicos para suporte de livros na exposições bibliográficas 
     

x 

Recuperação de pavimento decorativo da Capela do 
Campo Santo 

Recuperação do pavimento em liós - limpeza, preenchimento de lacunas e integração. 
 

a) 
    

Restauro dos azulejos da cozinha da enfermaria Restauro dos azulejos da cozinha da enfermaria 
 

a) 
    

Redução da colónia de pombos Continuação do programa de redução da colónia de pombos. 
     

x 

Requalificação e valorização do Pátio da Basílica Requalificação e valorização do Pátio da Basílica. 
 

a) 
    

Manutenção dos órgãos da Basílica Continuação do programa de manutenção regular dos órgãos da Basílica 
     

x 

Manutenção e conservação Continuação do programa  de pequenas obras de conservação e manutenção preventiva 
     

x 

Propostas de intervenção de Conservação e Restauro nos 
livros da Biblioteca 

Propostas de intervenção de Conservação e Restauro nos livros da Biblioteca 
 

b) 
    

Restauro da escultura São Francisco Xavier Restauro da escultura de São Francisco Xavier no vestíbulo dos Santos 
 

c) 
    

Restauro da luneta em pintura PNM 2680 
“São Carlos Borromeu e São Francisco de Sales” de encomenda joanina com o n.º de inv. PNM 
2680 pela conservadora-restauradora Helena de Melo e Agnés le Gac – Universidade Nova de 

Lisboa. 
     

x 

Colocação das telas PNM 6891 e PNM 6892 
2 telas de grandes dimensões (altura média 3,25 m) na Capela de São Pedro de Alcântara na 

basílica, após consolidação dos nichos, reformulação do enchimento e readaptação da grade.      
x 

Pintura das 3 portas da entrada principal 
      

x 

Reorganização da reserva de pintura 
Reestruturação das salas e higienização. Reagrupamento da coleção composta por cerca de 80 

pinturas, algumas de grandes dimensões e ainda 20 gravuras. Limpeza com espanador e 
aspirador quando necessário. Foram realizadas 376 fotografias das peças. 

     
x 

Criação da reserva de escultura 

Reconversão de espaço que se encontrava encerrado ao público e que encerrava um grande 
número de peças escultóricas. Aumento da capacidade de arrumação com armários 

deslocados, concentrando assim esculturas que estavam dispersas pelo Palácio. 
As duas salas foram limpas e os armários reformulados e reforçados. 

Procedeu-se à limpeza da coleção formada por 120 peças e foi realizado o levantamento 

     
x 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA 

fotográfico tendo sido realizadas 90 fotografias. 

SEGURANÇA 
     

Magnetização dos livros da Biblioteca 
      

x 

Acrílicos para proteção e segurança 
Colocação de acrílicos para proteção e segurança das peças em exposição no Núcleo 

Conventual  
d) 

    

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

Áudio-guias Instalação de áudio-guias em 4 línguas 
 

e) 
    

Sinalética Instalação de sinalética nas salas e acessos do PNM 
 

f) 
    

Exposição Comemorativa do Tricentenário do Nascimento 
de Alessando Giusti 

Exposição Comemorativa do Tricentenário do Nascimento do Escultor Alessandro Giusti  
 

g) 
    

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

Concertos a 6 Órgãos Concerto a 6 Órgãos na Basílica todos os 1ºs Domingos do mês, de Abril a Dezembro 
     

x 

Ciclo A Dança ao Ritmo das Estações Ciclo de dança nos espaços do monumento pela companhia de dança Amálgama 
1 espetáculo em cada estação do 

ano (2 dias)     
x 

Concerto pelo Coro Leal da Câmara e Orquestra de Câmara 
do Conservatório de Música de Sintra 

Concerto na Basílica 
     

x 

Concerto de Reis pela Orquestrade  Sto Isidoro Concerto na Basílica 
     

x 

Concerto GNR "Famílias contra a Violência" Concerto na Basílica 
     

x 

Concerto pelo Coro Juvenil Phoenix Boys Choir Concerto na Basílica 
     

x 

Concerto de Cante Alentejano "Rancho de Cantadores de 
Vila Nova de S. Bento" e "Rancho de Serpa" 

Concerto na Biblioteca 
     

x 

Concerto "Sons do Mundo" Concerto no Claustro 
     

x 

Concerto de Verão pela Filarmónica da Ericeira Concerto no Claustro 
     

x 

Concerto - Coral Sinfónico -Homenagem a Georg Jann Concerto na Basílica 
     

x 

Concertos In’musica Semana Musical de Mafra Concertos em várias salas 6 concertos em Novembro 
    

x 

Concerto Natal pela Filarmónica da Ericeira Concerto na Basílica 
     

x 

Exposição  "Alma de Mafra", fotografias de Sérgio de 
Medeiros 

Exposição na Galilé 
     

x 

Exposição/Instalação João Vilhena, Natécia Caneira e João 
Bacelar 

Exposição/instalação de escultura e fotografia ao longo do percurso de vivista 
     

x 

Exposição de desenho "Da Mancha", de João Barroca 
Inácio 

Exposição na Galilé 
     

x 

Exposição "O Quadro dos Quadros de uma Exposição" de 
Lieuwe Op't Land 

Exposição no Salão dos Frades 
     

x 

Espetáculo multimédia  “O papel dos meios de 
comunicação social nas transformações sociais”  

Espetáculo multimédia na Fachada, org. Agrupamento de Escolas Prof. Armando Lucena, 
Malveira      

x 

Espetáculo Teatro "A Fórmula de Deus" pelo grupo Fatias 
de Cá 

Espetáculo de Teatro itinerante 4 espetáculos em Novembro 
    

x 

Apresentação do Livro de João Lobo Em colaboração com a Câmara Municipal de Mafra. 
     

x 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA 

Ação de formação de professores "A Biblioteca do Palácio 
Nacional de Mafra 

Ação de formação para professores do ensino básico e secundário. 
     

x 

Comemoração do dia do Município na Biblioteca do PNM. Em colaboração com a Câmara Municipal de Mafra. 
     

x 

Entrega do Prémio Literário José Saramago na Biblioteca 
do PNM 

Em colaboração com a Câmara Municipal de Mafra. 
     

x 

Apresentação do Livro da Biografia de Victor Alves Em colaboração com a Câmara Municipal de Mafra. 
     

x 

Exposição Bibliográfica "sob o Signo Luís XIV" Em colaboração com o CIDEHUS (Universidade Évora) 
     

x 

Conferência "A Heráldica nos Super Librus" Em colaboração com o Instituto de Estudos Medievais da UNL 
     

x 

Conferência "Fé e Ciência" Conferência realizada em colaboração com a Paróquia de Mafra. 
     

x 

Seminário As culturas históricas em meios áridos 
Seminário organizado em colaboração com o Centro de Estudos Africanos da Faculdade de 

Letras da Universidade Clássica de Lisboa  
h) 

    

Exposição  A água e os jardins 
Exposição bibliográfica organizada pelo Palácio Nacional de Mafra e o Centro de Estudos 

Africanos da Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa  
h) 

    

Exposição Os  600 anos da Tomada de Ceuta Exposição bibliográfica organizada pelo Palácio Nacional de Mafra e a Academia da Marinha 
     

x 

Paleomemorial do Convento 
Visita no âmbito da Geologia aplicada ao monumento,  integrada no programa “Ciência Viva” 

da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
1 visita semanal entre Julho e 

Setembro 
i) 

    

Memorial do Convento 
Adaptação teatral da obra “Memorial do Convento” de José Saramago, dirigida às escolas pela 

Éter, Produções Culturais 
2 espetáculos por dia - Janeiro a 
Junho e  e Outubro a Dezembro     

x 

Frades de palmo e meio Atividade lúdico-didática inserida no programa Domingos em Família 
 

j) 
    

Um Natal no Palácio Atividade do SE incluída nas celebrações do Natal 
     

x 

Feira Setecentista Feira Setecentista organizada pelo SE no pátio da Basílica 
 

l) 
    

Teatro de Marionetas Teatro de Marionetas destinado ao público pré-escolar 
 

m) 
    

Mafra - a representação do Poder Absoluto Visita temática para  escolas responder aos programas escolares 
    

x 

Mafra – Itinerário do Barroco Visita temática para  escolas responder aos programas escolares 
    

x 

Passo de dança Visita com animação para escolas responder aos programas escolares 
    

x 

Marqueses ao Palácio Visita com animação para escolas responder aos programas escolares 
    

x 

Abracadabra, Abracadabra, a biblioteca está encantada Visita com animação para escolas responder aos programas escolares 
    

x 

Camaristas de palmo e meio Visita com animação para escolas responder aos programas escolares 
    

x 

Visita generalista Visita guiada para escolas responder aos programas escolares 
    

x 

Memorial do Convento-Uma Integração Histórica Visita temática para  escolas responder aos programas escolares 
    

x 

Quando as pedras falam... Visita temática para  escolas responder aos programas escolares 
    

x 

Um dia na Construção Visita com animação para escolas responder aos programas escolares 
    

x 

Da Escola para o Convento, vamos entrar na Ordem Visita com animação para escolas responder aos programas escolares 
    

x 

A Coruja da Rainha Atividade lúdica para escolas responder aos programas escolares 
    

x 

Visita personalizada Visita guiada para grupos organizados 
responder às solicitações do publico 

geral     
x 

Histórias D'outros tempos Visita com animação para grupos organizados 
responder às solicitações do publico 

geral     
x 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA 

Festas de Aniversário Várias visitas com animação 
responder às solicitações do publico 

geral     
x 

Festas de Aniversário Aluguer de espaço para lanche do aniversário (complemento a visita) Angariação de receitas n) 
    

Reunião anual da Associação de Residências Reais 
Europeias (ARRE) 

Reunião Anual do Corpo Diretivo da Associação de Residências Reais Europeias (ARRE) 
Reforçar a colaboração entre os 
diferentes Paços Reais Europeus     

x 

Reuniões técnicas da  Associação de Residências Reais 
Europeias (ARRE) 

Reuniões técnicas da  Associação de Residências Reais Europeias (ARRE) 
Participação em 3 reuniões técnicas 

sobre problemáticas comuns aos 
Palácios Reais europeus 

    
x 

XII Curso Internacional de Música Antiga 
Curso Internacional de Música Antiga em colaboração com a Escola Superior de Música, Artes e 

Espetáculo (ESMAE) e a Escola Superior de Música de Lisboa      
x 

Falcoaria no Palácio 
Apresentação de  espetáculo de falcoaria de dia (todos os dias) e à noite (1 vez por mês ) no 

Claustro com componente de educação ambiental. 
Angariação de novos públicos e 

acréscimo de receitas     
x 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
     

Capas com imagem da Basílica Capas destinadas aos programas dos concertos 
6.000 capas (c. de 400 capas por 

concerto)     
x 

Mupis do PNM  na empresa de viação Mafrense Realização de 4  mupis do PNM para colocar nos autocarros da empresa de viação Mafrense 
 

o) 
    

JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO 
a) O cumprimento destes objetivos estava dependente de outras estruturas e/ou serviços exteriores ao Palácio Nacional de Mafra. A sua execução dependia, por isso, de terceiros. 

b) Falta de Verbas 
       

c) A degradação das esculturas revelou-se de maior complexidade pelo que tem de ser executada recorrendo aos serviços de Conservadores-Restauradores das áreas de metal e pedra. 

d) 
       

e) Processo assumido pela DGPC 
       

f) Processo assumido pela DGPC 
       

g) 

h) A Entidade promotora desistiu. 
       

i) O projeto "Ciência Viva" não avançou com a iniciativa este ano. 
      

J) A empresa de animação responsável pela atividade viu-se impossibilitada de cumprir com o programa devido a problemas de saúde do animador. 
    

l) Não foi avançado este projeto por falta de infraestruturas no local onde se iria desenvolver a Feira (Pátio da Basílica)  
     

m) O local necessário para a realização da atividade necessita de obras, que não foram realizadas. Para além disso, a pessoa que seria responsável pelo desenvolvimento da atividade era um jovem desempregado (Voluntário do PNM ), 
que entretanto conseguiu entrar no mercado de trabalho. 

n) Não foi arranjada a sala destinada a esta atividade por falta de verba para as obras necessárias à requalificação do espaço, pelo que não foram atendidos os inúmeros pedidos para o aluguer da sala para a realização dos lanches de 
aniversário. 

o) Acordou-se que a campanha deveria transitar para 2016/17 coincidindo com as comemorações do tricenténário. 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
PANTEÃO NACIONAL 

CONCESSÃO DE HONRAS DE PANTEÃO 
     

Cerimónia de Concessão de Honras de Panteão Realização de cerimónia de Concessão de Honras de Panteão a Eusébio da Silva Ferreira 
     

x 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
     

Publicação Humberto Delgado 
Publicação sobre a vida e obra de Humberto Delgado assinalando os 50 anos da sua morte e os 

25 anos de concessão de honras de Panteão 
1 Publicação 

    
a) 

Desdobrável Humberto Delgado 
Edição de um desdobrável de complemento da exposição Humberto Delgado - Coragem 

Determinação Reconhecimento 
1 Desdobrável 

    
x 

Projetos de Estudo e Investigação: Plantas/Alçados 
Identificação e localização de Plantas e Alçados referentes à campanha de conclusão das Obras 

de Santa Engrácia - 1966 
10 Plantas/Alçados 

    
x 

Projetos de Estudo e Investigação: Mobiliário Datação e identificação e proveniência 2 peças 
    

x 

Projetos de Estudo e Investigação: Ourivesaria Datação e análise de marcas e atribuição de locais de fabrico 8 peças 
    

x 

Projetos de Estudo e Investigação: Sophia de Mello 
Breyner Andresen 

Recolha de informação e produção de textos sobre Sophia de Mello Breyner Andresen 

2 textos para inserir na sinalética 
informativa do monumento à 

semelhança das outras 
personalidades homenageadas 

    
x 

Projetos de Estudo e Investigação: Eusébio da Silva 
Ferreira 

Recolha de informação e produção de textos sobre Eusébio da Silva Ferreira 

2 textos para inserir na sinalética 
informativa do monumento à 

semelhança das outras 
personalidades homenageadas 

    
x 

INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO 
     

Inventário e recolha fotográfica de peças de mobiliário Inventariação e registo fotográfico das  peças de mobiliário expostas no circuito de visita  2 peças 
    

x 

Inventário e recolha fotográfica de peças de ourivesaria Inventariação e registo fotográfico das  peças de ourivesaria expostas no circuito de visita 8 peças 
    

x 

Digitalizações 
Digitalização de documentação referente à campanha de conclusão das Obras de Santa 

Engrácia - 1966 
10 documentos 

    
x 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
     

Restauro de modelos de elementos arquitetónicos 
Recuperação e restauro de modelos em gesso de pormenores arquitetónicos executados 

durante a campanha de conclusão das Obras de Santa Engrácia - 1966 
4 peças 

    
x 

SEGURANÇA 
     

Identificação e sinalização de zonas sensíveis 
Identificação e colocação de elementos de sinalização visual e tátil nas zonas  sensíveis do 

circuito de visita (Terraço e Piso Térreo) 

Sinalização em 2 zonas sensíveis do 
monumento de forma a evitar 

acidentes 
    

x 

Aquisição de baias/postes com cinta retrátil 
Aquisição de baias que permitam a gestão do público nos espaços expositivos de  visita que 

integram o novo torreão aberto ao público 

Aquisição de 4 baias para criação de 
condições de segurança e 

comodidade ao público visitante 
    

x 

Aquisição de telefone sem fios Aquisição  de telefone sem fios para receção e bilheteira 

Aquisição de 1 telefone sem fios 
para substituição do único 

equipamento que assegura o 
contacto com a bilheteira/receção, 

atualmente danificado e sem 

    
x 



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015      

Página 155 de 156 
 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
PANTEÃO NACIONAL 

possibilidade de reparação 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
     

Exposição "Humberto Delgado Coragem Determinação 
Reconhecimento" 

Exposição temporária  - Assinala os 50 anos da morte do General Humberto Delgado e os 25 
anos de concessão de honras de Panteão 

1 exposição temporária - A 
exposição proposta permitirá dar 

cumprimento à Missão do Panteão 
de manter viva a memória das 

figuras aí presentes 

    
x 

Exposições Exposições  temporárias a realizar nos espaços interiores do monumento 2 exposições temporárias 
    

x 

Exposições Exposições  temporárias a realizar nos espaços interiores do monumento 

3 exposições temporárias a 
desenvolver com a colaboração de 

outras instituições e 
estabelecimentos de ensino 

    
x 

Atualização de sinalética informativa e direcional 

Atualização com a inclusão de informação a recente figura homenageada, Sophia de Mello 
Breyner Andresen, à semelhança do que acontece com as outras personalidades. Execução da 

necessária sinalética direcional para o novo circuito de visita a abrir , no final de 2014, de 
acordo com o respetivo Plano de Atividades 

Execução e atualização da sinalética 
informativa e direcional que permita 

disponibilizar informação sobre as 
figuras homenageadas, 

nomeadamente a poetisa Sophia de 
Mello Breyner Andresen e 

proporcionar ao visitante  uma visita 
cómoda e direcionada 

    
x 

Atualização de sinalética informativa e direcional 
Atualização com a inclusão de informação sobre a mais  recente figura homenageada, Eusébio 

da Silva Ferreira, à semelhança do que acontece com as outras personalidades. 

Execução e atualização da sinalética 
informativa e direcional que permita 
proporcionar ao visitante uma visita 

cómoda e direcionada 
    

x 

Aquisição de cavaletes Aquisição de cavaletes para suporte expositivo para exposições temporárias regulares 

Aquisição de 10 cavaletes que como 
suportes expositivos permitam a 

realização de pequenas exposições 
temporárias 

    
b) 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E ENCONTROS 
     

Visitas temáticas e ateliers /Workshops 
Visitas temáticas e oficinas pedagógicas para o pré-escolar, todos os ciclos do ensino básico, 

secundário e superior e público sénior 
100 

    
x 

Visitas temáticas e ateliers /Workshops 
Visitas temáticas e oficinas pedagógicas para o pré-escolar, todos os ciclos do ensino básico, 

secundário e superior e público sénior 
6 

    
x 

Visitas temáticas e ateliers /Workshops 
Visitas temáticas e ateliers de expressão artística para o pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico 

desenvolvidos em parceria com a Associação de Jardins-escolas João de Deus 
10 

    
x 

Visitas temáticas e ateliers /Workshops 
Visitas temáticas e ateliers de expressão artística para o pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico 

desenvolvidos em parceria com a Associação de Jardins-escolas João de Deus 
2 

    
x 

Concertos Ciclo de concertos 6 concertos 
    

x 

Concertos Coro Polifónico Municipal de Tábua 1 concerto 
    

x 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO METAS/OBJETIVOS 
GRAU DE CUMPRIMENTO 

0-25% 
26-
50% 

51-
75% 

76-
99% 

100% 

SERVIÇOS DEPENDENTES 
PANTEÃO NACIONAL 

Espetáculos Espetáculos teatrais/música/Dança 3 espetáculos 
    

x 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
     

Newsletter Conceção e execução de newsletter do monumento 1 newsletter 
    

x 

Alfama Map 
Edição de mapa bilingue (português/inglês)  com dois percursos culturais pedestres, que integra 

o Panteão Nacional e ainda os principais monumentos, museus, igrejas e pontos de interesse 
do Castelo de S. Jorge à Baixa Pombalina 

1 Mapa 
    

x 

Publicações 
Lançamento de publicações sobre a história do monumento, sua missão e personalidades nele 

homenageadas 
3 lançamentos 

    
x 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
     

Aquisição de cera 
Aquisição de cera para enceramento de pavimento do piso térreo, assegurando a sua 

indispensável manutenção anual 

40 L de cera que permitirá garantir o 
tratamento de uma das zonas mais 
vasta e importante do circuito de 

visita 
    

x 

JUSTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTO 
a) A referida publicação entregue em 2015 à INCM aguarda edição, prevista para início de 2016 

b) A aquisição de cavaletes solicitada à DGPC em 2015 aguarda adjudicação 

         

 

 

 


