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A administração pública portuguesa foi, entre 2011 e 2012, objeto de um amplo 

movimento de reestruturação que teve repercussões no sector da Cultura. Neste 

âmbito, a área do património – incluindo património arquitetónico e arqueológico, 

móvel e imaterial, museus e monumentos, conservação e restauro – passou a ser 

gerida por uma única e nova instituição, a Direção-Geral do Património Cultural 

(DGPC). 

A DGPC é responsável pela definição e implementação das políticas nacionais no 

âmbito do estudo, salvaguarda, valorização e difusão dos diferentes patrimónios – 

imóvel, móvel e imaterial - competindo-lhe ainda a gestão de um conjunto importante 

de museus nacionais, palácios nacionais e monumentos integrados na Lista do 

Património Mundial da UNESCO, assim como a articulação da Rede Portuguesa de 

Museus que integra atualmente 127 museus de diferentes tutelas espalhados por todo 

o País. 

A DGPC dará continuidade e desenvolverá uma política ativa de relações de 

cooperação com instituições congéneres de todo o mundo. Os programas de trabalho e 

cooperação que vinham a ser desenvolvidos, nomeadamente no espaço europeu e 

ibero-americano, continuarão a merecer o nosso empenho e é intenção da Direção-

Geral do Património Cultural contribuir de modo qualificado para o seu 

aprofundamento e alargamento a outros projetos e iniciativas de interesse comum. Do 

mesmo modo, procuraremos aprofundar o conhecimento mútuo com instituições da 

área do património de outras latitudes, e estaremos disponíveis para concretizar linhas 

de atuação e desenhar ou integrar programas de ação bilaterais ou multilaterais que 

sejam considerados mutuamente vantajosos. 
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Âmbito 

 

A DGPC – Direção-Geral do Património Cultural é um organismo da administração 

direta do Estado criado através do Decreto-Lei nº 115/2012, de 25 de Maio. 

Dando continuidade à implementação do Plano de Redução e Melhoria da 

Administração Central (PREMAC), no sentido de tornar a Administração Pública mais 

eficiente e racional na utilização dos recursos públicos e, por outro, para o 

cumprimento dos objetivos de redução da despesa pública a que o País está vinculado, 

a DGPC é fruto da fusão de competências e atribuições de três anteriores organismos, 

entretanto extintos: sucede nas atribuições do Instituto de Gestão do Património 

Arquitetónico e Arqueológico, I. P., com exceção das atribuições nos domínios das 

ações regionais e locais de salvaguarda e acompanhamento do património 

arqueológico, nas relativas à emissão de parecer sobre os planos, projetos, trabalhos e 

intervenções nas zonas de proteção dos imóveis classificados ou em vias de 

classificação que não lhe estejam afetos e no domínio do acompanhamento e 

fiscalização das obras e intervenções em imóveis situados naquelas zonas de proteção. 

Sucede ainda nas atribuições do Instituto dos Museus e da Conservação, I. P., exceto 

quanto a um conjunto de museus situados nas circunscrições territoriais das direções 

regionais de cultura, e da Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo nos 

domínios da salvaguarda, valorização e divulgação do património cultural imóvel, 

móvel e imaterial, e do apoio a museus. Para além disso, a Direção -Geral do 

Património Cultural sucede nas atribuições da Biblioteca Nacional de Portugal relativas 

à Biblioteca da Ajuda, a qual passa a estar integrada no Palácio Nacional da Ajuda, bem 

como nas atribuições da Comissão para o Património Cultural Imaterial nos domínios 

instrutórios e decisórios. 
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Competências e Atribuições 

 

Conforme o disposto no Decreto-lei n.º 115/2012, de 25 de Maio, 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 

 

Para cumprimento da sua missão, a DGPC prossegue as seguintes atribuições: 

a) Assegurar o cumprimento das obrigações do Estado no domínio do inventário, 
classificação, estudo, conservação, restauro, proteção, valorização e divulgação do 
património cultural móvel e imóvel, e também no domínio do estudo, valorização e 
divulgação do património imaterial; 

b) Propor a classificação de bens imóveis, de interesse nacional e de interesse público, 
e a fixação das respetivas zonas especiais de proteção, bem como propor a 
classificação e realizar a inventariação sistemática e atualizada dos bens que integram o 
património cultural móvel e imaterial, assegurando o registo patrimonial de 
classificação e o registo patrimonial de inventário dos bens culturais objeto de 
proteção legal; 

c) Propor e executar a política museológica nacional, promover a qualificação e 
credenciação dos museus portugueses, superintender, reforçar e consolidar a Rede 
Portuguesa de Museus, assegurar a gestão das Instituições museológicas dependentes 
e coordenar a execução da política de conservação, salvaguarda e restauro de bens 
culturais móveis e móveis integrados; 

d) Elaborar, em articulação com as respetivas direções regionais de cultura, planos, 
programas e projetos para a execução de obras e intervenções de conservação, 
recuperação, restauro e valorização, em imóveis classificados ou em vias de 
classificação do Estado, bem como proceder à respetiva fiscalização ou 
acompanhamento técnico; 

e) Assegurar a gestão e valorização do património cultural arquitetónico e arqueológico 
que lhe esteja afeto e promover, executar e fiscalizar as obras ou intervenções 
necessárias a esse fim; 

f) Definir e difundir metodologias e procedimentos, no âmbito da salvaguarda e 
valorização dos bens culturais imóveis, das diversas componentes da prática 
museológica, da salvaguarda do património imaterial, bem como autorizar, 
acompanhar e supervisionar tecnicamente os projetos de intervenção em património 
cultural nas áreas da salvaguarda, conservação e restauro; 

g) Autorizar, nos termos da lei, os planos, projetos, trabalhos, alterações de uso e 
intervenções de iniciativa pública ou privada a realizar em imóveis classificados ou em 
vias de classificação, designadamente monumentos, conjuntos e sítios, e pronunciar -
se sobre os mesmos nas zonas de proteção dos imóveis que lhe estejam afetos, ainda 
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que coincidam com zonas de proteção de outros imóveis classificados ou em vias de 
classificação, bem como emitir diretivas vinculativas neste domínio; 

h) Participar, nos termos da lei, nos procedimentos de avaliação de impacte ambiental 
e na elaboração dos instrumentos de gestão territorial, salvo na elaboração dos planos 
diretores municipais nas circunscrições territoriais das DRC; 

i) Assegurar o acompanhamento do comércio de bens culturais, bem como os 
procedimentos relativos à exportação, expedição, importação e circulação de bens 
culturais móveis e exercer o direito de preferência na aquisição de bens culturais, nos 
termos da lei; 

j) Gerir os sistemas de informação sobre museus, sobre bens culturais móveis e 
integrados e sobre intervenções de conservação e restauro, tendo em vista a 
constituição de um sistema nacional de informação sobre património cultural móvel; 

k) Conservar, tratar e atualizar os arquivos documentais, e as bibliotecas afetas, bem 
como o banco de dados para o inventário do património arquitetónico e arqueológico; 

l) Fomentar e acompanhar a execução de atividades de cooperação com outras 
instituições públicas ou da sociedade civil; 

m) Promover a sensibilização e a divulgação de boas práticas para a defesa e 
valorização do património cultural arquitetónico e arqueológico, nomeadamente 
através de ações educativas e de formação; 

n) Assegurar o reconhecimento do acesso dos detentores dos bens culturais aos 
benefícios decorrentes da classificação ou inventariação; 

o) Dar cumprimento às normas da lei de bases da política e do regime de proteção e 
valorização do património cultural, da Lei-quadro dos Museus Portugueses e demais 
legislação complementar, no âmbito do património cultural imóvel, móvel e imaterial. 

 

São ainda atribuições da DGPC: 

a) Promover, quando necessário, a expropriação de bens culturais imóveis; 

b) Autorizar e acompanhar qualquer intervenção em bens culturais móveis; 

c) Propor ou elaborar, em colaboração com os serviços competentes, planos de 
pormenor de salvaguarda nos termos da lei, no âmbito do património cultural 
arquitetónico e arqueológico; 

d) Pronunciar -se sobre o impacte de planos ou grandes projetos e obras, tanto 
públicos como privados, e propor as medidas de proteção e as medidas corretivas e de 
minimização que resultem necessárias para a proteção do património cultural 
arquitetónico e arqueológico; 

e) Providenciar a salvaguarda e proteção integrada das paisagens culturais e dos jardins 
históricos com o património cultural arquitetónico e arqueológico; 

f) Promover e assegurar o inventário geral do património cultural e o sistema de 
georreferenciação do património cultural arquitetónico e arqueológico imóvel, em 
articulação com o cadastro de propriedade, bem como promover a articulação dos 
inventários dos bens públicos e privados; 
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g) Pronunciar -se sobre propostas de classificação de bens de interesse municipal 
apresentadas pelos municípios; 

h) Dar cumprimento às recomendações das organizações internacionais de que 
Portugal é parte na sua área de intervenção; 

i) Estabelecer ou propor a constituição de reservas arqueológicas de proteção; 

j) Assegurar, nos termos da lei, os procedimentos de inventariação do património 
cultural imaterial; 

k) Promover a constituição de depósitos de espólios de trabalhos arqueológicos e 
assegurar o cumprimento do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos; 

l) Autorizar, nos termos da lei, a realização de trabalhos arqueológicos, cujos 
requerimentos sejam previamente instruídos pelas direções regionais de cultura; 

m) Suspender trabalhos ou intervenções que estejam a ser realizados em violação ou 
desrespeito das normas em vigor ou das condições previamente estabelecidas para a 
sua realização; 

n) Exercer, acessoriamente, atividades relacionadas com a sua missão e atribuições, 
nomeadamente a prestação de serviços de consultadoria ou assistência técnica, 
solicitados ou contratados por entidades públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras; 

o) Desenvolver políticas de captação de mecenato, no âmbito da sua área de 
intervenção; 

p) Promover e apoiar, com entidades externas, linhas de cooperação, através do 
estabelecimento de contratos ou da definição de projetos no âmbito da atuação da 
DGPC; 

q) Promover a atividade de conceção, divulgação editorial e de promoção no âmbito da 
sua área de intervenção, em suportes distintos, assegurando os direitos de autor e 
editoriais; 

r) Promover a conceção e a comercialização de produtos relacionados com a imagem 
do património cultural e a respetiva identidade no âmbito da sua área de intervenção; 

s) Articular com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., a gestão e o 
desenvolvimento do Sistema de Informação para o Património (SIPA); 

t) Celebrar protocolos de colaboração e contratos-programa com autarquias locais e 
outras entidades, nomeadamente, tendo em vista a qualificação e a gestão de museus; 

u) Assegurar os serviços de fiscalização de bens móveis em vias de classificação e 
classificados; 

v) Coordenar a aquisição de obras de arte para o Estado; 

w) Promover a constituição de parcerias entre entidades públicas e privadas para a 
criação e a qualificação de museus; 

x) Fiscalizar o cumprimento, por parte dos museus que integram a Rede Portuguesa de 
Museus, dos requisitos de credenciação; 
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y) Propor ao membro do Governo responsável pela área da cultura os planos regionais 
de intervenções prioritárias em matéria de estudo e salvaguarda do património 
arquitetónico e arqueológico e os programas e projetos anuais e plurianuais da sua 
conservação, restauro e valorização; 

z) Certificar a qualificação de entidades públicas ou privadas, coletivas ou individuais, 
que exerçam atividades na área do património cultural, nos termos da lei; 

aa) Promover a realização de estudos técnico–científicos relativos ao património 
arqueológico, arquitetónico, artístico e nas Arqueociências, estabelecendo parcerias 
com outras entidades, nomeadamente universidades e centros de investigação. 

l) Autorizar, nos termos da lei, a realização de trabalhos arqueológicos, cujos requerimentos 

sejam previamente instruídos pelas direções regionais de cultura; 

m) Suspender trabalhos ou intervenções que estejam a ser realizados em violação ou 

desrespeito das normas em vigor ou das condições previamente estabelecidas para a sua 

realização; 

n) Exercer, acessoriamente, atividades relacionadas com a sua missão e atribuições, 

nomeadamente a prestação de serviços de consultadoria ou assistência técnica, solicitados ou 

contratados por entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

o) Desenvolver políticas de captação de mecenato, no âmbito da sua área de intervenção; 

p) Promover e apoiar, com entidades externas, linhas de cooperação, através do 

estabelecimento de contratos ou da definição de projetos no âmbito da atuação da DGPC; 

q) Promover a atividade de conceção, divulgação editorial e de promoção no âmbito da sua 

área de intervenção, em suportes distintos, assegurando os direitos de autor e editoriais;  

r) Promover a conceção e a comercialização de produtos relacionados com a imagem do 

património cultural e a respetiva identidade no âmbito da sua área de intervenção; 

s) Articular com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., a gestão e o 

desenvolvimento do Sistema de Informação para o Património (SIPA); 

t) Celebrar protocolos de colaboração e contratos-programa com autarquias locais e outras 

entidades, nomeadamente, tendo em vista a qualificação e a gestão de museus; 

u) Assegurar os serviços de fiscalização de bens móveis em vias de classificação e classificados; 

v) Coordenar a aquisição de obras de arte para o Estado; 

w) Promover a constituição de parcerias entre entidades públicas e privadas para a criação e a 

qualificação de museus; 

x) Fiscalizar o cumprimento, por parte dos museus que integram a Rede Portuguesa de 

Museus, dos requisitos de credenciação; 

y) Propor ao membro do Governo responsável pela área da cultura os planos regionais de 

intervenções prioritárias em matéria de estudo e salvaguarda do património arquitetónico e 

arqueológico e os programas e projetos anuais e plurianuais da sua conservação, restauro e 

valorização; 
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z) Certificar a qualificação de entidades públicas ou privadas, coletivas ou individuais, que 

exerçam atividades na área do património cultural, nos termos da lei; 

aa) Promover a realização de estudos técnico –científicos relativos ao património 

arqueológico, arquitetónico, artístico e nas arqueociências, estabelecendo parcerias com 

outras entidades, nomeadamente universidades e centros de investigação. 

 

Serviços Dependentes 

 

De acordo com o mesmo normativo legal, a DGPC tem como serviços dependentes: 

a) Convento de Cristo. 

b) Mosteiro de Alcobaça. 

c) Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém. 

d) Mosteiro de Santa Maria da Vitória (Batalha). 

e) Panteão Nacional, instalado na Igreja de Santa Engrácia, em Lisboa, e na Igreja de Santa 

Cruz, em Coimbra. 

f) Palácio Nacional da Ajuda. 

g) Palácio Nacional de Mafra. 

h) Palácio Nacional de Queluz. 

i) Palácio Nacional de Sintra. 

j) Museu do Chiado/Museu Nacional de Arte Contemporânea/Casa -Museu Dr. Anastácio 

Gonçalves. 

k) Museu Grão Vasco. 

l) Museu Monográfico de Conímbriga. 

m) Museu da Música. 

n) Museu Nacional de Arte Antiga. 

o) Museu Nacional de Arqueologia. 

p) Museu Nacional do Azulejo. 

q) Museu Nacional dos Coches e Anexo em Vila Viçosa. 

r) Museu Nacional de Etnologia/Museu de Arte Popular. 

s) Museu Nacional de Machado de Castro. 

t) Museu Nacional de Soares dos Reis. 

u) Museu Nacional do Teatro. 

v) Museu Nacional do Traje. 
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A estrutura organizacional da Direção-Geral do Património Cultural decorre da 

conjugação do Decreto-Lei nº 115/2012, de 25 de Maio com a Portaria nº 223/2012, 

de 24 de Julho, conjunta da Presidência do Conselho de Ministros com o Ministério das 

Finanças: 

DIREÇÃO 

Serviços Centrais 

Departamento de 
Bens Culturais 

Departamento de 
Museus, 

Conservação e 
Credenciação 

Departamento de 
Estudos, Projetos, 

Obras e 
Fiscalização 

Departamento de 
Planeamento, 

Gestão e Controlo 

Divisão de 
Documentação, 
Comunicação e 

Informática 

Divisão Comercial 
Serviços Dependentes 

Convento de 
Cristo 

Mosteiro de 
Alcobaça 

Mosteiro dos 
Jerónimos e Torre 

de Belém 

Mosteiro de Sant 
Maria da Vitória, 

Batalha 

Panteão Nacional 
– Igreja de Santa 

Engrácia, Lisboa e 
Igreja de Santa 

Cruz, em Coimbra 

Palácio Nacional 
da Ajuda 

Palácio Nacional 
de Mafra 

Museu do Chiado 
Casa-Museu 

Anastácio 
Gonçalves 

Museu Grão 
Vasco 

Museu 
Monográfico de 

Conímbriga 
Museu da Música 

Museu Nacional 
de Arte Antiga 

Museu Nacional 
de Arqueologia 

Museu Nacional 
do Azulejo 

Museu Nacional 
dos Coches e 

anexo em Vila 
Viçosa 

Museu Nacional 
de Etnologia 

Museu de Arte 
Popular 

Museu Nacional 
de Machado de 

Castro 

Museu Nacional 
Soares dos Reis 

Museu Nacional 
do Teatro 

Museu Nacional 
do Traje 

   

Património Afeto 

Arco da Rua 
Augusta 

Capela de São 
Jerónimo, Lisboa 

Igreja de São 
Vicente de For, 

Lisboa 
Sé de Lisboa 

Fortaleza de 
Abrantes 

Protocolo de utilização 
com a Câmara Municipal 

de Abrantes 

Igreja de São 
Vicente, Abrantes 

Igreja Matriz da 
Golegã 

Convento de São 
Francisco, Santarém 

Protocolo de utilização 
com a Câmara Municipal 

de Santarém 

Igreja de Santa 
Clara, Santarém 

Igreja da Graça, 
Santarém 

Gestão transferida por 
protocolo para a Câmara 
Municipal de Santarém 

Ruínas do Castelo 
de Alcanede, 

Santarém 

Túmulo de Fernão 
Rodrigues Redondo, 

na Capela de São 
Pedro, anexa à 
Igreja de São 

Nicolau, Santarém 

Lapa da Bugalheira 

Villa lusitano-
romana (Villa 

Cardillio), Torres 
Novas 

Igreja da Atalaia, 
Vila Nova da 

Barquinha 

Convento de Jesus, 
Setúbal 

Gestão transferida por 
protocolo para a Câmara 

Municipal de Setúbal 

Igreja Mariz de 
Setúbal 
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É o seguinte o quadro de pessoal da D.G.P.C. para 2013: 

TRABALHADORES 

 S. CENTRAIS S. DEPENDENTES TOTAIS 

T. SUPERIORES 198 168 366 

T. INFORMÁTICA 3 0 3 

A. TÉCNICOS 72 403 475 

A. OPERACIONAIS 27 78 115 

 

DIRIGENTES 

 S. CENTRAIS S. DEPENDENTES  

D. GERAL 1  1 

SUBD. GERAL 3 1 4 

D. SERVIÇOS 4 18 22 

C. DIVISÃO 9 4 13 
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Repartição das Receitas 

 

 

 

 

Dotação Disponível / Dotação Cativa + Retenções 
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Repartição do Orçamento por Agrupamento Económico 

 



                                                                                                                                          PLANO DE ATIVIDADES 2013         

 
 

14 

 

Aquisições de Bens por Tipologia de Despesa 
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Aquisições de Serviço por Tipologia de Despesa 
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Investimento por Tipologia de Despesa 
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INVESTIMENTO 2013 
FINANCIAMENTO POR ENTIDADES E PROJETOS 

Projetos 
Receitas 
Gerais 

Auto - 
financiamento 

Feder Total 

PLANO NACIONAL DE TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS 25.000,00 €   25.000,00 € 

DIVULGAÇÃO E ANIMAÇÃO - Quadro 2 150.000,00 €   150.000,00 € 

ROTA DO PATRIMÓNIO MUNDIAL - Quadro 3   2.012.500,00 € 2.012.500,00 € 

ROTA DO PATRIMONIO MUNDIAL - FINANCIAMENTO ADICIONAL  274.872,00 €  274.872,00 € 

REQUALIFICAÇAO DAS RUINAS DO MUSEU MONOGRAFICO DE 
CONIMBRIGA 

25.000,00 €   25.000,00 € 

REQUALIFICAÇAO DA SE DE SANTAREM - ROTA DAS 
CATEDRAIS 

171.482,00 € 171.482,00 € 1.371.853,00 € 1.714.817,00 € 

REQUALIFICAÇAO DA IGREJA DE SANTA CLARA DE SANTAREM 113.079,00 €  452.314,00 € 565.393,00 € 

REDE DE MOSTEIROS PATRIMONIO DA HUMANIDADE:    0,00 € 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE NA REGIÃO CENTRO 32.290,00 €  129.161,00 € 161.451,00 € 

PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E APETRECHAMENTO NA REGIÃO 
CENTRO 

43.789,00 €  175.154,00 € 218.943,00 € 

ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS TÉCNICO-CIENTÍFICOS NA 
REGIÃO CENTRO 

22.000,00 €  88.000,00 € 110.000,00 € 

PROGRAMAÇAO CULTURAL EM REDE NA REGIAO DE LISBOA 27.455,00 €  18.303,00 € 45.758,00 € 

PRODUÇAO DE CONTEUDOS E APETRECHAMENTO DE 
ESPAÇOS E CIRCUITOS NA REGIAO DE LISBOA 

38.070,00 €  25.380,00 € 63.450,00 € 

INFORMATIZAÇAO E APOIO TECNICO DA DGPC 100.000,00 €   100.000,00 € 

MONUMENTOS E IMOVEIS AFETOS OU A INTERVENCIONAR – 
Quadros 4, 5 e 6 

958.640,00 €   958.640,00 € 

TOTAL 1.706.805,00 € 446.354,00 € 4.272.665,00 € 6.425.824,00 € 
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INVESTIMENTO 2013 
FINANCIAMENTO POR ENTIDADES E PROJETOS 

QUADRO 2 | DIVULGAÇÃO E ANIMAÇÃO (Exposições Temporárias, Seminários, Concertos e Outros Eventos)   

Imóvel/Serviço Designação da componente 2013 
DIV DOC, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA Programas de rádio “Encontros com o Património” 11.003,58 € 
DIV DOC, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2013 4.000,00 € 

DIV DOC, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA Dia Internacional dos Museus 2013 4.000,00 € 
DIV DOC, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA Jornadas Europeias do Património 2013 4.000,00 € 

DIV DOC, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 
Exposição MJ Herigoyen: um arquiteto português no reino da Baviera 

 (Mosteiro dos Jerónimos) 
9.080,80 € 

CASA-MUSEU DR. ANASTÁCIO GONÇALVES 
Exposição Temporária "A Construção do Mestre"  

Desenhos  inéditos da formação de Silva Porto 
5.000,00 € 

MUSEU DA MÚSICA Restauro do pianoforte Van Casteel 3.500,00 € 
MUSEU DE ARTE POPULAR Exposição temporária Trajes do Barroso 6.500,00 € 

MUSEU DO CHIADO Exposição permanente  do MNAC + auto-financiado 17.500,00 € 
MUSEU GRÃO VASCO Exposição "Ícones Russos do Legado Pereira da Gama" 1.100,00 € 

MUSEU MONOGRÁFICO DE CONÍMBRIGA 
Edição "Arqueologia Doméstica de Conimbriga"  

em colaboração com LAC e Universidades 
5.000,00 € 

MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Exposição temporária sobre arqueologia subaquática. 35.000,00 € 

 Catálogo da Exposição temporária sobre arqueologia subaquática INCM 
MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA Programação de exposições + autofinanciado 25.000,00 € 

MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA Exposição Pesca Artesanal em Portugal 20.000,00 € 
MUSEU NACIONAL DO AZULEJO Expo “O Exótico nunca está em casa” 500 anos Portugal/China 25.000,00 € 

 Roteiro do Museu Nacional do Azulejo INCM 
MUSEU NACIONAL DO TEATRO Dia e Noite dos museus 1.000,00 € 

MUSEU NACIONAL DO TRAJE Roteiro Ecológico do Parque Monteiro-Mor INCM 
MUSEU NACIONAL DOS COCHES Exposição temporária sobre os  "Visitantes ilustres do MNC, de 1905 a 2013" 5.000,00 € 

MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS MNSR em 3 séculos  e projeto  5ªs à Noite 12.500,00 € 
PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA Conservação de 3 lustres 8.000,00 € 

PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA 
Concertos de 6 órgãos (corresponde a 50% do custo, os restantes 50% serão suportados 

pelo ITP) 
7.000,00 € 

PANTEÃO NACIONAL Abertura do Centro de Interpretação do Monumento e novo circuito de visita 5.000 ,00 € 
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INVESTIMENTO 2013 
FINANCIAMENTO POR ENTIDADES E PROJETOS 

    
QUADRO 3 | ROTA DOS MOSTEIROS PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE DA REGIÃO CENTRO - 1ªFASE  

Imóvel Designação da componente 2012 2013 

MOSTEIRO DA ALCOBAÇA Restauro de Teto da Sala das Conclusões; sondagens e demolição dos 
armazéns situados no jardim do obelisco; Requalificação e valorização 
do Claustro D. Dinis - Limpeza e conservação de fachadas e elementos 
decorativos incluindo sistema anti pombos; Obras de beneficiação em 

vitrais; Revisão e beneficiação de coberturas - Refeitório e  Corpo 
Nascente do Claustro da Portaria; Revisão e beneficiação de 

coberturas -  Igreja 

249.492 € 628.593 € 

   

   

   

   

   
MOSTEIRO DA BATALHA Extensão das visitas aos terraços superiores e coberturas, incluindo 1ª 

fase da conservação e restauro de elementos pétreos de 
revestimento; 2ª fase da conservação e restauro de elementos 

pétreos de revestimento - Terraços superiores e coberturas; 
Equipamentos - Rampas e Sala do Capítulo, altar Igreja e outros; 

Catálogo centro interpretativo 

32.835 € 812.818 € 

   

   

   

   

   

CONVENTO DE CRISTO 

Adequação de espaços para a instalação de loja; Coberturas - Salas do 
noviciado, igreja, Antigo Hospital Militar e anexos; Tratamento e 

impermeabilização de terraços, recuperação de fachadas e vãos - 2ª 
Fase Limpeza e tratamento das fachadas da nave manuelina. 

209.560 € 571.089 € 
   

   
   

   

    
VALOR GLOBAL (PO CENTRO) 491.887 € 2.012.500 € 

  2.504.387 € 
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INVESTIMENTO 2013 
FINANCIAMENTO POR ENTIDADES E PROJETOS 

QUADRO 4| MONUMENTOS E IMÓVEIS AFETOS OU A INTERVENCIONAR PELA DGPC  

Imóvel Designação da componente Estimativa 

TORRE DE BELÉM 
Substituição do passadiço 154.058 € 

Gestão de fluxos 23.508 € 
PANTEÃO NACIONAL Impermeabilização dos terraços 99.547 € 

SERVIÇOS DEPENDENTES E IMÓVEIS AFETOS 
Revisão e conservação de coberturas e caixilharias 200.000 € 

Revisão e conservação dos sistemas de segurança integrada 50.000 € 

MUSEU NACIONAL DO TRAJE Recuperação fachadas, vãos, coberturas 1ªFASE 125.000 € 

MUSEU DO CHIADO 
Substituição do sistema de AVAC 1ªfase + impermeabilização 

terraços e caixilharias 
75.000 € 

MUSEU DO AZULEJO 
Renovação do sistema de abastecimento de água aos 

laboratórios 
6.000 € 

Recuperação das coberturas situadas sobre a área das reservas 8.800 € 
MUSEU DE ETNOLOGIA Recuperação parcial do sistema de AVAC 1ªfase 50.000 € 

PARQUE DO MONTEIRO-MOR 
Recuperação de estruturas e sistemas em risco eminente de 

colapso 
30.000 € 

MUSEU NAC ARQUEOLOGIA Reparações diversas em abobadas, tetos e pavimentos 20.000 € 
MUSEU NACIONAL A ANTIGA Reparação monta-cargas 2 15.000 € 

MUSEU N SOARES DOS REIS Reparação do sistema de AVAC 25.000 € 

MUSEU GRÃO VASCO Reparação do sistema de AVAC 20.000 € 
CONIMBRIGA Reparações diversas nos sistemas elétricos e telecomunicações 6.500 € 

 CONSERVAÇÃO DE BENS 311.100 € 

 
EDIFÍCIOS E OUTROS BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, 

ARTISTICO E CULTURAL 
600.719 € 

VALOR GLOBAL  911.819 € 
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INVESTIMENTO 2013 e seguintes 

FINANCIAMENTO POR ENTIDADES E PROJETOS 
QUADRO 5 | INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS COM OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO   

Imóvel Designação da componente Estimativa  

CONVENTO DE CRISTO Restauro do Tambor central da Charola - ultima fase 400.000 € CIMPOR 

PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA 
Plano diretor -1ª fase (copa 

protocolo+refeitório+petreos+caixilharias+seg.) 
750.000 € Candidatura 

PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA Restauro dos carrilhões 1.800.000 € Candidatura 

 Reafetação dos espaços cedidos pela EPI 150.000 € QREN/CMM 

MUSEU NACIONAL DOS COCHES Passagem área pedonal + museografia 3.500.000 € TURISMO 

DANS+LARC 
Transferência laboratórios Arqueologia Náutica e 

Subaquática + Arqueociências 
1.500.000 € DGTF /c candidatura 

LJF Transferência dos laboratórios, biblioteca e arquivo 180.000 € - 

MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS 
Implantação de elevador de acesso ao piso superior do 

Claustro 
150.000 € - 

MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS Restauro das abóbadas da igreja - 1ª fase 90.736 € ACP 2012 
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INVESTIMENTO 2013 

FINANCIAMENTO POR ENTIDADES E PROJETOS 
QUADRO 6| INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS COM ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO   

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO A CELEBRAR/ REVER E DAR CONTINUIDADE   

1 Coberturas e sistemas de drenagem de águas pluviais 
  

2 Rebocos/pinturas e caixilharias exteriores 
  

3 Segurança integrada (detetores, extintores, centrais de incêndio,…) 
  

4 AVAC   

5 Redes de distribuição de águas e respetivos dispositivos 
  

6 Sistemas de drenagem de esgotos   

7 Sistemas elétricos e telecomunicações 
  

8 Espaços verdes   

9 Postos de transformação   

10 Grupo gerador   

11 Elevadores   

12 Vigilância (particular atenção ao MGV) 
  

13 Limpeza das instalações   
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Foram os seguintes os objetivos estratégicos definidos para 2013: 

a) Salvaguarda do património cultural – Elaborar e difundir normativos com vista à 

documentação e salvaguarda do património cultural imóvel, móvel, imaterial. 

b) Cooperação com o Turismo, Escolas e Universidades – para a valorização do 

património afeto e sua integração nos circuitos nacionais e internacionais; para o 

conhecimento e divulgação do património; para a oferta de uma programação qualificada 

e diversificada; para uma formação e fidelização de públicos; para um posicionamento 

estratégico dos Museus e Monumentos enquanto instituições de referência nos planos 

nacional e internacional e destino de visita obrigatório nas rotas do turismo e da fruição 

cultural. 

c) Promover e desenvolver estudos de investigação científica, tendo em vista o 

conhecimento e a disponibilização da informação sobre o património cultural afeto; 

d) Projeção nacional e internacionalização – para aumentar a visibilidade e impacto 

público do património afeto e, consequentemente, de forma expressiva, o nº de 

visitantes, os intercâmbios com universidades, escolas e comunidades e uma verdadeira 

integração nas redes e circuitos culturais internacionais; 

e) Implementar e consolidar estratégias de comunicação, divulgação e comerciais, tendo 

em vista garantir o maior acesso à informação sobre a DGPC , as suas atividades e 

serviços, bem como dos Museus e Monumentos afetos e uma acrescida participação do 

tecido social e empresarial. 

f) Captação de mecenato e parcerias – para reforçar uma autonomia funcional e viabilizar 

projetos e investimentos necessários, no sentido de uma progressiva sustentabilidade 

financeira; 

g) Implementar um modelo de gestão que promova a eficácia e eficiência – para uma 

acrescida eficácia, eficiência e economia na gestão dos recursos, para um serviço público 

de qualidade em todas as vertentes. 

h) Melhorar a gestão de recursos, numa perspetiva financeira, através do aumento de 

receitas de bilheteira, loja e cedência de espaços e dos apoios e financiamentos externos; 

reforçando as suas competências de gestão, de comunicação e competências das equipas 

e desenvolvendo a sua autonomia técnica. 
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Para além das atividades decorrentes das competências e atribuições que lhe são legalmente atribuídas, o Departamento de Bens Culturais destaca, como 

principais objetivos para 2013: 

Coordenar as atividades da Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico, nomeadamente os procedimentos de licenciamento 

e de autorizações, nos termos da Lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do património arquitetónico e arqueológico 

Coordenar as atividades da Divisão do Património Imóvel, Móvel e Imaterial, designadamente, a classificação e inventariação de bens culturais  

Promover o acompanhamento das candidaturas a Património Mundial 

Elaborar proposta de regulamento das candidaturas à Lista Indicativa do Património Mundial 

Organização de encontro de gestores do património mundial em ordem à elaboração dos relatórios periódicos dos bens portugueses inscritos na 
Lista e coordenação da sua elaboração                  

 

A DSPAA por áreas de atuação: 

Salvaguarda do património arquitetónico 

Promover a distribuição de equipas técnicas por áreas territoriais de intervenção  

Implementar modelo de análise das condicionantes do património classificado, no âmbito do licenciamento de obras próprias e particulares 

Desenvolver manual de análise conjunta de licenciamento de projetos com condicionantes arquitetónicas e arqueológicas 
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Salvaguarda do património arqueológico 

 Implementar modelo de análise de condicionantes arqueológicas, no âmbito do licenciamento de obras próprias e particulares 

Desenvolver manual de análise conjunta de licenciamento de projetos com condicionantes arquitetónicas e arqueológicas 

Iniciar o processo de 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 

Implementar plano de digitalizações de Relatórios de Trabalhos Arqueológicos, tendente ao carregamento do arquivo FTP para posterior 
disponibilização on-line 

 

Regulamentos 

Efetuar a revisão do documento "Termos de Referência dos EIA's" - Atualização do documento existente elaborado em 10.09.2004 

Implementar novos procedimentos relacionados com os Projetos de Investigação Plurianuais de Arqueologia [PIPA] 

Implementar o novo Regulamento de Trabalhos Arqueológicos [RTA], após publicação em DR 

Desenvolver manual de análise conjunta dos IGT (PDM, PP, PU)- fator património arqueológico e arquitetónico 

Elaborar regulamento de empréstimo dos equipamentos/embarcações da DGPC/CNANS 
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Conservação preventiva 

Elaborar manual de boas práticas, no âmbito do espólio recolhido em intervenções de arqueologia náutica e subaquática 

Elaborar manual de boas práticas, no âmbito da conservação preventiva de espólios arqueológicos a divulgar simultaneamente com as autorizações 
de PATA 

 

Depósito e incorporação de espólio arqueológicos 

Promover ações de diagnóstico acerca da localização dos espólios provenientes de trabalhos arqueológicos 

Definir procedimento base tendente à agilização da incorporação dos espólios arqueológicos 

Promover o estabelecimento de acordos/protocolos para o estudo e divulgação dos espólios arqueológicos provenientes de trabalhos arqueológicos 

levados a cabo pela tutela 

 

CNANS [Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática]  

Desenvolver ações de inventariação, estudo e salvaguarda do espólio arqueológico subaquático 

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

Promover o estabelecimento de protocolos visando o registo, estudo e divulgação do espólio à guarda do CNANS 

Iniciar o processo de seleção de peças, sem valor patrimonial/científico, visando o seu abate definitivo 

Acompanhar o processo de restauro/cedência de peças para a exposição do Museu Nacional de Arqueologia sobre contextos náuticos e subaquáticos 

(2013) 

Aquisição de câmara de secagem para peças em madeira de grandes dimensões 

Implementação de sistema de extração/ventilação na sala dos tanques de impregnação 
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CNANS [Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática] (Cont) 

Sistema de circulação e filtragem para os tanques das pirogas do Lima 4 e 5 

Aquisição de uma estufa para tratamento com PEG, para secagem de pequenas peças metálicas 

Formação: Carta de Marinheiro (2 técnicos) 

Formação: Carta de condução para reboque de barcos – cat. b (1 técnico) 

Legalização de embarcações à guarda do CNANS/DGPC 

Contratualização de um seguro para equipamento a ceder com base no protocolo a estabelecer com entidades terceiras 

Manutenção de embarcações (2) à guarda do CNANS/DGPC 

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

Sector de Informação Arqueológica 

Desenvolvimento do Portal do Arqueólogo – Fase 3 

Incrementação do Arquivo Digital/Repositório dos Relatórios de Trabalhos Arqueológicos visando a sua disponibilização on-line 

Desenvolvimento de novos formulários no sistema Endovélico (decorrentes da gestão da atividade arqueológica – registo de local de espólios, 
entidades enquadrantes de PATA) 

Desenvolvimento de um Manual de Procedimentos para Gestão de Sítios Arqueológicos (Endovélico) – em estreita articulação com a DPIMI 

Atualização permanente do Sistema de Informação Geográfica (SIG) – formação de 1 técnico 

Coordenação de projetos vários (Arquivo Leisner, Antropologia Física, Espólios arqueológicos) 
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Tramitação dos processos de classificação de âmbito nacional de bens imóveis e de fixação de ZEP (fases de abertura, instrução e decisão) 

Elaboração dos Projetos de Diploma relativos aos procedimentos prorrogados (170) até 30.06.2013 

Elaboração dos Projetos de Diploma relativos aos procedimentos que não caducam (70) 

Ações Prioritárias 

Implementar serviço de assistência técnica e manutenção aos Sistemas da gama MATRIZ  

(Matriz 3.0, MatrizNet, MatrizPCI e MatrizPix) 

Editar 1 volume de Atas do Colóquio “Políticas Públicas para o Património Imaterial na Europa do Sul”, no âmbito de candidatura aprovada pelo 
Programa IBERMUSEUS. 

Elaborar e publicar 1 volume da Coleção "Normas de Inventário" para a tipologia de "História Natural", no âmbito de candidatura do ex-IMC aprovada 
pelo QREN/PORL. 

Elaborar e publicar 3 volumes da Coleção "Guias de Inventário" para Património Cultural Imaterial, no âmbito de candidatura do ex-IMC aprovada 
pelo QREN/PORL. 
Proceder à conclusão dos procedimentos de classificação de 171 imóveis, para fins do cumprimento do disposto pelo Decreto-Lei n.º 165/2012, de 28 
de Dezembro. Em colaboração com as Direções Regionais de Cultura 
Proceder à revisão da informação relativa aos bens culturais imóveis classificados / em vias de classificação geridos no Sistema Ulisses. 

Proceder à revisão da informação relativa aos bens culturais móveis classificados geridos no Sistema BMCI. 
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Outras Ações  

Atualização de atlas do património imóvel classificado 

Realizar curso de e-learning “Inventariação de PCI”, no âmbito de parceria entre a DGPC e a Universidade Aberta 

Implementar Banco de dados “Kit de recolha de património imaterial ”, no âmbito de parceria a estabelecer entre a DGPC e a Direção-Geral da 
Educação (Ministério da Educação e Ciência) 
Elaborar dossiê de candidatura do "MatrizPCI - Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial" ao Registo de Boas-Práticas para a Salvaguarda 
do PCI da UNESCO (Art.º 18º da Convenção UNESCO, 2003).  
Criar Secção para o PCI no Conselho Nacional de Cultura. 

Elaborar regulamento para Candidaturas Nacionais à Listas instituídas pela Convenção UNESCO. 

Avaliar das possibilidades de integração dos vários sistemas para inventário e gestão de património cultural da DGPC (Matriz; Ulisses; Endovélico; SI-
BMCI). 

Produzir manual de procedimentos para inventário e gestão de património imóvel classificado (Sistema Ulisses). 

Produzir manual de procedimentos para inventário e gestão de sítios Arqueológicos (Sistema Endovélico). 

Produzir manual de boas-práticas para procedimentos de proteção legal de bens culturais imóveis. 

Produzir manual de boas-práticas para procedimentos de proteção legal de bens culturais móveis.  
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Análise de Materiais e de Amostras Arqueológicas e Paleoambientais 
Ictioarqueológicos, microvertebrados, passiformes, mamíferos, indústrias líticas, palinologia/carpologia e geoarqueologia/geologia 
Trabalhos de Campo 

- Gruta da Figueira Brava, Arrábida 

- Baluarte do Raio, Marrocos 

- Poças de São Bento, Alcácer do Sal 

- Saídas de campo no âmbito da colaboração entre o LARC e a comunidade arqueológica nacional e entre o LARC e outras instituições 

Conferências e outras atividades de divulgação e formação 

- 150th Muge- the 150 years of the Muge shellmiddens. International Conference, Salvaterra de Magos 

- Conferência no âmbito do módulo expositivo Barca do Xerez de Baixo: um perfil com História, Beja 

- 8th IAG International Conference on Geomorphology, Paris 

- Introdução à Zooarqueologia, Batalha 

- As revoluções Agrícolas em Inglaterra e em Portugal: evidencia zooarqueológica, Lisboa 

- On some further zooarchaeological evidence for a crisis in the Mesolithic of Portugal, Israel and Denmark. ASWA Conference, Israel 

- CIBIO-Seminar Series, Vairão 

- 17th Meeting of the ICAZ Fish Remains Working Group (FRWG), Estónia 

Participação em Projetos Nacionais e Internacionais 

 



                                                                                                                                                          PLANO DE ATIVIDADES 2013         

32 

 

 

 

Osteoteca 

- Preparação de material biológico nas instalações do Museu Nacional de História Natural e Ciência (MNHNC) 

- Gestão das Coleções osteológicas (registo, marcação, acondicionamento, atualização de dados, etc.); 

- Apoio aos utilizadores das coleções; 

- Participação nas iniciativas a desenvolver pelo MNHNC. 

Palinoteca e Carpoteca 

- Preparação de lâminas para a coleção de referência de Pólen (Palinoteca);  

- Recolha de espécimes para a coleção de referência de sementes (Carpoteca). 
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Conclusão de processos de credenciação (adesão à RPM) pendentes – 5 museus 

Realização de 4 reuniões (Norte, Centro, LVT e Alentejo, Algarve) de museus RPM 

Realização do III Encontro Luso-Espanhol de Diretores de Museus 

Conclusão de processos de credenciação (adesão à RPM) pendentes – 13 museus  

Atualização da imagem gráfica da RPM (Produção de Placas e Certificados RPM) 

Realização de 2 ações de formação para profissionais museus RPM 

Coordenação e produção do Boletim RPM (edição digital) (1 número) 

Regularização de situações pendentes, no âmbito do ProMuseus (colab com DPGC) 

Regularização de situações pendentes de pagamentos a formadores internos e externos / RPM (colab com DPGC) 

Edição do Panorama da realidade museológica nacional até 2010 (colab com OAC) 

Participação em organizações e reuniões internacionais – Ibermuseus, Nemo, ICOM, ICCROM – quotas e deslocações 

Continuação do protocolo com o OAC visando a gestão e manutenção da BDMuseus 

Colaboração com DDCI na recolha de informação sobre as atividades de museus e palácios DGPC e RPM, tendo em vista os vários suportes de 

divulgação (site, revista, newsletter, etc.) 

Acompanhamento das atividades dos museus e palácios DGPC 

Concretização de procedimentos relativos à gestão de coleções (inc. colaboração com DBC) 
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Acompanhamento de projetos e obras em museus e palácios (colab. com DEPOF) 

Articulação de atividades com as DRC´s, no âmbito das competências da DMC  

Aquisição de equipamento informático (nomeadamente computadores portáteis para trabalho no terreno – credenciação de museus) 

 

Mudança para o edifício do Laboratório das áreas (documentos gráficos, madeira, etc.) ainda instaladas no Palacete Pombal (em colaboração com 
DEPOF) 

Colaboração com museus, palácios e monumentos DGPC, e outras entidades, na conservação e restauro de património cultural móvel e na realização 
de exames laboratoriais 

Aquisição de um equipamento micro XRF para substituir equipamento semelhante avariado e sem possibilidade de reparação 

Reparação de diversos equipamentos avariados 

Continuação de desenvolvimento de projetos de investigação, em colaboração com Hercules, WMF, FCT 

Realização de Encontros de Conservação Preventiva (a desenvolver pelos bolseiros FCT sob orientação do LJF) 

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

Concretização da iniciativa “Dias Abertos” no LJF (um no 1º semestre, outro no 2º) possibilitando um contacto direto com as atividades ali 
desenvolvidas 
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Colaboração com DDCI na reformulação e fornecimento de nova informação sobre conservação e restauro, para inserção em diversos suportes de 
divulgação (site, revista, newsletter, etc.). Aqui se inclui também a colaboração com a DDGC na edição de conteúdos que substituam os Cadernos de 

Conservação e Restauro. 

Orientação de bolseiros FCT no LCT e em museus no âmbito do projeto RENACOR 

Apreciação de propostas de intervenção de CR e acompanhamento de trabalhos realizados por outras entidades. 

Colaboração com outros Departamentos e Divisões da DGPC e com as DRC´s, no âmbito das competências do LJF 

Atualização de equipamento informático obsoleto 
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Projetos, Obras e Fiscalização 

Execução de programas de intervenção possibilitados pelos fundos comunitários disponibilizados pelas candidaturas aprovadas: 

Monumentos e imóveis afetos ou a intervencionar (09038 – quadro em anexo) 

Requalificação da igreja de Santa Clara de Santarém (Candidatura INALENTEJO) (08195 – quadro em anexo) 

Rota do Património Mundial – 1ª fase (candidatura QREN POCENTRO) (06220 – quadro em anexo) 

Rede dos Mosteiros património da humanidade (Candidatura QREN POCentro) (quadro em anexo) 

Produção de conteúdos e apetrechamento na região centro (08285 – quadro em anexo) 

Produção de conteúdos e apetrechamento na região de Lisboa (08316 – quadro em anexo) 

Requalificação da Se de Santarém – Rota das Catedrais (08192 – quadro em anexo) 

Execução e Acompanhamento dos contractos de assistência técnica e manutenção em imóveis, instalações e equipamentos (quadro em anexo) 

Restauro do tambor central da Charola do Convento de Cristo (Mecenato da Cimpor no valor de 400.000 €) 

Restauro das abóbadas da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos (Mecenato ACP no valor de 100.000 €) 

Substituição das caleiras do terraço do Mosteiro dos Jerónimos (Mecenato AXA no valor de 40.000 €) 

Estudos e Apoio Técnico 

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 

Participação em júris – concursos relativos a intervenções em património classificado integrado na NUTII, Lisboa e Vale do Tejo  
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Estudos e Apoio Técnico 

Apoio técnico a Direção e aos diversos departamentos da DGPC  

Apoio técnico aos projetos de conservação, recuperação, restauro, reabilitação e valorização, desenvolvidos em património cultural arquitetónico e 
arqueológico e respetivas zonas de proteção, integrados na circunscrição territorial da NUTS II de Lisboa e Vale do Tejo; 
Elaborar plano de intervenção nos imóveis afetos à DGPC; relativo a acessibilidade e mobilidade 

Elaborar plano de atualização e implementação dos planos de segurança interno e planos de conservação preventiva nos imóveis afetos à DGPC; 

Integração dos arquivos documentais referentes às obras do ex-IGESPAR, ex-IMC e ex-DRCLVT 

PNA_ Acompanhamento do processo de recuperação do Jardim das Damas 

Museu arqueológico de Serpa_ assistência técnica ao projeto em obra 

Museu do Côa_ apoio técnico 

Ampliação da Biblioteca Nacional_ apoio técnico (receção provisória da empreitada) 

Ciclo de conferências técnicas DEPOF (12 sessões) 

Identificar, programar e fiscalizar intervenções nos imóveis afetos à DGPC; 
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Equipamento de proteção individual (obras); equipamento de monitorização; software de CAD e planeamento/gestão de projetos 

 

Análise de macro e micro fósseis vegetais 

Análise de materiais líticos e faunísticos de contextos arqueológicos 

Análise micromorfológica, no âmbito da Geoarqueologia: intervenção técnica no microscópio Carl Zeiss, modelo Axioplan 2. 

Análise micromorfológica, no âmbito da Geoarqueologia: substituição do material para o microscópio Carl Zeiss, modelo Axioplan 2 

Refrigeração de amostras de natureza Paleoambiental (aquisição de frigorífico CFO 195E, Candy) 

Cronologia dos contextos ribeirinhos de Lisboa, Praça D. Luís I e Obra da EDP (duas datações absolutas por AMS) 

Continuação da Reorganização dos espólios recolhidos no Abrigo do Lagar Velho, armazenados nas reservas do Castelo de Leiria; monitorização do 
sítio 

Participação no International Council for Archaeozoology, 17th Fish Remains Working Group “A fish story or history? Evidence from the past.”16th 
– 21st September 2013, Institute of History, University of Tallinn, Rüütli 6, EE10130 Tallinn, Estonia 
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Elaboração e prestação da conta de gerência do EX-IMC, EX-IGESPAR E EX-DRCLVT 

Reportes mensais para a DGO e outras Entidades 

Reportes trimestrais para a DGO e outras Entidades 

Implementação do POCP na DGPC 

Assegurar a migração dos saldos finais do EX-IMC, EX-IGESPAR E EX-DRLCVT para a DGPC (SI) 

Análise do cumprimento das formalidades legais nos processos submetidos a processamento de despesa 

Efetuar os procedimentos necessários relativos à extinção do EX-IMC, EX-IGESPAR E EX-DRLCVT 

Assegurar o registo da receita dos Serviços Centrais e dos Serviços Dependentes 

Tratamento da documentação do IVA  

Tratamento da documentação da receita 

Preparar e elaborar a Proposta do Orçamento de 2014 

Elaboração do Pedido de Libertação de Créditos (PLC) 

Constituição e reconstituição do fundo de maneio 

Assegurar o registo do processamento da despesa e pagamento das mesmas em tempo útil 
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Elaboração de candidaturas de projetos com fundos comunitários 

Controlo dos projetos de investimento e de candidaturas em curso 

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

Elaboração do QUAR 2013 

Elaboração da monitorização do QUAR 

Elaboração do relatório trimestral da Execução Orçamental de 2013 

Elaboração da Proposta de Orçamento de Investimento para 2014 

Elaboração do Plano de Atividades de 2014 

Elaboração do QUAR 2014  

 

 

Organizar os procedimentos e a celebração de contractos, para a aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras, pela DGPC ou pela 
UMC da PCM. 

Organizar e gerir a frota automóvel 

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

Reporte de dados no portal dos contractos públicos 

Apoio à elaboração do Inventário da DGPC 

Receção das requisições dos serviços e fornecimento dos stocks 

Controlo dos stocks através de análise ABC  
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Elaboração de propostas para autorização superior 

Elaboração de propostas sujeitas a parecer do MF (pedidos de exceção) 

Conferência das faturas e guias de entrega 

Análise do cumprimento das formalidades legais nos processos submetidos a processamento de despesa 

Emissão/envio de requisições oficiais a fornecedores 

Receção e conferência dos materiais 

Entrega dos materiais aos serviços requisitantes 

Elaboração de contractos e protocolos sobre fornecimentos 
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Identificação dos trabalhadores do ex-IMC com direito a mais dias de férias (3 ou 5 dias) por conta das avaliações de desempenho obtidas no período 
de 2008 a 2011. 

Conclusão da avaliação de desempenho dos trabalhadores do ex-IMC , do ex-IGESPAR e da ex-DRCLVT relativa ao ano de 2012. (Inclui: Aprovação e 
divulgação dos critérios para realização de avaliação por ponderação curricular e respetiva valoração) 

Início do processo de avaliação de desempenho dos trabalhadores da DGPC relativa ao biénio 2013-2014. (Inclui: Eleição dos representantes dos 
trabalhadores para a Comissão Paritária; definição de diretrizes gerais e específicas visando a harmonização na definição dos parâmetros de avaliação 

– objetivos e competências.) 

Monitorização do processo de avaliação de desempenho dos trabalhadores da DGPC relativa ao biénio 2013-2014. 

Atualização dos cadastros de pessoal e envio dos respetivos processos individuais para as direções regionais de Cultura. 

Abertura de procedimentos concursais comuns visando eventual integração no mapa de pessoal da DGPC . 

Abertura de procedimentos concursais de recrutamento e seleção de dirigentes intermédios de 1º e 2º nível para os serviços centrais e serviços 
dependentes da DGPC. 

Verificação e atualização da Base de Dados do SRH, com inserção de novos dados  tendo em vista o uso desta aplicação como instrumento de gestão.  

Atualização das bases de dados referentes aos recursos humanos da DGPC para efeitos de elaboração do Balanço Social, carregamento do SIOE, 
prestação de informações sobre número de efetivos e respetivos encargos, gestão de pessoal em aposentação e necessidades de recrutamento, 

informação sobre os trabalhadores que beneficiariam de alteração de posicionamento remuneratório por acumulação de 10 pontos, etc. 

Início do levantamento dos perfis de competências dos recursos humanos da DGPC. 
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Levantamento das necessidades para elaboração do Plano Anual de Formação dos recursos humanos da DGPC. 

Reorganização do arquivo da DRHEA. (Inclui: reorganização do espaço físico, visando uma maior funcionalidade e integração dos arquivos de pessoal 
oriundos dos serviços extintos, e elaboração de procedimentos de gestão documental, incluindo de documentos em suporte eletrónico). 

Definição de procedimentos e normas referentes a matérias da DRHEA 

Gestão de contractos de emprego de inserção 

Emissão de cartões de identificação dos trabalhadores da DGPC 

Elaboração do Regulamento do horário de trabalho da DGPC 
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Criação do plano de classificação do Arquivo administrativo da DGPC  

Avaliação das massas documentais acumuladas dos Arquivos administrativos da DGPC  (ex-IMC, ex-IGESPAR e ex-DRCLVT) 

Consultadoria técnica para desenvolvimento da aplicação informática restauro.pt  (Arquivo Técnico de Conservação e Restauro) 

Consultadoria técnica para atualização e revisão de registos da base de dados restauro.pt 

Aquisição de software para tratamento bibliográfico integrado da Rede de Bibliotecas da DGPC 

Mudança de instalações da Biblioteca de Património (do R/C para Piso 2 da Ala Norte do PNA) 

Aquisição de bibliografia destinadas às bibliotecas centrais da DGPC 

 

O Arquivo de Documentação Fotográfica elaborou ao longo dos últimos dois anos uma reestruturação dos seus serviços nas várias áreas da sua atuação. 

Consolidou e estabilizou os critérios técnicos e profissionais da sua atividade, otimizando todo o seu serviço público, quer em relação às exigências dos Serviços 

Centrais, dos Museus e Palácios dependentes, assim como face às inúmeras solicitações externas. Ainda que com graves e sempre penosas dificuldades 

financeiras e conjunturais, o ADF foi um dos serviços que mais cresceu no quadro dos serviços dependentes, realizando um trabalho que se alicerçou sempre na 

eficácia e adequação de recursos. 

Campanhas fotográficas  

Levantamentos fotográficos das principais exposições temporárias e permanentes da DGPC: Museu Nacional de Arte Antiga, Museu do Chiado, Museu 
Nacional de Etnologia 
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Campanhas fotográficas (cont) 

Levantamentos fotográficos dos acervos de Museus e palácios 
- Museu de Etnologia - 210 desenhos, autores diversos 
- Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado – 50  desenhos, autores diversos 
- Museu da Música - Levantamento fotográfico de documentos de Alfredo Keil:   
. Les Orientales (Introduction) 
. 1º e 2º  Suite para Orquestra 
. Suites (Atravers bois, Poencontre, Devant un croix, Retour) 
. Sitina 
. Conjunto de peças (fado, fandango, suit,air portugais) 
. Viva il Re 
. Operata Susana 
. Sinfonia da opera Susana 
. Redução piano opera Susana 
- Museu de Arqueologia, para a publicação – “Ourivesaria arcaica portuguesa”  
- Palácio Nacional da Ajuda da Coleção de vidros italianos 
- Espécies dos espólios Silva Nogueira e San Payo  no âmbito do apoio à tese de Doutoramento da Élia Roldão - 3ª fase –  110 espécies 
- Reprodução de negativos do espólio Eduardo Harrington Sena para a exposição monográfica do fotógrafo a realizar no Museu Nacional de Arte 
Contemporânea -  Museu do Chiado – cerca de 60 espécies 
- Palácio Nacional de Mafra para  Roteiro 

Levantamentos fotográficos para o  Laboratório de Arqueociências 
. Microlíticos (lagar Velho – Lapedo) 
. Líticos (Museu de Serpa ) 
. Microlíticos (Cova da Baleia) 
. Micro vertebrados  (Cueva El Trocs ) 
. Micro vertebrados  (Cueva El Murciélagos ) 
. Fauna –  2 Ossos de equídeos 6 vistas (Lameiras) 
. Fauna –  Peixes (Lameiras) 
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Campanhas fotográficas (cont) 

Levantamentos fotográficos para processos de obras 
- Palácio da Ajuda (fachada poente 
- Mosteiro dos Jerónimos (tetos) 

Levantamento fotográfico de acervos históricos 
O Arquivo de Documentação Fotográfica, possui à sua guarda acervos fotográficos históricos de relevante importância para a história da arte e da 
fotografia em Portugal, cuja divulgação é premente, sendo de todo necessário proceder ao seu levantamento fotográfico de forma a enriquecer as 
bases de dados de imagens do património dos bens móveis, assim como a assegurar a sua preservação segundo novas nomenclaturas 

Levantamento fotográfico de 200 espécies do espólio San Payo 
 
Levantamento fotográfico de 250 espécies do espólio Silva Nogueira 

Fundos fotográficos históricos 

Reorganização 
No quadro da política de reorganização dos fundos históricos já iniciada, são objetivos fundamentais do Arquivo de Documentação Fotográfica a 
prossecução do Inventário numérico e temático das coleções à guarda da Divisão de Documentação, Comunicação e Informática, no que diz respeito 
às seguintes coleções: 
- Coleção San Payo (negativos) 
- Coleção João Martins 
- Espólio Época (positivos) 
Conservação e Restauro 
- Espólio fotográfico em papel de San Payo - 1.823 espécies 
- Núcleo de imagens do espólio de João Martins. 
- 20 provas da Associação dos Arqueólogos 
- Espólio fotográfico Silva Nogueira 
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Digitalização 
- Digitalização, tratamento de imagem e inserção no MatrizPix de 500 imagens em suporte de película do Inventário Fotográfico Nacional, tendo como 
critério de inserção a importância das coleções. Com a mudança para o registo fotográfico digital foi minimizado o número e o tempo para a 
digitalização dos suportes em película que progressivamente deixaram de ser produzidos.  
Digitalização, tratamento de imagem e inserção no MatrizPix de cerca de 500 espécies fotográficas das coleções históricas de fotografia da DDCI, 
tendo por objetivo a divulgação das referidas coleções. 
- Digitalização e inserção em base de dados MatrizPix das imagens dos monumentos do ex-IGESPAR 

Elaboração de proposta de alteração do Regulamento para a cedência de imagens do Inventário Fotográfico Nacional 

Fornecimento de imagens 
-  Continuidade do trabalho no Inventário Fotográfico Nacional do património móvel e imóvel, dando resposta a pedidos dos museus e palácios 
dependentes, assim como a pedidos de entidades particulares nacionais e internacionais.  
- Continuidade no processo de disponibilização on-line no MatrizPix do banco de imagens digitais relativas às coleções dos museus e palácios 
nacionais e fornecimento de imagens para o Matriz 3.0. 

- Fornecimento ao Parques de Sintra – Monte da Lua, de uma cópia de todas as imagens digitais atualmente disponíveis no MatrizPix , relativas ao 
Palácio Nacional de Queluz e ao Palácio Nacional de Sintra 

 

Produção da Página eletrónica da DGPC 

Páginas electrónicas de Museus e Monumentos. Realização de diagnóstico da situação (contractos existentes, custos associados, sites a criar e a 
dinamizar) e proposta de estratégia e de decisão; 
Realização de Programas de rádio “Encontros com o Património; emissão de 34 programas até 18 de maio;  
Em Janeiro é iniciado o procedimento para adjudicação da 7ª série (maio 2013 a Junho 2014 - 40 programas 

Produção da revista da DGPC nº1 
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Produção da revista portuguesa de arqueologia nº16 Prevista a publicação do Nº16 para 2013; artigos rececionados, em revisão; tiragem 400 
exemplares, destinados fundamentalmente a permutas da Biblioteca de Arqueologia; 
Produção de Roteiros de Monumentos, Museus  e Palácios DGPC/Scalapublishers 
Roteiro pequeno formato (série A) para o Palácio Nacional de Mafra (P+I); 
Produção de Guias desdobráveis de apoio à visita a Monumentos e Museus 

Organização do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2013  – 18 de Abril , articulação com o ICOMOS para realização de uma ação central 
conjunta; tema “O património da educação” 

Organização do Dia Internacional dos Museus 2013  – 18 de Maio; tema “Museus (Memória + Criatividade) = Mudança Social”  

Organização das Jornadas Europeias do Património 2013 – 27, 28 e 29 de Setembro 

Organização do Concurso de fotografia “Num instante…o património - 2013” (concurso de fotografia a nível nacional, dirigido a jovens dos 14/22 anos, 
integrado num projeto do Conselho da Europa); 
Organização do Concurso “A minha escola adota um museu, um palácio, um monumento…2013” (concurso multidisciplinar em articulação com o 
Ministério da Educação, Direção-Geral dos Recursos Educativos, dirigido a público infanto-juvenil); em articulação com o DMCC 
Implementação de projetos do Programa estratégico Rede de Mosteiros Portugueses Património da Humanidade, enquadrado no QREN (parceria 
DGPC/Municípios de Alcobaça, Batalha, Lisboa , Tomar), 2010/2013, POCentro e POLisboa e Vale do Tejo); a DGPC é responsável por 3 projetos;  
Projeto Produção de conteúdos e apetrechamento de espaços e circuitos para a qualificação e diferenciação da visita aos Mosteiros Património 
Mundial 
- Produção de audioguias para os mosteiros (4 Mosteiros) ; (DDCI) 
- Produção de guias com representação tridimensional dos monumentos (4 mosteiros); (DDCI) 
- Produção de guia desdobrável geral da Rede (4 mosteiros); (DDCI) 
- Publicação sobre o Portal principal do Mosteiro da Batalha (M. Batalha/DDCI) 
- Publicação sobre os vitrais da capela-mor do Mosteiro da Batalha (M. Batalha/DDCI)) 
- Aquisição de palco/estrado para o Convento de Cristo (DEPOF) 
- Exposição Irene de Sá Natividade, cerâmica, tapeçaria, aguarela, Mosteiro de Alcobaça (M.Alcobaça) 
- Projeto multimédia Poder e Devoção, Mosteiro dos Jerónimos (M.Jerónimos) 
- Adaptação de conteúdos relativos aos túmulos de Pedro e Inês para websites; (DEPOF) 
- Maquetes e sistemas de interpretação destinados a invisuais (4 mosteiros); (DEPOF) 
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Projeto Programação Cultural em Rede nos Mosteiros Património Mundial 
- Concertos em Rede 2013 - música nos mosteiros (DDCI) 

4 concertos de música clássica (4 mosteiros) 
4 concertos de música contemporânea (4 mosteiros) 
4 concertos de música contemporânea (4 mosteiros) 

- Exposição À mesa com os frades da Batalha (M. Batalha) 
- Animação musical no Convento de Cristo 2013 (C.Cristo) 
- Animação Musical no percurso do convento de Cristo 2013 (C.Cristo) 
- Laboraorium, jardim de aromas 2013 Convento de Cristo (C.Cristo) 

Projeto Encontros Técnico-científicos nos Mosteiros Património Mundial 
- Encontro Conjuntos monásticos: recuperação e reutilização (DDCI/DEPOF) 
- Encontro Comunicar o património/o património e os seus públicos: visita, interpretação, acessibilidade (DDCI) 
- Encontro Redes de Património: estratégias e experiências (DDCI/DEPOF/DMCC) 
Realização da Exposição M.J.HERIGOYEN – Vida e Obra I Um arquiteto português no Reino da Baviera; instalação no Refeitório do Mosteiro dos 
Jerónimos; Realização de conferências com a parceria da Ordem dos Arquitetos 

 

Área de Documentação - enquadramento 

As atividades propostas para esta área de intervenção visam responder a necessidades prementes de organização sistemática da área do Arquivo administrativo, 

a prosseguir o projeto de bases de dados de conservação e restauro “restauro.pt” e a criar as condições técnicas  para a estruturação de um a rede de bibliotecas 

da Direção-Geral. Adianta-se seguidamente um quadro sintético explicativo das 4 atividades acima elencadas. 

1.A fusão das três entidades que deram origem à Direção-Geral do Património Cultural tem uma implicação natural na área da documentação administrativa: a 

necessidade de criar um novo sistema de Arquivo que permita uma gestão eficiente deste tipo de documentação, tendo como orientador um Plano de 

Classificação que responda à missão, competências, unidades orgânicas e processos em desenvolvimento e a desenvolver no âmbito da DGPC. Sendo conhecido 

que não existe na Direção-Geral pessoal técnico qualificado para estruturar um plano de classificação de arquivo que responda às necessidades antes 

identificadas e que se articule de forma coerente com os instrumentos já disponíveis ao nível mais geral da Administração Pública (nomeadamente a ligação ao 
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trabalho desenvolvido com a anterior DGARQ que se concretizou na estruturação da MEF – Macro Estrutura Funcional da Administração Pública Portuguesa), 

propõe-se a contratação de uma entidade externa com experiência comprovada nesta área de trabalho. 

2.Por razões idênticas às atrás enunciadas, impõe-se promover uma análise sistemática da documentação acumulada no exercício de funções pela ex-DRCLVT, 

IGESPAR e IMC, uma avaliação – em respeito da legislação em vigor – dos períodos de vida de cada série, processo e documento, o desenho de uma proposta de 

gestão da documentação a manter e respetivos prazos de vida ativa, a eliminar e respetivos autos de eliminação, devendo este trabalho culminar com a 

elaboração de uma proposta de Portaria de Gestão de Documentos da DGPC. Não existindo pessoal tecnicamente habilitado a concretizar este projeto, propõe-

se igualmente o recurso a entidade externa com provas dadas neste tipo de trabalho. O valor adiantado constitui uma extrapolação face a trabalhos idênticos 

concretizados para entidades com volumes documentais substancialmente inferiores aos da responsabilidade da DGPC. 

3,4. O IPCR e, posteriormente, o IMC, desenvolveram um projeto de gestão da documentação técnica de arquivo de conservação e restauro que contou, numa 

primeira fase com financiamento europeu, viabilizada através do POC. Este financiamento concretizou-se, nomeadamente, na aquisição de uma aplicação 

informática para tratamento e disponibilização pública dos cerca de 20.000 relatórios que constituem este Arquivo. Contudo, após uma exaustiva fase de testes 

da aplicação, verifica-se que há necessidade de corrigir alguns erros e insuficiências e dotar o sistema, nomeadamente no que diz respeito à pesquisa remota via 

Internet, de mais funcionalidades. O orçamento apresentado corresponde a uma proposta apresentada pela empresa que desenvolveu a aplicação para 

prestação de serviços de “consultoria técnica” 2 dias por mês, ao longo do ano de 2013. 

5.Um dos objetivos fundamentais da Rede de Bibliotecas dos Museus e do Património, envolvendo as 3 bibliotecas temáticas gerais da DGPC – Arqueologia, 

Conservação e Museus, e Património Arquitetónico – e as bibliotecas de museus, monumentos e palácios, é a estruturação de um catálogo coletivo destes 

serviços de documentação e a viabilização de uma gestão partilhada de recursos técnicos e humanos, visando o desenvolvimento e potenciação dos recursos 

informacionais existentes. O orçamento apresentado corresponde a uma proposta apresentada pela empresa Bibliosoft para fornecimento de um novo software 

de tratamento documental integrado e o fornecimento de licenças para a sua implantação, numa primeira fase, em 10 das principais bibliotecas da DGPC. 

Aquisição e implementação de nova VPN – rede de dados 

Migração de correio eletrónico para domínio DGPC 

Migração de computadores e utilizadores para domínio DGPC  
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Consolidação e otimização de servidores  

Migração de serviços externos de websites para servidores internos 

Serviço de helpdesk a todos os utilizadores da DGPC 

Apoio na implementação a nova solução de bilhética em museus  
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Inventariação de stocks/lojas (IMC/IGESPAR) na DGPC 

Implementação do novo sistema de Bilhética nos serviços integrados (IMC) 

Implementação dos novos sistemas de gestão de Lojas nos serviços integrados (IMC) 

Reestruturação da Loja Palácio Foz: Pendões / Loja e Livraria 

Feira do Livro Museus, Monumentos e Palácios no âmbito DIMS e Dia dos Museus 

Gestão de stocks do armazém DGPC e coordenação da gestão de stocks das lojas dos serviços dependentes.  

Disponibilização de novos artigos para venda nas lojas da DGPC 

Inquéritos de satisfação serviços integrados da DGPC 
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Montante c/ 
IVA Incluído 

Fonte de Financiamento 

CASA-MUSEU DR. ANASTÁCIO 
GONÇALVES 

Exposição Temporária "A Construção do Mestre" Desenhos  inéditos da 
formação de Silva Porto 

5.000,00 € PIDDAC/Divulgação 

CONVENTO DE CRISTO Projeto de visita multimédia ao Convento de Cristo  Programa Rede de Mosteiros 

MOSTEIRO DA BATALHA Exposição "Lugares de Oração no Mosteiro da Batalha" 
 

Programa Rede de Mosteiros 

MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS/TORRE DE 
BELÉM 

Projeto multimédia de divulgação "Poder e Devoção" 
 

Programa Rede de Mosteiros 

MUSEU DA MÚSICA Restauro do pianoforte Van Casteel 3.500,00 € Orçamento de Funcionamento 

MUSEU DE ARTE POPULAR Exposição temporária Trajes do Barroso 6.500,00 € PIDDAC/Divulgação 

MUSEU DO CHIADO Exposição permanente  do MNAC  17.500,00 € 
PIDDAC/Divulgação + 

autofinanciamento 

MUSEU GRÃO VASCO Exposição "Ícones Russos do Legado Pereira da Gama" 1.100,00 € PIDDAC/Divulgação 

MUSEU MONOGRÁFICO DE 
CONÍMBRIGA 

Edição "Arqueologia Doméstica de Conimbriga" em colaboração com LAC e 
Universidades 

5.000,00 € PIDDAC/Divulgação 

MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA 

Exposição temporária sobre arqueologia subaquática. 35.000,00 € PIDDAC/Divulgação 

Catálogo da Exposição temporária sobre arqueologia subaquática 
 

INCM (a confirmar parceria de 
colaboração DGPC/INCM) 

MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA Programação de exposições + autofinanciado 25.000,00 € PIDDAC/Divulgação 

MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA Exposição Pesca Artesanal em Portugal 20.000,00 € PIDDAC/Divulgação 

MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 
Expo “O Exótico nunca está em casa” 500 anos Portugal/China 25.000,00 € PIDDAC/Divulgação 

Roteiro do Museu Nacional do Azulejo 
 

INCM (a confirmar parceria de 
colaboração DGPC/INCM) 

MUSEU NACIONAL DO TEATRO Dia e Noite dos museus 1.000,00 € PIDDAC/Divulgação 

MUSEU NACIONAL DO TRAJE Roteiro Ecológico do Parque Monteiro-Mor 15.000,00 € 
INCM (a confirmar parceria de 

colaboração DGPC/INCM) 

MUSEU NACIONAL DOS COCHES Exposição temporária  "Visitantes ilustres do MNC, de 1905 a 2013" 5.000,00 € PIDDAC/Divulgação 

MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS MNSR em 3 séculos  e projeto  5ªs à Noite 12.500,00 € PIDDAC/Divulgação 

PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA Conservação de 3 lustres 8.000,00 € Orçamento de Funcionamento 

PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA Concertos de 6 órgãos 7.000,00 € 
PIDDAC/Divulgação + 

autofinanciamento 

PANTEÃO NACIONAL Abertura do Centro de Interpretação e novo circuito de visita 5.000,00 € 
Orçamento de Financiamento + 

Autofinanciamento 
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Ciente das dificuldades, a Direção-Geral do Património Cultural está, no entanto, 

empenhada no cumprimento dos objetivos delineados neste Plano de Atividades, tal 

como no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) para 2013:  

salvaguardar o património cultural em todas as suas vertentes, tal como determinado 

legalmente; 

Cooperar com o turismo, as escolas e as universidades, mas também com empresas e 

todas as instituições públicas ou privadas que, em conjunto connosco estejam 

dispostas a empenhar-se na defesa dos valores culturais do país, na preservação da 

memória nacional, na divulgação nacional e internacional da nossa História;  

Contribuir para o estudo e a investigação no âmbito dos vários patrimónios, bem como 

para a generalização da informação, incentivando a missão também pedagógica; 

Valorizar os patrimónios em rede, bem como a sua projeção nacional e internacional 

levando o património nacional ao exterior mas também promovendo a visita e a 

fruição dos nossos espaços; 

Inserir a D.G.P.C. e as suas atividades no circuito de informação, nas TIC, nas redes 

sociais e empresariais fomentando a sua participação; 

Reforçar a sua sustentabilidade financeira pelo reforço das parcerias de investimento e 

de mecenato; 

Modernizar a gestão no sentido da eficácia e da eficiência, aumentando em simultâneo 

a qualidade dos serviços prestados; 

Otimizar a gestão de recursos, promovendo a criatividade nas formas de aumento de 

receitas e reforçando as competências das equipas. 

Cumprindo as Grandes Opções do Plano desenhadas pelo Governo para 2012-2015 

para o Património, a Direção-Geral do Património Cultural desempenhará o seu papel 

na garantia do seu cuidado e desenvolvimento, na sua manutenção responsável, na 
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valorização dos museus e monumentos nacionais e na concertação de estratégias com 

o sector do turismo. 

2013 será um ano difícil para o nosso país mas o nosso património, face visível da 

nossa história, mostra-nos que é possível superar, como no passado, ciclos menos 

favoráveis. A D.G.P.C. prestará, por isso, o seu contributo promovendo a nossa 

identidade, os nossos valores e a nossa cultura. 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

09038_Monumentos e imóveis afetos ou a intervencionar  

Rubrica 020203 Conservação de bens  

Rubrica 070305 Ed. Outros bens do património histórico. Artístico e cultural  

Rubrica 060203 Reserva  

TB_Substituição do passadiço 90 dias 

TB_Gestão de fluxos 30 dias 

PN_Impermeabilização dos terraços 150 dias 

PN_ Reparação de vãos exteriores 30 dias 

PNA_ Intervenção para colocação em segurança de elementos pétreos em colapso na Fachada N e S 10 dias 

MNEt_Reparação esgotos instalações sanitárias 21 dias 

MAP_Fiscalização empreitada “Recuperação pórtico…”   

PNM_ Trabalhos urgentes-Reparação de vãos e revisão dos apoios dos sinos dos carrilhões 30 dias 

MNAC_ Trabalhos urgentes (1) 60 dias 

MNAZ_Trabalhos urgentes (2) 60 dias 

MNEt_Renovação do sistema de AVAC – 1ª fase 45 dias 

MNTJ_ Trabalhos urgentes (4) 120 dias 

MNAA_ Trabalhos urgentes (5) 60 dias 

MNARQ_Reparações diversas em abobadas, tetos e pavimentos 30 dias 

MMC_Trabalhos urgentes (6) 30 dias 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

MNSR_ Trabalhos urgentes (7) 45 dias 

CMFC_ Trabalhos urgentes (8)  30 dias 

CMAG_ Impermeabilização de terraço e claraboias 30 dias 

CNANS_ventilação da sala dos reservatórios e adaptação da unidade de captação de fumos 30 dias 

SE_ Trabalhos urgentes - Impermeabilização de coberturas 90 dias 

CAL_Trabalhos urgentes – impermeabilização T. menagem e colocação tampas acesso cisterna 30 dias 

LJF_Trabalhos urgentes 20 dias 

Coordenações de segurança das empreitadas  

Candidaturas ao Fundo de Reabilitação e conservação Patrimonial  

Requalificação do Palácio Nacional da Ajuda_1ª fase (3) 180 dias 

Requalificação das áreas de serviço aos banquetes e cerimónias oficiais 60 dias 

Adaptação de espaços em Xabregas para a instalação do CNANS_ (projeto execução)  

08195_Requalificacao da igreja de Santa Clara de Santarém (Candidatura INALENTEJO)  

ISC_recuperação de coberturas e vãos (empreitada) 180 dias 

ISC_recuperação de coberturas e vãos (coordenação segurança) 180 dias 

ISC_ drenagem periférica, rebocos e redes elétricas (reprogramação - a executar em 2014)  

06220_Rota do Património Mundial – 1ª fase (candidatura QREN POCENTRO)  

MA_Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça  

MB_Mosteiro de Santa Maria da Vitoria (Batalha)   

CC_Convento de Cristo  
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Rede dos Mosteiros património da humanidade (Candidatura QREN POCentro)  

08285_Producao de conteúdos e apetrechamento na região centro  

MA_Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça Em reprogramação 

MB_Mosteiro de Santa Maria da Vitoria – Batalha  Em reprogramação 

CC_Convento de Cristo  Em reprogramação 

08316_Producao de conteúdos e apetrechamento na região de Lisboa  

MJ_Mosteiro dos Jerónimos  Em reprogramação 

08192_Requalificacao da Se de Santarém – Rota das Catedrais  

Requalificação da Sé de Santarém _acompanhamento técnico e transferência de verba  Em execução 

Contratos de assistência técnica e manutenção em imóveis, instalações e equipamentos  

Manutenção de coberturas, vãos e fachadas e caixilharias exteriores (10) Anual 

Manutenção das Instalações, equipamentos e sistemas de águas e esgotos Anual 

Manutenção das instalações equipamentos e sistemas elétricas (incl. PT’s e grupos geradores)  Anual 

Manutenção das instalações, equipamentos e sist. de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) Anual 

Manutenção de instalações, equipamentos e sistemas a gás Anual 

Manutenção das instalações, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas 11) Anual 

Manutenção dos espaços verdes Anual 

Manutenção dos sistemas de gestão técnica centralizada, segurança e segurança integrada Anual 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Intervenções com apoio mecenático  

CC_Restauro do tambor central da Charola (CIMPOR) 210 dias 

MJ_Restauro das abóbadas da igreja - 1ª fase (contrapartida ACP) 150 dias 

MJ_Substituição caleiras terraço sistema (contrapartida AXA) 45 dias 

Apoio a DGPC/SEC e outras entidades  

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 

Anual 

Participação em júris – concursos relativos a intervenções em património classificado integrado na NUTII, Lisboa e Vale do Tejo  Anual 

Apoio técnico a Direção e aos diversos departamentos da DGPC  Anual 

Apoio técnico aos projetos de conservação, recuperação, restauro, reabilitação e valorização, desenvolvidos em património cultural 
arquitetónico e arqueológico e respetivas zonas de 
proteção, integrados na circunscrição territorial da NUTS II de Lisboa e Vale do Tejo; 

 

Elaborar plano de intervenção nos imóveis afetos à DGPC; relativo a acessibilidade e mobilidade 6 meses 

Elaborar plano de atualização e implementação dos planos de segurança interno e planos de conservação preventiva nos imóveis 
afetos à DGPC; 

6 meses 

Integração dos arquivos documentais referentes as obras do ex-IGESPAR, ex-IMC e ex-DRCLVT 3 meses 

PNA_ Acompanhamento do processo de recuperação do Jardim das Damas  

Museu arqueológico de Serpa_ assistência técnica ao projeto em obra  

Museu do Côa_ apoio técnico  

Ampliação da Biblioteca Nacional_ apoio técnico (receção provisória da empreitada)   
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Ciclo de conferências técnicas DEPOF (12 sessões) Anual 

Identificar, programar e fiscalizar intervenções nos imóveis afetos à DGPC;   

Aquisição de material, equipamento e software de apoio ao funcionamento do DEPOF  

DEPOF_DEOF  

Equipamento de proteção individual (obras); equipamento de monitorização; software de CAD e planeamento/gestão de projetos  

DEPOF_Laboratório de Arqueociências  

Análise de macro e micro fósseis vegetais: consumíveis de laboratório (químicos, plásticos e vidros)  Anual 

Análise de materiais líticos e faunísticos de contextos arqueológicos (sacos de plástico; caixas) Anual 

Análise micromorfológica, no âmbito da Geoarqueologia: intervenção técnica no microscópio Carl Zeiss, modelo Axioplan 2. Logo que possível 

Análise micromorfológica, no âmbito da Geoarqueologia: substituição do material para o microscópio Carl Zeiss, modelo Axioplan 2 Logo que possível 

 - Bertrand lens slider Ph  

 - Slider with analyzer and lambda-plate, rotatable +/- 10°  

 - Polarizador D 90º rotativo  

 - Suporte de amostra D Pol  

Refrigeração de amostras de natureza Paleoambiental (aquisição de frigorífico CFO 195E, Candy) Logo que possível 

Cronologia dos contextos ribeirinhos de Lisboa, Praça D. Luís I e Obra da EDP (duas datações absolutas por AMS) Abril  

Continuação da Reorganização dos espólios recolhidos no Abrigo do Lagar Velho, armazenados nas reservas do Castelo de Leiria; monitorização do sítio  

Participação no International Council for Archaeozoology, 17th Fish Remains Working Group “A fish story or history? Evidence from the past.”16th – 21st September 
2013, Institute of History, University of Tallinn, Rüütli 6, EE10130 Tallinn, Estonia 

Setembro de 2013 
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PROPOSTA DE ATIVIDADES PARA 2013 
 

1. Gestão das coleções: estudo, incorporação, inventário e conservação 

 
a) Projetos de estudo e investigação 
Exposição temporária: A Construção do “ Mestre” | Desenhos inéditos da formação 
de Silva Porto (1850-1893) - Período: 02.10.2013 – 31.03.2014 
 
b) Inventário fotográfico nacional 

 Realização do inventário fotográfico dos desenhos de Silva Porto, em 
colaboração com a DDF. 

 
c) Inventário e digitalização das coleções no Programa Matriz 

 Inventariação e incorporação da coleção dos objetos pessoais do Dr. 
Anastácio Gonçalves no programa Matriz.  

 Dada a insuficiência da informação pertinente ao espólio pessoal do 
pintor Silva Porto, pretendemos efetuar uma reclassificação do espólio. 

 Incorporação dos objetos pessoais do Dr. Anastácio Gonçalves no 
programa Matriz. 

 
d) Plano de incorporações 
Não estão previstas incorporações nas coleções do museu 
 
e) Apoio a outras entidades 

 Acompanhamento de Mestrandos e Doutorandos nacionais e 
estrangeiros.  

 Parceria com Mestrados de Museologia para aulas na Casa-Museu, 
nomeadamente com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa e Faculdade de Letras de Lisboa 

 Projeto de parceria: FCT – Project Crossing Borders, História, Materiais e 
Técnicas na Pintura Portuguesa do Romantismo, Naturalismo e 
Modernismo – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa 
 

2. Divulgação, comunicação e educação 

 
2.1. Edições propostas 
 Folheto da exposição "A Tarde de um Fauno" – trabalhos fotográficos de André 

Gomes  

 Folheto da exposição - A Construção do “ Mestre” | Desenhos inéditos da 
formação de Silva Porto (1850-1893) 
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2.2. Exposições Temporárias 
 
2.2.1. “Sala de Exposição” – De que forma pode, o lugar de produção, o lugar 

de receção e o público, alterar a obra de arte? - de Nuno Sousa Vieira – 
Abril a Maio  

2.2.2. "A Tarde de um Fauno" – trabalhos fotográficos de André Gomes – 18 
de Maio a 20 de Setembro  

2.2.3. Trata-se de um conjunto de fotografias inspiradas no poema "A Tarde 
de um Fauno" de Stéphane Mallarmée e no Fauno atribuído a Jacob 
Jordaens, que pertence à coleção da Casa-Museu, podendo considerar-
se este confronto uma alusão ao diálogo entre Pintura e Fotografia. Esta 
sala constituiria e para citar outro poema conhecido mas de natureza 
musical (Debussy) o "Preludio à tarde de um fauno".  

2.2.4. A Construção do “ Mestre” | Desenhos inéditos da formação de Silva 
Porto (1850-1893) – valor do encargo será entregue a 25.1.2013 

 A CMAG reúne um conjunto de desenhos de Silva Porto adquiridos à bisneta do 
pintor em 1986. A exposição apresenta desenhos e aguarelas do início da 
formação do pintor até uma fase mais elaborada, com temas de paisagens, 
arquiteturas, figura humana, entre outras. Será igualmente feito um estudo 
técnico sobre as obras em colaboração com a Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. As obras nunca foram 
apresentadas ao público e, neste sentido, será realizado um trabalho cuidado e 
permanente na comunicação e marketing da exposição. A exposição será 
acompanhada por um folheto de divulgação 
 

2.3. Serviço Educativo 
 
2.3.1. Maleta Pedagógica – Uma Casa-Museu 

 É nosso objetivo dotar o serviço educativo com instrumentos de trabalho que 
permitam uma melhor perceção do público escolar dos acervos do museu. 
Iniciamos este projeto com a preparação de uma edição que permitirá ao 
público-alvo, de uma forma lúdica e pedagógica, compreender o que é uma 
Casa-Museu e quais os seus principais acervos.  

 
2.3.2.   Eixos da programação do Serviço Educativo – 2013 

 Passaporte Escolar - parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, que 
disponibiliza transporte para escolas públicas da cidade (1º ciclo e pré-escolar) 
que pretendem vir ao Museu. Pode assim reatar-se o projeto “Museu, espelho 
meu”, destinado a escolas com população  de diferentes origens socio culturais 
e etnias, que tinham dificuldade em custear a vinda à Casa-Museu 

  “Um como nós” - Teen Advisory board, no âmbito da conceção e montagem da 
próxima exposição de desenhos e aguarelas do período de formação escolar de 
Silva Porto. Parceria com uma Escola  de Lisboa, concretamente uma turma de 
Artes do Ensino Secundário 

 Finalização de folhas de sala para crianças, em visita com as suas famílias. Além 
do “cantinho da leitura”, espaço que visa reforçar a literacia e a sensibilidade 
estética das crianças, através de um conjunto de obras de literatura infantil, 
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magnificamente ilustradas e relacionadas com as temáticas da Casa-Museu, o 
S.E. está a desenvolver folhas de sala numa linguagem adaptada a crianças dos 
6 aos 10 anos, que visitem o museu na companhia das suas famílias 

 Jogo do colecionador. Um jogo para utilizar em períodos de férias ou 
programas complementares a festas de aniversário: já testado com sucesso em 
2012, será enriquecido com novas “obras de arte” em 2013. 

 Aprofundamento do trabalho com grupos com necessidades especiais. Além de 
diversos grupos de pessoas cegas ou com baixa visão, pessoas com doença 
mental e crianças sobredotadas, iremos retomar o trabalho com crianças 
surdas, ao fim de semana 

 Atividades de férias- programa que mais público, no âmbito do S.E., trouxe à 
CMAG em 2012, irá este ano ensaiar uma parceria com o Liceu francês por 
forma a explorar calendários alternativos aos habituais 

 Ensaio de parceria com Junta de freguesia de Nossa Senhora de Fátima, 
concretamente no âmbito do Curso de Pintura de Porcelana, que esta 
desenvolve à 6ª feira para seniores 

 Continuação da parceria com o agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna e 
o Ministério da Educação, no âmbito do programa de Educação Estética e 
Artística “Museu, para que te quero”?  

 Retomar da parceria com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
Univ. de Lisboa, na pessoa da  Profª Sara Bahía, para enriquecimento da 
atividade pedagógica do S.E. 

 Continuação de Encontros com Professores, para apresentação das atividades 
do S.E. 

 Ensaio de Encontros/Formação de guias turísticos 

 Sensibilização e trabalho com escolas, no âmbito do concurso “ A minha escola 
adota um museu” 

 Conceção de atividades para escolas no âmbito da exposição sobre os trabalhos 
escolares de Silva Porto: 

 Pré- escolar: “Um menino como nós”- exploração da rede de afetos/ vida 
familiar de Silva Porto, com recurso a peças em reserva, nomeadamente 
brinquedos e presépio que construiu na infância 

 1ª ciclo: “Silva Porto na Escola”- Exploração de muitos dos seus exercícios 
escolares mais precoces (como caligrafias, existentes em reserva); ateliers de 
desenho de letras capitulares, exercícios para treinar as proporções 

 2º ciclo: “Reciclagem no século XIX”? - Apresentação de brinquedos que Silva 
Porto construiu a partir de cascas de frutos secos e observação de desenhos 
que fazia no verso de aguarelas e vice- versa; segue-se atelier de expressão 
plástica com materiais reciclados 

 3º ciclo e Ensino Secundário - “1% inspiração, 99% de transpiração”. Descrição 
do dia-a-dia de um paisagista em Barbizon ( in Catálogo Silva Porto- 1850-1893, 
p.40), seguida de um atelier Ciência e Arte: construção de tintas a óleo antes e 
depois da Rev. Industrial 

 Universitários - “As bolsa de estudo no século XIX- o Erasmus de então”. A ida 
de Silva Porto e Marques de Oliveira para França como bolseiros, contactos 
com Barbizon, regresso a Portugal e irradiação do Naturalismo 
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Por fim: 
 
Aproveitamento de verba atribuída pela Ciência Viva ao Projeto “ Crime de Arte no 
Museu” (cruzamento de Química e Arte, visando ensinar alunos a perceber como se 
pode distinguir um original de um falso Silva Porto, a recolher impressões digitais, 
etc.). 
 
 

2.4. Eventos e comemorações 
 

2.4.1 Concertos 
 Continuarão a realizar-se concertos de música clássica, em parceria com a 

Orquestra Metropolitana de Lisboa, Antena 2 e solistas. Estão neste momento 
agendados concertos para 8 de Maio; 26 de Abril e 18 de Maio. 

     
 2.4.2 Dia Internacional dos Museus e Noite dos Museus – Memória + 
Criatividade = Mudança Social 

 
2.5. Atividades e ações a realizar com o apoio do Grupo de Amigos da Casa-

Museu 
 Comunicar em Museus: como e com quem? - de 3 de Abril até 5 de Junho 

 Do Neoclassicismo ao Tardo-naturalismo, relações entre música e artes plásticas - 
início em Outubro  

 Melhoria da comunicação com o visitante com a introdução, por sala, de textos 
de contextualização ao visitante  
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Projeto de visita multimédia ao Convento de Cristo – Sotero Ferreira /Convento de Cristo 

 

Fase 1-Março início de obra da 
Charola, Fase 2- 18 de Abril, Fase 

3 – 28 de Setembro 

Concertos:  

Concertos  Rede de Mosteiros Portugueses, Org. DGPC 1 Junho, 6 de Julho, 24 de Agosto 

Festival Zêzere Arts ( concertos corais: Jonas, de Carissimi; Dixit Dominus, de Handel; Requiem de Mozart. 
Ópera:  Giulio Cesare, de Handel 

1 a 15 de Agosto 

Curso de Aperfeiçoamento Musical para Harpa e Guitarra (25 alunos): Concertos dias 12 e 13 de Julho 7 a 14 de Julho 

Animação Musical do percurso de visita – Assoc. Canto Firme; Soc. Fil. Gualdim Pais Julho , Agosto e Setembro 

Concerto de Natal : Messias de Handel, dir. Brian Mackay 15 de Dezembro 

Ciclo de concertos conventuais (40m) – 5ªs feiras, 17h Abril, Maio e Junho 

Comemorações:   

Dia Internacional da Mulher – workshops,  concerto e jantar 8 de Março 

Dia Internacional de Monumentos e Sítios 18 de Abril 

Dia Internacional dos Museus 18 de Maio 

Jornadas Europeias de Património  28-30 de Setembro  

Dia Europeu da Solidariedade e Cooperação entre gerações 29 de Abril 

Semana da Criança e do Ambiente 27 de Maio a 1 de Junho 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Encontros, Colóquios/Congressos  

Bibliotecando  Tomar 2013 - Das Leituras de Viagens e das Viagens das Leituras 2 a 4 de Maio 

Encontro sobre o Projeto de Restauro da Charola  (2 dias), Org. DGPC/Convento de Cristo 20 e 21 ? Setembro 

Exposições:  

Exposição “Camiños no deseño, a terra na orixe” org. Fundación Camino Português de Santiago 1 a 30 de Abril 

Exposição Trabalhos dos Ateliers de Pintura das crianças dos 4 aos 12 anos – prof.ª Olga Sotto 2 a 15 de Maio 

Exposição Histórias Urdidas, Fátima Nina  (Escultura têxtil) 18 de Maio a 30 Junho 

Exposição Coletiva “Stadt Raum Kunst”org. Kulturhistorisches Museum Görlitz Setembro/Outubro 

Exposição de fotografia “Fungos Segredos das Algas», Helena Tapadinhas Julho e Agosto 

Feiras:  

Feira da Laranja Conventual 23 de Março 

Festival de Estátuas Vivas 13, 14 e 15 Setembro 

Outros:  

Workshop SRI SRI Yoga 4 a 7 de Abril 

Lançamento das Atas do Encontro Internacional de Castelos das Ordens Militares, ed. DGPC Final do ano 

 

Para além destas atividades, através de Acordo de colaboração com a Associação Fatias de Cá é apresentada  a peça “O Nome da Rosa”, aos 
Domingos ou aos Sábados entre Outubro e Dezembro e Fevereiro e Junho.  

Em preparação um Acordo de Colaboração com a Canto Forme – Associação Cultural para dinamizar os seguintes de eventos /cedência de 
espaços: 

Jantar no Convento com Gil Vicente – às sextas -feiras  de Março a Agosto 

Pôr-do-sol no Convento – Projeto para Primavera/Verão – Séc. XIX, sábados à tarde
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ANEXO 

 

Projeto de visita Multimédia ao Convento de Cristo: elaboração de conteúdos, 

disponibilização ao público via site, tablets, mini- Ipad´s, com acesso temporário 

(72H) via net ou aluguer para a visita de equipamento na bilheteira e terminais 

interativos por gestos. 

1. Introdução 

O Projeto Principal escolhido é a implementação da visita Multimédia ao Convento de 

Cristo. Este projeto está já concebido e concretizado, falta agora a sua implementação 

ao nível do equipamento e software. Foi proposto para ser cofinanciado no Programa 

QREN - Rede de Mosteiros Portugueses Património da Humanidade. 

Consideramos que este projeto é estruturante para a disponibilização do conhecimento e 

divulgação do conjunto monumental do Convento de Cristo - castelo, convento, aqueduto 

e Ermida de Nossa Senhora da Conceição e , ainda do arrabalde da Corredoura (atual 

Cento histórico de Tomar), quer junto do público que nos visita, quer do público que nos  

acede virtualmente. 

Disponibilização que acompanha a rápida evolução da mais avançada tecnologia dos 

meios de comunicação informáticos (high tecnology), tirando partido de todos os 

interfaces de utilização atualmente disponíveis ao público, nomeadamente os mais jovens 

e os séniores. 

Os interfaces de utilização disponíveis e já testados são os seguintes: 

· Desktops; 

· Smartphones; 

· Tablets; 

· em todos os sistemas operativos; 

· rato, teclado, écrans tácteis e sensor de movimentos (por gestos) 
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Nos testes que temos efetuado, têm sido os séniores os que mostram maior interesse em 

ter acesso a esta informação. As camadas mais jovens demonstram uma apetência 

natural para a descoberta através destes meios. Este projeto pode por isso cativar novos  

públicos, sensibilizando os mais novos para a descoberta do património e da nossa  

identidade cultural e aos mais velhos que têm tempo disponível e curiosidade para 

reatualizarem o seu conhecimento. 

Tratando-se de um projeto inovador e de ponta oferece, ainda a capacidade de criar um 

enorme impacto nacional na divulgação da imagem da DGPC/Convento de Cristo 

aquando do seu lançamento. 

Está, ainda em desenvolvimento o projeto da realidade aumentada que aguarda algum 

investimento para se poder concluir. 

2. Potencial da tecnologia utilizada 

Hoje é possível obter imagens digitais panorâmicas, com grande fidelidade e de alta 

resolução, cobrindo 360º na horizontal por 180º na vertical, ou seja, oferecendo um 

campo de visualização equivalente a uma esfera. 

Com uma imagem digital panorâmica é possível colocar o observador em lugares que 

pode observar virtualmente e de forma interativa até à exaustão como se estivesse no 

centro da cena retratada. 

Aliada ao potencial informativo da imagem em si, a tecnologia oferece a capacidade de 

potenciar a comunicação com recurso a veículos multimédia. 

No local de visita a imagem é utilizada como suporte referencial de uma base de dados 

informativa contendo simultaneamente imagem, texto e som. 

Estes são os argumentos para a concretização de uma visita virtual ao Monumento que 

pode ser acedida a partir de qualquer parte do mundo, mas também para a concretização 

de um “guia pessoal de visita ao Monumento”. 

3. Objetivos 

· Colocar o Convento de Cristo na vanguarda , da divulgação do conhecimento e do apoio 

ao visitante 
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· Quem pretenda visitar o Convento de Cristo pode comprar o bilhete on-line e o acesso à 

visita multimédia. Esta compra on-line bilhete+ visita multimédia permite-lhe preparar a sua 

visita e manter o acesso à informação durante 72h - conhecer o produto antes de chegar 

ao monumento, acompanhar toda a visita e posteriormente poder mais uma vez rever o 

que mais lhe interessar. 

· A informação é disponibilizada em formato multimédia,(texto, som e vídeo). 

4. Sustentabilidade 

Todas as fases de implementação deste projeto de ponta podem ser objeto de  operações 

de marketing junto dos media com vista a um grande impacto junto da população alvo. 

Acresce o carácter inovador e avançado tecnologicamente que prestigia a instituição. 

Outra característica deste projeto, num país em crise, que se tem pautado no descrédito 

das capacidades inovadoras das instituições e de quem nelas labuta, é mostrar a 

vitalidade do trabalho interno, com tão poucos recursos disponíveis. 

5. Equipamento 

5.1. Produção de conteúdos: 

1 câmara fotográfica com lentes intermutáveis - 
1 tripé - 
1 computador portátil - 
1 computador desktop 
software de processamento de imagens e produção de conteúdos 
 

5.2. Disponibilização de conteúdos ao público na visita: 

· criação de uma nuvem de acessos APN (acess point network) 

· 16 terminais tablet para utilização do público (aluguer durante a visita) 

 

5.3. Implementação dos conteúdos no Centro Interpretativo:  

televisão inteligente com sensores gestos e áudio 

5.4. Implementação dos conteúdos na Charola: 

· televisão inteligente com sensores gestos e áudio 
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6. Fases de aplicação do Projeto Multimédia 

 

6.1. Guia Virtual de visita à Charola 

As aplicações estão testadas e prontas a funcionar. Falta a integração na infraestrutura. 

Data Prevista: a iniciar em Março(?)2013 

No início da obra, será divulgado através dos sites da DGPC e do Convento de Cristo e dos 

meios de comunicação locais e nacionais da disponibilidade da visita virtual à Charola. 

Ao iniciar-se a obra da última fase de restauro da Charola - Tambor Central e uma vez que 

ficará encerrada ao público, vamos disponibilizar uma visita virtual, no Coro Baixo. 

Esta medida vai minimizar a afetação da obra e do encerramento ao público da Charola. 

O público terá acesso interativo através de pelo menos um terminal com capacidade de 

deteção de gestos. Isto significa que num monitor será visível todos os espaços e 

conteúdos da Charola, sendo possível interagir com as imagens através de gestos. Será 

ainda disponibilizado um outro terminal dotado de rato. 

Paralelamente disponibilizamos um acesso via net para que as pessoas que tenham 

smartphones e tablets possam aceder à aplicação, por tempo limitado. Neste caso 

específico o acesso será gratuito, uma vez que tem como princípio minimizar o facto de 

não se poder visitar este espaço durante a obra. 

Após a obra, pode-se passar a cobrar por este acesso, uma vez que mesmo a Charola aberta 

ao público, a informação aí contida é de pormenor em toda a extensão (abóbadas, 

deambulatório, tambor central - mobiliário, pintura sobre parede, sobre tábua, escultura 

e estuques). A título de exemplo a experiência que temos estado a testar, sem qualquer  

divulgação ou explicação, através de um QRcode colocado na placa sinalética da nave 

manuelina, já registou 400 visitas em seis meses. 

6.2 Guia pessoal de visita ao Convento de Cristo 

As aplicações estão testadas e prontas a funcionar. Falta a integração na infraestrutura. 

Data prevista : No dia Internacional de Monumentos e Sítios - 18 de Abril seria lançado o 

guia pessoal de visita ao Convento de Cristo. 
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O objetivo deste guia pessoal é possibilitar em toda a visita o acesso aos conteúdos gerais e 

específicos correspondentes a cada espaço aberto ao público (ver ponto 4), ou permitir 

uma visita virtual a uma pessoa em qualquer ponto do mundo. 

A disponibilização dos conteúdos será filtrada em função do utilizador virtual ou do 

visitante no Convento de Cristo. 

6.3 Centro Interpretativo Interativo 

As aplicações estão testadas e prontas a funcionar. Falta a integração na infraestrutura. 

Data prevista :Jornadas Europeias do Património, 28-30 de Setembro 

Atualmente temos uma sala que se designa "Sala de Audiovisuais - filme sobre a História 

do Convento" que está dotada de mobiliário e de dispositivo de CD e vídeos. 

Pretende-se criar um Centro Interpretativo Interativo, com a disponibilização de 

conteúdos que apresentem o Conjunto Monumental do Convento de Cristo e a sua 

evolução, nomeadamente ao nível das grandes fases de obra: 

· de Gualdim Pais - construção do Castelo e arrabaldes (séc. XII-XIII); 

· do Infante D. Henrique - Claustros infantinos, Paços Mestrais e alterações na 

Charola; 

· de D. Manuel I - Nave Manuelina e Casa do Capítulo; 

· de D. João III - Reforma da Ordem de Cristo e a construção do "Convento Novo", e do 

seu panteão - a Ermida de Nossa Senhora da Conceição ; 

· O Aqueduto do Convento de Cristo. 

 

Por fim, um apontamento sobre o Centro Histórico e os seus monumentos - Igreja de 

Santa Maria dos Olivais, Igreja de S. João Baptista, Ermida de S. Gregório, Sinagoga, 

Convento de Santa Iria, Levada e lagares d'El-Rei que formam um todo com o Convento 

de Cristo. 
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Anexo 2 

Lista de ações/apresentações públicas para testar a recetividade e eficácia do projeto 

(todas estes testes conduziram inevitavelmente à evolução do projeto) 

Tomar Terra Templária: 

vista panorâmica interativa 

http://www.ttt.ipt.pt/3d.php?id=01a.swf 

vídeo panorâmico interativo 

http://www.ttt.ipt.pt/3D.php?id=ortocontrola.swf&img=122 

fotografia 360 interativa 

http://www.ttt.ipt.pt/3d.php?id=04a.swf 

Publicações: 

visitas virtuais 

http://www.conventocristo.pt/pt/index.php?s=noticias&noticia=55#n2 

visita virtual geo-localizada no GoogleMaps 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=213719742713988958672.0004c3d4f7363b8a

d03b1&m 

sa=0 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Exposição de trabalhos de finalistas da Escola Superior de Artes e Design, comissariada pelo Prof. António 
Delgado 

Fevereiro/Março 

Exposição comemorativa dos 450 Anos da Misericórdia de Alcobaça Abril/Junho 

Exposição Vidros e Cristais de Alcobaça- da década de 50 à década de 80. Junho/Agosto 

Exposição Papeis de Manuel Vieira Natividade Setembro/Out. 

Exposição Vivências do Mosteiro de Alcobaça Dezembro 

Exposição das fotos vencedoras do Concurso de Fotografia Promovido nas JEP/12 Setembro/Out. 

Exposição inserida na Semana da Bélgica_ Azul, Azulejo Outubro 

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 18 de Abril 

Jornadas Europeias do Património Setembro 

Festival  Cistermúsica Julho 

Concertos em Rede Junho, Julho, Agosto 

Mostra de Doces e Licores Conventuais Novembro 

A Peça do Mês/ Conferência e visita contextualizando e divulgando uma dependência ou peça do Mosteiro 

de Alcobaça.  

Mensal 

Às Terças na Sacristia- Conferencias Mensal 

Protocolo com o Agrupamento de Escolas de Cister/Projeto Património e Cultura, Conhecer e Valorizar. 

Visitas orientadas ao Mosteiro de Alcobaça efetuadas por alunos deste agrupamento escolar, previamente 

preparadas. 

Anual 

Elaboração de um Presépio Monumental em Parceria com a Paróquia Dezembro 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Variações sobre a Europa – Oficina de Escrita Criativa. Atividade oferecida Comissão Europeia 12, 19 e 26 de janeiro 

Lançamento do livro A Capela dos Sousas no Mosteiro da Batalha Fevereiro (dia a definir com a 
editora) 

Curso “Sensibilização para os cuidados básicos do património” Março/abril 

Exposição temporária “Emílio Biel e O Mosteiro da Batalha” + catálogo Abril a setembro 

“João de Castilho no Mosteiro da Batalha”, conferência por María Ealo de Sá, seguida do lançamento do livro 
da Autora, Arquiteto Juan del Castillo: Constructor del Mundo 

Atividade oferecida pela autora e pela sua editora 

6 de abril 

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – programa a definir em função do tema a anunciar 18 de abril 

Dia Internacional dos Museus: “30 anos depois: o Museu do Mosteiro de Santa Maria da Vitória. 
Homenagem a Sérgio Guimarães de Andrade”  

18 de maio 

Concerto pela Orquestra de Câmara Portuguesa 16 de junho 

Concerto de música antiga no âmbito do Festival Música em Leiria 

Atividade oferecida pelo Orfeão de Leiria 

22 de junho 

Concerto por trio com Mário Laginha 13 de julho 

Concerto final do Estágio de Orquestra do Orfeão de Leiria 

Atividade oferecida pelo Orfeão de Leiria 

28 de julho 

Concerto de jazz pela Big Band 10 de agosto 

Jornadas Europeias do Património: palestras “Património popular versus património erudito” 27 a 29 de setembro 

Exposição temporária “Lugares de oração no Mosteiro da Batalha” Outubro de 2013 a março 2014 

Comemoração do 30º aniversário da integração do Mosteiro da Batalha na Lista do Património Mundial da 

Humanidade da UNESCO 

9 de dezembro 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

 
MOSTRA ESPANHA 2013 : JORNADAS subordinadas ao tema “ A ORDEM JERÓNIMA NA PENÍNSULA IBÉRICA”, 
integrando Seminários de especialistas portugueses e espanhóis, Concertos e Exposição fotográfica do legado 
arquitetónico.  

 

      

          Novembro 

 (durante 3 dias, em 

data a definir) 

Projeto multimédia de divulgação a desenvolver, no âmbito da Rede de Mosteiros (QREN), acerca do património móvel 
afeto à vivência monástica do Mosteiro dos Jerónimos, desde a sua fundação até à Dinastia Avis-Beja -, Poder e 

Devoção: Mecenato da Dinastia Avis-Beja. 

 

              Outubro 

Formação Profissional em duas áreas – Segurança dos Monumentos e Atendimento Público, destinada aos assistentes 
técnicos que prestam serviço na receção e vigilância dos dois Monumentos. 

Outubro-Novembro 

 (em data a definir) 

Conservação e Beneficiação dos Monumentos 
 
Mosteiro dos Jerónimos :  Conservação e Restauro das Abóbadas da Igreja  

      

    Janeiro a Dezembro 

Instalação de sistema dissuasor de gaivotas   

Reparação e manutenção do sistema electroestático anti - pombo  

 

              Março/Abril 

Continuação de negociações com a Casa Pia de Lisboa no sentido da cedência do edifício devoluto e contíguo ao 
Mosteiro dos Jerónimos. 

    Janeiro a Dezembro 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Torre de Belém:  

Substituição do passadiço de acesso ao Monumento.       de Março a Junho  

Gestão do fluxo de visitantes na escada interior do Torreão.         de Março a Abril 

Continuação de negociações com a Associação de Turismo de Lisboa – ATL - no sentido da cedência de espaços de 

acolhimento exteriores ao Monumentos destinados a bilheteira, loja , instalações sanitárias e outras valências.  

    Janeiro a Dezembro 

Serviço Educativo: Atividades Lúdico-Pedagógicas 

ACTIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

MJ - Ateliê "Animais do Mundo" (Pré-escolar) Ano letivo 2012/2013 

MJ - Ateliê "Brincando no Mosteiro" (Pré-escolar e 1º ano do Ensino Básico) Ano letivo 2012/2013 

MJ - Ateliê "Animais do Rei" (Pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico) Ano letivo 2012/2013 

MJ - "Jogando com o Tempo" (1º ciclo do Ensino Básico) Ano letivo 2012/2013 

MJ - Ateliê das Iluminuras (2º, 3º e 4º anos do Ensino Básico) Ano letivo 2012/2013 

MJ - Jogo do Mosteiro (1º ciclo do Ensino Básico) Ano letivo 2012/2013 

MJ - Jogo dos Descobrimentos (4º e 5º anos dos Ensino Básico) Ano letivo 2012/2013 

MJ - Jogo "A Viagem de Vasco da Gama" (5º e 6º anos do Ensino Básico) Ano letivo 2012/2013 

MJ - Ateliê "Vem conhecer o Mosteiro" (5º e 6º anos do Ensino Básico) Ano letivo 2012/2013 

TB - Ateliê "Há Piratas na Torre!" (Pré-escolar) Ano letivo 2012/2013 

TB - Ateliê "A Viagem de Nuno Tristão" (pré-escolar e 1º ciclo do Ensº Básico) Ano letivo 2012/2013 

TB - Ateliê "As armas e os brasões" (1º ciclo do Ensino Básico) Ano letivo 2012/2013 

TB - Ateliê "À Descoberta de Novos Mundos" (4º, 5º e 6º anos do Ensº Básico) Ano letivo 2012/2013 
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ACTIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

TB - Ateliê "Vem Conhecer a Torre" (5º e 6º anos do Ensino Básico) Ano letivo 2012/2013 

MJ - Atelier "Animais do Rei" (dos 3 aos 6 anos) Períodos de férias 

MJ - Atelier 'Brincando no Mosteiro' (3 aos 6 anos) Períodos de férias 

MJ - Jogo de Pistas 'Explorando o Mosteiro' (dos 6 aos 13 anos) Períodos de férias 

MJ - Jogo de pistas com puzzle 'Mistérios da Pedra' (dos 6 aos 13 anos) Períodos de férias 

TB - Atelier "Há Piratas na Torre!!!" (Pré-escolar) Períodos de férias 

TB - Jogo de Pistas "Uma Aventura na Torre" (dos 6 aos 8 anos) Períodos de férias 

TB - Jogo de Pistas "À descoberta da Torre de Belém"(dos 6 aos 13 anos) Períodos de férias 

TB - Jogo de Pistas "Enigma da Torre" (dos 6 aos 13 anos) Períodos de férias 

SERVIÇO EDUCATIVO – Do 7 º ano ao 12º ano  

ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 
 

ATELIER: Um mar de lendas … com Lendas do Mar 
 

Público alvo: 7º ano de escolaridade – Disciplina de Língua Portuguesa, em interdisciplinaridade com Música, 
Teatro e Artes Visuais.  
Local: Torre de Belém - ponto de observação privilegiado.  
Numa visita prévia ao Monumento, guiada pelo Serviço Educativo, os alunos são convidados a olhar o Mar e a 
ouvir alguns textos da coletânea “Lendas do Mar”, de José Jorge Letria (obra que integra o Plano Nacional de 
Leitura). De seguida, ser-lhes-á proposta a abordagem desses textos (ou de outros, relacionados com o Mar) nas 
seguintes modalidades:  

 Dramatização; 

 leitura encenada e/ou musicada; 

 interpretação gráfica (Desenho/Pintura); 

ao longo do ano letivo, 
mediante marcação prévia 
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 criação individual ou coletiva de uma Lenda/Conto/Texto sobre  o mar 
Os trabalhos finais serão apresentados na Torre de Belém, sob a orientação do Serviço Educativo, em suportes 
vários, consoante as modalidades escolhidas.  
 

 

ATELIER: Um Mostrengo chamado Adamastor 
 

Público alvo: 12º ano de escolaridade (cursos profissionais de Teatro). Interligação das disciplinas da Componente 
de Formação Sociocultural (Português) e da Componente de Formação Científica (História da Cultura e das Artes e 
Dramaturgia).  
Local: Mosteiro dos Jerónimos 
Em torno deste tema, presente n´Os Lusíadas e na Mensagem, os alunos são convidados a “criar” um novo 
episódio intitulado “Um Mostrengo chamado Adamastor”.  
O trabalho final será apresentado no Mosteiro dos Jerónimos em espaço e data a definir com a Escola e o Serviço 
Educativo do Monumento. 
 

ao longo do ano letivo, 
mediante marcação prévia 

 

ATELIER: Um outro olhar 
 

Público alvo: Alunos invisuais ou amblíopes de qualquer grau de ensino. Visita guiada com o auxílio de roteiros em 
braille e desenhos em relevo. 
Local: Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém 
 

às Segundas-feiras, mediante 
marcação prévia, durante o ano 

letivo 

 

Comemoração do Dia dos Monumentos e Sítios 2013 (18 Abril) 

Apresentação ao público em geral da peça Navegar – Camões, Pessoa e o V Império pela Companhia de Teatro 

Éter  –  às 11H00 e às 15H00 

18 Abril 2013 

 

Visitas guiadas (gerais e temáticas) ao Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém 
 

ao longo do ano 

 

Acompanhamento de estágios de alunos da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 
 

de Junho a Setembro 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Organização, apoio e acompanhamento da peça “Navegar– Camões, Pessoa e o V Império em cena às Segundas-

feiras na  Sala do Capítulo do Mosteiro dos Jerónimos (de Outubro a Fevereiro) 
 

de Outubro a Fevereiro 

Organização, apoio e acompanhamento da peça “Auto da Barca do Inferno” em cena de Terça a Sexta no Piso 

Superior do Claustro do Mosteiro dos Jerónimos (de Novembro a Abril) 
 

de Novembro a Abril 

Comemoração do Natal e Dia de Reis 
 

Entre 15 Dezembro 2013 e 6 
Janeiro 2014 

Comemoração das Jornadas Europeias do Património 2013 (27,28,29 Setembro) 

27 Setembro – visitas guiadas ao público em geral ao Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém 

28 Setembro – às 15H30 na Torre de Belém, apresentação do Projeto GEO- Música do Mundo 

29 Setembro – às 11H00, no Mosteiro dos Jerónimos, concerto pelo Vokalensemble St. Jakobi,  

Hamburgo, Alemanha 

27,28,29 Setembro 2013 

Ciclo de Música “Jovens Músicos, Novos Ouvintes” 2013 
 

Temporada de Primavera (Abril/Maio/Junho)  

 

ABRIL:  7 - Coro Vox Laci / 14 - Coro Vox Laci / 28 - Orquestra Nuno Gonçalves 

MAIO:  5 - Oficina Música Popular / 12 - Coro Vox Laci / 26 - Coro Vox Laci 

JUNHO:  2 - Grupo Cantares Nova Atena / 23 - Coro Vox Laci / 30 - Coro do LNEC 
 

Temporada de Outono (Outubro/Novembro/Dezembro) 

 

OUTUBRO:  13 - Projeto GEO / 27 - Grupo Cantares do Instituto Superior Técnico 

NOVEMBRO:  10 - Grupo de Fados Porta Férrea / 17-Grupo de Fados Serenata de Coimbra / 24 -  (a definir) 

DEZEMBRO: 1 - Grupo de Fados Serenata ao Luar  / 15 - (a definir) 
 

de Abril a Junho (Domingos às 

11H00) 

de Outubro a Dezembro 

(Domingos às 11H00) 
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1. GESTÃO DE COLEÇÕES 
 
1.1. INVENTÁRIO 
 
» PROJETO: Melhorar a informação disponível no Matriz: 

 Homogeneizar a informação das fichas, tanto as manuais como as do caderno de 
escrita corrente e as inseridas no Matriz, de acordo com as normas de inventário; 

 Registar as circunstâncias associadas à organização de exposições temporárias, de 
circulação de peças, de aquisições, doações, de reservas e intervenções de 
conservação e restauro; 

 Inserir informação de acordo com o estudo organológico das peças; 

 Inserir os dados constantes das fichas de diagnóstico das peças elaboradas por 
técnicos de conservação e restauro (informação sobre o estado de conservação 
ou intervenções efetuadas). 

 
1.1.1. ACERVO INSTRUMENTAL 
 
» PROJETO: Inventário do acervo instrumental  

 Rever e homogeneizar a informação constante das fichas de inventário Matriz, 
procurando dotá-las de mais informação; 

 Dotar as fichas dos violinos e das violas (violetas), assim como as dos 
instrumentos históricos utilizados em concertos, com informações de relevância 
nos seus variados campos com especial relevância para os campos de 
conservação e contexto histórico; 

 Rever, homogeneizar e atualizar a informação sobre o estado de conservação. 
 
» PROJETO: Gravação e inserção no Matriz de registos sonoros dos instrumentos tocáveis 
da coleção (a serem executados por músicos profissionais, sempre que demonstrem 
disponibilidade para tal).   
 
» PROJETO: A Construção de Instrumentos Musicais em Portugal 
No âmbito deste projeto pretende-se contribuir para um conhecimento maior sobre a 
construção de instrumentos em Portugal, assegurando, de igual forma, a documentação, 
conservação e valorização das coleções à guarda do Museu. Como tal, este projeto 
integra o seguinte conjunto de subprojetos a desenvolver em 2013 e ao longo dos 
próximos anos: 

 Edição de biografia da família “Antunes” dos séculos XVIII e XIX, da autoria de Ana 
Paula Tudela (ver 2.1.); 

 Restauro do pianoforte de Henrique Van Casteel (ver 1.3.); 
 Exposição da coleção de violinos e violetas do museu: A tradição da construção 

em Portugal (ver 2.2.); 

 Catálogo online da coleção de violinos e violetas do museu (ver 2.1.); 

 Realização de um ciclo de música erudita com instrumentos históricos da coleção, 
como forma de divulgar o património do Museu (ver 2.4.); 

 Edição de outros estudos de construtores dos diversos tipos de instrumentos 
musicais, com monografias de alguns instrumentos, estudos sobre a decoração 
que ostentam, sobre os materiais de que são feitos, etc. 
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» PROJETO: Marcação digital das coleções do Museu 
Procurar garantir, progressivamente, a marcação digital das coleções do Museu na 
sequência de contrapartidas resultantes da cedência de peças. 
 
1.1.2. ACERVO FONOGRÁFICO 
» PROJETO: Dar continuidade à organização do acervo fonográfico, registando os vários 
conjuntos incorporados desde 1994 e desenvolvendo a base de dados relacional criada 
para o tratamento de fonogramas. 
 
» PROJETO: Dar continuidade à reorganização da reserva de fonogramas de modo a 
reacondicionar os vários fonogramas, melhorando as condições de conservação e 
rentabilizando o espaço existente. No âmbito deste projeto será importante a aquisição 
de materiais para acondicionamento de fonogramas, em particular: 

 56 Caixas / arquivadores / suportes para acondicionamento de rolos de pianola;   

 Caixas / arquivadores / suportes para acondicionamento de discos de vinil (LP’s, 
singles e EP’s);  

 Caixas / arquivadores / suportes para acondicionamento de discos de 78 rpm;  

 Caixas / arquivadores / suportes para acondicionamento de CD’s;  

 Caixas / arquivadores / suportes para acondicionamento de DVD’s;   

 Caixas / arquivadores / suportes para acondicionamento de bobines com as 
seguintes dimensões 24 x 24 cm e 19 x 19 cm;  

 Caixas / arquivadores / suportes para acondicionamento de cassetes áudio. 
 
   
1.1.3. ACERVO DOCUMENTAL 
 
» PROJETO: Dar continuidade à organização do acervo documental e consequente registo 
dos vários conjuntos incorporados desde 1994. Estender este projeto ao registo dos 
cartazes de espetáculos. 
 
» PROJETO: Continuação da Organização e registo do espólio de Júlio Cardona, consoante 
o tipo de documentos e de acordo com critérios preestabelecidos, assim como 
consequente atribuição de cotas que identifiquem o espólio, o tipo de documento, etc.  
 
» PROJETO: Desenvolvimento de candidatura para reinstalação, reacondicionamento, 
descrição e digitalização da documentação pertencente ao espólio de Alfredo Keil. Esta 
candidatura deverá ser apresentada ao concurso de apoios para recuperação, tratamento 
e organização de acervos documentais 2013 patrocinado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian. Pretende-se, entre outros objetivos, retomar a colaboração com o Arquivo 
Fotográfico da DGPC para o processo de digitalização, a aquisição de um scanner A3 e de 
materiais para acondicionamento do espólio, o acesso aos registos efetuados via internet, 
assim como a requisição de um arquivista. 
 
» PROJETO: Dar continuidade à reorganização da reserva de documentos de modo a 
reacondicionar os vários conjuntos, melhorando as condições de conservação e 
rentabilizando o espaço existente. 
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1.2. PARCERIAS COM OUTRAS ENTIDADES 
» PROJETO: MPMP – protocolo entre o Museu da Música e o Movimento Patrimonial pela 
Música Portuguesa, com a finalidade de preservar o Cravo Antunes e efetuar as gravações 
da integral das Sonatas de Carlos Seixas pelo cravista José Carlos Araújo. Este ano a 
parceria contribuirá para o Ciclo de Concertos de Instrumentos Históricos do Museu da 
Música (2.4.).  
 
» PROJETO: MURAL SONORO (ver Ciclo de Conferências em 2.4.) 
 
1.3. CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
 
» PROJETO: Conservação e restauro do cravo “Taskin” 

 Foram concluídos em 2011: Registo gráfico e fotográfico antes, durante e após a 
intervenção; Estudo e Diagnóstico; Anóxia – desinfestação; UNL – radiografia 
digital; HPLC – análise dos corantes; Microscopia óptica – reconhecimento das 
camadas de madeira; FRX – identificação do pigmento. 

 
Próximas tarefas: 

 Continuação do estudo do cravo de Pascal Taskin (1782) nas vertentes 
organológica, estética, artística e técnico-científica, tendo em vista a conservação 
e restauro da camada cromática (chinoiserie). 

 Consolidação e retificação de estrutura e elementos destacados; 

 Tratamento de algumas das ferragens visíveis, quando possível; 
 Tratamento e fixação pontual de destacamentos da policromia original; 

 Limpeza e tratamento das teclas em marfim; 

 Acabamento final. 
 
Parcerias: 
Parcerias com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL / NDCR (Prof.ª Maria João 
Melo; Prof.ª Agnès Le Gac Arinto); Laboratório José de Figueiredo / Direção-Geral do 
Património Cultural (Prof. António Candeias; Dra. Gabriela Carvalho). 
 
» PROJETO: Continuação da rearrumação dos instrumentos musicais nas reservas, de 
modo a criar uma lógica entre o inventário e a existência real dos objetos (limpeza, 
melhoria do acondicionamento das peças, controlo da temperatura e humidade…). Para o 
desenvolvimento deste projeto será imprescindível e aquisição de um ou mais data-
loggers. 
 
» PROJETO: Continuação da consulta de construtores e conservadores de museus 
congéneres para a criação de guias de utilização dos instrumentos históricos. 
 
» PROJETO: Criação de uma base de dados de planos de instrumentos musicais para fins 
documentais e de comercialização. 
Parcerias: Construtores e museus congéneres 
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» PROJETO: Restauro da Cítara MM 691 
Parcerias: Técnico de conservação e restauro Hugo Oliveira e atelier de construção de 
Orlando Trindade. 
 
» PROJETO: Continuação do restauro da Claviharpa MM 338; continuação do restauro das 
molduras dos medalhões da autoria de José Malhoa (MM 1063, MM 1064; MM 1065; 
MM 1066); continuação do restauro de um roller-organ.  
Parcerias: Técnico de conservação e restauro Hugo Oliveira 
 
» PROJETO: Restauro do pianoforte Van Casteel 
O pianoforte de Henrique Van Casteel é, à semelhança do cravo “Antunes”, uma peça 
histórica de relevo que pode ser utilizada em concerto ou em gravações, pelo que tendo 
em vista o projeto de investigação em torno da “Construção de Instrumentos Musicais em 
Portugal”, assim como a Dinamização do Museu importa assegurar o seu restauro. 
Restaurador: Gerta Karman  
Tarefas:  

 Análise da estrutura 

 Revisão do mecanismo 

 Harmonização 

 Revisão do encordoamento 
 
 
» PROJETO: Plano de conservação do acervo instrumental 
Tendo por base um levantamento do estado de conservação do acervo instrumental 
assim como dos demais projetos em curso, identificar quais são as prioridades para a 
realização de intervenções de restauro. 
 
 
2. DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 
 
2.1. EDIÇÕES 
 
» PROJETO: Edição de biografia da família “Antunes” (séculos XVIII e XIX)  
Título: Os Antunes, mestres portugueses de fazer cravos e pianos (séculos XVIII e XIX): 
contributos para a história da construção de instrumentos musicais em Portugal 
Autor: Ana Paula Tudela 
Edição: DGPC/ Museu da Música 
Interesse da publicação para o Museu: O cravo de Joaquim José Antunes, de 1758, 
classificado como Tesouro Nacional, é um dos instrumentos portugueses mais 
significativos do acervo do Museu da Música e comemora no próximo ano 255 anos da 
sua feitura.  
Por falta de elementos biográficos consistentes acerca dos construtores portugueses de 
cravos, algumas incongruências se têm escrito, nomeadamente em dicionários de renome 
que deveriam servir de apoio a estudantes e investigadores. A decisão sobre a autoria dos 
instrumentos construídos pelos vários “Antunes” tem gerado algumas dúvidas, por 
estarem assinados simplesmente com o apelido. O estudo biográfico da família, no seu 
conjunto, permitirá com maior segurança, ao Museu da Música, produzir textos sobre os 
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instrumentos que guarda e realizar, com menos recursos, pequenas mostras da coleção 
com suporte documental apropriado.  
Tendo em conta e a importância história do de Joaquim José Antunes e da sua família, e 
ainda as suas características organológicas de elevado valor técnico no mundo do 
artesanato instrumental português dos sécs. XVIII e XIX, é de todo o interesse a 
publicação desta obra que irá contribuir para um melhor conhecimento de uma área 
temática tão pouco ou nada tratada pela Musicologia portuguesa até agora. 
A memória da perfeição artesanal portuguesa na construção de cravos chegou até nós 
por meio da sobrevivência de alguns instrumentos. Todos eles são considerados, pelos 
conservadores dos museus em que se encontram, como peças especiais. Para o National 
Music Museum, nos EUA, o pianoforte “Antunes 1767” é considerado uma das “estrelas” 
da sua coleção e para o britânico Finchcocks Museum, o cravo “Joaquim José Antunes 
1785” é considerado um dos seus melhores instrumentos. 
Tendo em conta a importância da família “Antunes” como construtores de instrumentos 
de tecla e corda em Portugal, a edição de uma obra com algo de novo a dizer sobre a 
atividade de construir cravos e pianos no nosso País assume uma enorme relevância para 
o património cultural português, já que divulgará o engenho técnico dos artífices 
portugueses doutros tempos e consequentemente os instrumentos Antunes que 
integram as coleções do Museu da Música, um deles património classificado. Permitirá, 
igualmente, cumprir uma das mais importantes missões do Museu: preservar o 
património que guarda através do seu estudo e divulgação. 
Com esta edição, o próprio Museu da Música será divulgado junto da comunidade 
científica como promotor de uma publicação que corrige algumas incongruências que se 
têm escrito por falta de elementos biográficos consistentes acerca dos construtores 
portugueses de cravos, nomeadamente em dicionários estrangeiros de renome. 
Tarefas:  

 Investigação já concluída; 
 Design; 

 Pré-Impressão e Impressão. 
Cronograma: Lançamento no dia do aniversário do museu, 26 de Julho de 2013. 
Recursos humanos: 

 Ana Paula Tudela 

 1 Técnico do Museu da Música 

 Designer 

 Gráfica 
 
Nota: Esta edição está inserida no projeto “A Construção de Instrumentos Musicais em 
Portugal”. 
 
» PROJETO: Catálogo online da coleção de violinos e violetas 
Autor: Helena Miranda 
Edição do site: MM / Filipa Barros 
 
 
» PROJETO: Compilação em formato digital das peças do mês referentes a 2011/12 
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» PROJETO: Edição em formato digital do número 0 de uma revista com periodicidade 
anual composta por artigos sobre o Museu e as suas coleções redigidos por 
colaboradores, estagiários e voluntários do Museu. 
 
» PROJETO: Flyers do Museu da Música 
Produção de flyers para divulgação do Museu da Música em postos de turismo. 
 
2.2. EXPOSIÇÕES 
 
» PROJETO: Exposição da coleção de violinos e violetas do museu: A tradição da 
construção em Portugal 
Parcerias: Christian Bayon e Domingos Capela  
 
» PROJETO: Doações 2012 
Exposição com uma seleção de peças doadas ao Museu da Música no decorrer de 2012. 
Esta exposição tem como principal objetivo agradecer publicamente as doações feitas, 
valorizando o importante contributo dos doadores para a salvaguarda do património 
musical e, dessa forma, para o estudo da música e das práticas musicais em Portugal. 
 
» PROJETO: Peça do mês 
Dar continuidade à mostra mensal de uma peça dos acervos do Museu, preparando 
conteúdos informativos que deverão ser disponibilizados tanto no espaço do Museu 
como no seu site. 
 
» PROJETO: Renovação quadrimestral das vitrinas exteriores do Museu com uma lógica 
de exposição 
 
2.3. EDUCAÇÃO  
» PROJETO: Aumento da oferta educativa do museu e continuidade das atividades 
existentes. No âmbito deste projeto pretende-se implementar as seguintes atividades 
novas: 
 
Título: O Futuro da Música 
Descrição: Atelier que visa explorar as tecnologias ligadas à música ao mesmo tempo que 
procura refletir sobre os avanços verificados ao nível da receção musical. 
Público-alvo: todos os níveis de escolaridade 
Duração: 60 minutos 
N.º Participantes: até 30 
Marcação: Prévia 
Preço: Entrada livre 
 
Título: Stradivarius Virtual 
Descrição: O objetivo deste atelier é permitir aos visitantes a exploração do som do 
violoncelo Stradivarius num sintetizador midi. Ao mesmo tempo é explicado o processo 
de criação musical com recurso às novas tecnologias. 
Público-alvo: 2.º e 3.º Ciclo 
Duração: 60 minutos 
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N.º Participantes: até 30 
Marcação: Prévia 
Preço: Entrada livre 
 
 
Título: Visita ao Museu da Música para crianças e jovens com Asperger 
Descrição: Visita ao museu que tem como objetivo apurar como reagem as crianças e 
jovens com Asperger às tecnologias da música. A desenvolver em parceria com a 
Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger. 
Público-alvo: crianças e jovens com Asperger 
Duração: 60 minutos 
N.º Participantes: um aluno por sessão 
Marcação: Prévia 
Preço: Entrada livre 
 
2.4. EVENTOS E COMEMORAÇÕES 
 
» PROJETO: Ciclo de Concertos de Instrumentos históricos 
Realização de um ciclo de música erudita com instrumentos históricos da coleção, como 
forma de divulgar o património do Museu.  
 
» PROJETO: Poesia no Museu 
Continuação do Ciclo iniciado em Outubro de 2012 e organização da segunda edição. 
 
» PROJETO: Celebração da Noite dos Museus / Dia Internacional dos Museus (de acordo 
com a temática anual) 
 
» PROJETO: Parceria com Mural Sonoro (Soraia Simões) 
Ciclo de conferências relacionado com as várias realidades da música na cidade de Lisboa, 
programado segundo as recolhas sonoras e etnográficas que têm sido efetuadas por 
Soraia Simões. 
 
» PROJETO: Continuação da programação mensal de concertos no Museu da Música, com 
a finalidade de alcançar públicos novos e dar visibilidade a jovens músicos.  
» PROJETO:  
 
2.5. DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO 
 
» PROJETO: Desenvolvimento e dinamização do site do Museu da Música 
Desenvolver e dinamizar regularmente o site do Museu, produzindo para o efeito 
material informativo sobre o Museu, as suas coleções e atividades. No âmbito deste 
projeto procurar assegurar a correção de alguns problemas técnicos. 
 
» PROJETO: Dinamização da página do facebook e twiter do Museu da Música 
Continuação da divulgação dos eventos e das rubricas semanais. 
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2.6. LOJA 
» PROJETO: Reposição dos stocks dos produtos mais bem-sucedidos em termos de 
vendas de acordo com as prioridades da DGPC. 
 
 
3. FORMAÇÃO 
 
» PROJETO: Apoiar e incentivar a formação (graduada e pós-graduada) e a valorização 
profissional dos colaboradores do Museu, através da sua participação em ações de 
formação profissional quer externas, quer internas, nomeadamente nas áreas da 
Conservação Preventiva e Inventário e Documentação 
 
4. AFIRMAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 
5. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
 
» PROJETO: Avaliação e pedido de orçamentos para a embalagem e transporte das 
coleções do museu tendo em vista a sua transferência para outro espaço. 
  
6. CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
 
» PROJETO: Aumentar o número de registos de monografias do centro de documentação 
do Museu inseridas no software BIBLIObase, tratando as monografias da categoria 
“Biografias Musicais” ainda não registadas e as publicações que deram entrada no Museu 
em 2012 
 
7. ESTÁGIOS 
 
» PROJETO: Programa de Estágios do Museu da Música 
Dar continuidade ao programa em vigor nos termos até aqui adotados. 
 
8. VOLUNTARIADO 
  
PROJETO: Programa de voluntariado do Museu da Música 
Dar continuidade ao programa em vigor nos termos até aqui adotados. 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Serviço Educativo 
Atividades a desenvolver pelos serviços com diversas parcerias 
 
Atelier “O Sentir dos Sentidos”  
       -  Ateliê dos Sentidos I – Primeiras Descobertas 
       - Ateliê dos Sentidos II – O Desenvolvimento Sensorial 
Destinado à interação entre os bebés e respetivos cuidadores/ progenitores. 
Com estes ateliês pretende-se demonstrar aos pais e avôs como explorar e desenvolver os restantes 
sentidos, para que os bebés cresçam mais conscientes do meio que os rodeia – Tacto, olfacto e paladar. 
Duração dos ateliês: 40-50min 
Número de participantes: 10 a 25, divididos em grupos de 4 elementos/3 famílias 
Valor da atividade: Depende do número de participantes 

 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário.  

Ateliê de teatrinho de fantoches  
- Brincar ao Faz-de-Conta é mais do que divertido – é necessário. Atividade dos 6 meses aos 10 anos 
Destinado à interação entre os bebés e respetivos cuidadores/ progenitores. 
Com este ateliê pretende-se demonstrar aos pais e avôs como até a história mais simples ganha uma vida 
diferente quando é contada com a participação de todos. 
Duração do ateliê: 30min para bebés 
Número de participantes: 10 a 25 (e respetivas famílias) 
Valor da atividade: Para bebés (só o teatrinho): 4€/bebé, mínimo 10 bebés  

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Expressões de memória – Rimas, Lenga-Lengas e Trava Línguas 

- Atividade dos 12 meses aos 10 anos. A melhor forma de memorizar é através de uma rima, e de aprender, 
também. Nem sendo sempre possível, o que é possível é a introdução de vocábulos básicos e noções de 
construção frásica através das rimas e das lengas-lengas, e é isso que se propõe partilhar. 
Destinado à interação entre os bebés e crianças e respetivos cuidadores/ progenitores. 
Com este ateliê pretende-se mostrar aos pais e avôs o fácil e importante que é estimular a memória e a 
linguagem dos filhos. 
Duração do ateliê: 40 - 50min para famílias/60min para escolas 
Número de participantes: 10 a 20 (e respetivas famílias) 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

A importância dos Jogos – Introdução à melhor forma de aprendizagem  
- Atividade dos 6 meses aos 6 anos. Os melhores brinquedos das crianças são os progenitores. Todos 
precisam de brincar com os seus papás, com os seus avós, irmãos, primos, tios, cães, gatos, vizinhos. São as 
brincadeiras que melhor estipulam os nossos limites e a nossa relação com os que nos rodeiam. São também 
o melhor estímulo para aprender. 
Duração do ateliê: 50 - 60min para famílias/60min para escolas 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Introduzir o Abstrato I – Ateliê de Matemática 

- Atividade dos 6 meses aos 6 anos. A matemática é o alicerce de todo o conhecimento. Tudo o que nos 
rodeia pode ser traduzido numa fórmula  matemática. 
Destina-se à apresentação de pais e progenitores os primeiros instrumentos que se podem utilizar para 
ajudar as crianças a experimentar a matemática e a achá-la divertida. 
Duração do ateliê: 50 - 60min  
Número de participantes: 10 a 20 bebés e crianças (e respetivas famílias) 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Introduzir o Abstrato II – Workshops de Matemática 

- Atividade dos 6 meses aos 6 anos.  
Visa colocar pais e progenitores a fazer alguns acessórios/jogos que estimulem os filhos à aprendizagem das 
ferramentas mais básicas para matemática e de estudo. 
Duração de cada workshop: 1h 
Número de participantes: máximo 20 adultos ( sem as crianças) 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Musica e Movimento – Ateliês de introdução e desenvolvimento do estímulo musical para realizar em 
família/dança para pulares. 

- Atividade dos 12 meses aos 10 anos. Todas as crianças gostam de música. Uns com mais ritmo, outros, mais 
observadores do que participantes, todos reagem à música. 
Destinado à interação entre os bebés e crianças e respetivos cuidadores/ progenitores. 
Com este ateliê pretende-se realçar em conjunto com pais e avôs a importância  das tradições como uma 
forma de identidade a preservar numa era globalizante.. 
Duração do ateliê: 30min bebés/50min para famílias/60min para escolas 
Número de participantes: 10 a 25 (e respetivas famílias) 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Birras – Uma (estranha) forma de amar. 

- Atividade dos 12 meses aos 48 meses. 
Enquanto os pequenos se divertem  com jogos tradicionais  ou Legos, pretende-se dar aos respetivos 
cuidadores/ progenitores as ferramentas que precisam para amarem, sendo firmes  e mostrar como é 
normal o comportamento do filhote. 
Duração do ateliê: 45min 
Número de participantes: 16 a 30 adultos 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Meias cheias de ideias. 

- Atividade dos 24 meses aos 12 anos. 
Neste ateliê fazem-se dois fantoches de meia para animar as histórias preferidas dos mais novos, e para 
inventar novas. Ensina-se a fazer reciclagem das meias que perdem o par e das ficam irremediavelmente 
esburacadas, e leva-se para casa uma forma de contar estórias a toda a família. 
Duração do ateliê: 60min para famílias/escolas 
Número de participantes: 10 a 24 (respetivas famílias) 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Vamos às compras?  - Uma ida ao mercado 

- Atividade dos 5 aos 10 anos. 
Destinada a crianças e respetivos progenitores É feita uma abordagem do dinheiro e de como o gerir no 
quotidiano – e talvez da próxima vez que forem às compras, não sejam tão exigentes para com os 
progenitores. 
Duração do ateliê: 1h 
Número de participantes: máximo de 24 crianças  com os respetivos adultos, agrupados em famílias  de 2-3 
crianças  com pelo menos um adulto. 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Pasteleiros de meio palmo/de palmo inteiro 

- Atividade dos 18 meses aos 12 anos. 
Destinada a crianças e respetivos progenitores É de pequenino que se trabalha o gosto por ajudar na 
cozinha. 
Duração do ateliê: 1h, com o tempo de forno e embalar. Para as crianças, 20min + 10 (fazer, esperar que 
saiam do forno (período em que fazem os cartões que acompanham a receita e as bolachinhas) e embalar.  
Número de participantes: 10 a 25 crianças, máximo de 12 bebés( e respetivas famílias) até aos 36 meses.  

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Gatinhos, Mochos e Monstrinhos 

- Atividade dos 6 aos 12 anos. 
Destinada a crianças e respetivos progenitores. Criar amigos, inseparáveis companheiros de aventura. 
Enquanto se fazem estes originais bonecos desenvolvem-se a motricidade fina e a criatividade. 
Duração do ateliê: 60min para famílias/escolas 
Número de participantes: 10 a 25 crianças.  

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Aspirantes e piratas no Museu – Gincana de jogos 

- Atividade dos 3 aos 12 anos. 
Destinada a crianças e respetivos progenitores. As gincanas são uma ótima maneira das crianças brincarem  
em grupo, fomentando o espírito de equipa e a participação de todos com jogos divertidos de carácter 
didático e tradicional . 
Duração do ateliê: 90min  
Número de participantes: 10 a 25 crianças.  

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Piratas de trazer pelo Museu de Arte Popular – Vamos caçar um tesouro no Museu (pedipaper). 

- Atividade dos 3 aos 12 anos. 
Destinada a crianças e respetivos progenitores.  
Duração do ateliê: 90min  
Número de participantes: 10 a 25 crianças.  

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Livros de Memórias. 

- Atividade dos 3 aos 12 anos. 
Destinada a crianças e respetivos progenitores. A memória é algo fugaz, que vive dos sentidos para se 
recordar. Quem disse que fazer um livro é difícil? Eis uma excelente oportunidade para fazer algo de muito 
especial durar para sempre. 
Para grupos escolares do Jardim de Infância e 1º e 2º Ciclos  
Duração do ateliê: 45min  a 1h 
Número de participantes: mínimo de 10, máximo de  25 crianças.  

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Economia Doméstica – Maneira de poupar. 

- Atividade dos 3 aos 12 anos. 
Destinada a cuidadores e progenitores. Com uma boa dose de disciplina, conseguem-se pequenos milagres 
de gestão familiar. Durante o tempo em que os cuidadores e progenitores se encontrarem no colóquio, os 
filhotes entretidos num espaço com atividades para eles. 
Duração do workshop: 1h – 1,30h 
Número de participantes: mínimo de 10, máximo de 50 
Acompanhamento para uma criança incluído 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Monstros, Monstrinhos e Mostrengos. 

- Atividade dos 3 aos 10 anos. 
Destinada a cuidadores e progenitores. Os monstros, simpáticos ou não, povoam o imaginário dos 
pequenotes. Nada melhor do que tornarem-se eles próprios uns monstrinhos  bem-dispostos 
Duração do workshop: 1h  
Número de participantes: mínimo de 10, máximo de 25 crianças 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Ateliê de Máscaras 

- Atividade dos 3 aos 10 anos. 
Destinada a cuidadores e progenitores. Um complemento para o teatrinho de fantoches. 
Duração do ateliê: 40min  
Número de participantes: mínimo de 10, máximo de 24 crianças 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Coisas do Outono 

- Atividade dos 4 aos 12 anos. 
Destinada a cuidadores e progenitores. Neste ateliê propõe-se fazer um cogumelo a partir de rolos de papel 
higiénico vazios, lãs, feltro, e uma pequena aula de costura e motricidade fina.  
Duração do ateliê: 1h  
Número de participantes: mínimo de 10, máximo de 24 crianças (e respetivas famílias) 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Caixinhas de surpresas 

- Atividade dos 6 meses  aos 12 anos. 
Destinada a cuidadores e progenitores. Neste ateliê propõe-se fazer sozinhos ou com os 
progenitores/cuidadores, fazer caixinhas que muito irão surpreender quem as abrir ao receber.  
Duração do ateliê: 45min dos 6 aos 36 meses; 90min para os restantes 
Número de participantes: mínimo de 10, máximo de 20 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Avozinhas (matrafonas de lã) 

- Atividade dos 6 aos 12 anos. 
Destinada a cuidadores e progenitores. 
Duração do ateliê: 60min  
Número de participantes: mínimo de 10, máximo de 20 ( e respetivos famílias) 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Caras de Pau (marrafonas de tecido e colher de pau) 

- Atividade dos 6 aos 12 anos. 
Destinada a cuidadores e progenitores. Nunca uma cara de pau foi tão bem disposta! Sorridentes, com 
grandes vestidos e prontas a animar toda a família dando vida a estórias. 
Duração do ateliê: 60min  
Número de participantes: mínimo de 10, máximo de 20 ( e respetivos famílias) 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Casas Alentejanas 

- Atividade dos 4 aos 12 anos. 
Destinada a cuidadores e progenitores. As caixas de sapatos sentiam-se sozinhas e abandonadas nas 
sapatarias. É que os sapatos já tinham encontrado quem os quisesse , mas a elas, ninguém parecia 
querer….até que o serviço educativo do Museu de Arte Popular lhes resolveu oferecer uma hipótese de 
serem transformadas nas mãos criativas dos meninos que por cá passam! Fazemos uma viagem ao Alentejo 
e trazemos uma simpática e acolhedora casinha!  
Duração do ateliê: 50min  
Número de participantes: mínimo de 10, máximo de 20) 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 
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Quintas Alentejanas 

- Atividade dos 4 aos 12 anos. 
Destinada a cuidadores e progenitores. As caixas de sapatos sentiam-se sozinhas e abandonadas nas 
sapatarias. É que os sapatos já tinham encontrado quem os quisesse , mas a elas, ninguém parecia 
querer….até que o serviço educativo do Museu de Arte Popular lhes resolveu oferecer uma hipótese de 
serem transformadas nas mãos criativas dos meninos que por cá passam! Juntamente com outros objetos 
reciclados  e todos juntos, irão dar vida a quintas alentejanas muito originais.  
Duração do ateliê: 60min  
Número de participantes: mínimo de 10, máximo de 20 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Moinhos Imaginados 

- Atividade dos 4 aos 12 anos. 
Destinada a cuidadores e progenitores. Aqui pretende-se combinar o clássico moinho de vento com a 
reciclagem de materiais e a abordagem ao princípio do movimento das pás que pelos nossos montes fora 
transformam o vento em energia. Cada criança irá construir e decorar o seu moinho, enquadrando-o numa 
maquete com cenário ao gosto de cada um. 
Duração do ateliê: 60min  
Número de participantes: mínimo de 10, máximo de 20 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Peixisses” – Uma Estória de Coragem 

- Atividade dos 3 aos 10 anos. 
Destinada a cuidadores e progenitores e familiares. Aqui narra-se a estória “O Peixinho Veloz” em versão 
adaptada, depois dá-se largas à imaginação, criando tantos peixes quantos os meninos, e tão diferentes 
quanto os seus sonhos. 
Duração do ateliê: 180min, divididos em construção/decoração de peixe, ensaio e apresentação de peça. 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Que Pescas? 

- Atividade dos 5 aos 10 anos. 
Destinada a cuidadores e progenitores e familiares. Aqui o tradicional Jogo da Pesca conquista adeptos em 
todas as gerações. Com uma caninha de pesca personalizada e peixinhos muito engraçados feito por cada 
um, vamos todos pescar! 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 
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Serões de Província – O Canto dos Contos 

- Atividade dos 3 aos 10 anos. 
Destinada a cuidadores e progenitores e familiares. Antigamente, e sobretudo nas aldeias, não havia 
eletricidade  por isso as pessoas juntavam-se perto da lareira, que tinha a tripla função de aquecer, iluminar 
e ainda para cozinhar, e contavam-se estórias. É o que aqui se tentará recriar. 
Duração do ateliê: 60 – 70 min, divididos em conto e composição de conto em grupo/apresentação da 
estória aos outros 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Caixas, Coisas e Contos 

- Atividade dos 3 aos 10 anos. 
Destinada a cuidadores e progenitores e familiares. Há coisas que nos trazem memórias, que cheiram a 
alguém familiar ou sabem a momentos vividos. Partindo da descoberta dos misteriosos conteúdos de caixas 
tão diversas quantas as ideias, os participantes são convidados a olhar com mais atenção para uma caixa e, 
em pequenos grupos de amigos ou famílias, criar novas estórias para guardar na mais bonita de todas as 
caixas – a que guardamos na nossa imaginação. 
Duração do ateliê: 60 – 70 min, divididos em conto e composição de conto em grupo/apresentação da 
estória aos outros 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Cria o Teu Mundo 

- Atividade dos 4 aos 12 anos. 
Destinada a cuidadores e progenitores e familiares. Aqui vamos pegar em bolas de esferovite e vestimo-las 
de cor e vida. E vamos colocar um fio, para podermos pendurar o mundo onde ele possa ficar connosco.  
Duração do ateliê: 90 min 
Número de participantes: mínimo de 10, máximo de 20 crianças 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Mistério no Museu – Jogo de Pistas 

- Atividade dos 7 aos 12 anos. 
Destinada a cuidadores e progenitores e familiares. Um espião internacional roubou os planos da primeira 
nave espacial portuguesa. Perseguido por diversas organizações internacionais de polícia, o espião viu-se 
obrigado a procurar refúgio no Museu de Arte Popular. 
Número de participantes: mínimo de 10, máximo de 20 crianças 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 
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Danças Populares – Grupo Etnográfico dos Sete Castelos 

- Atividade: Para além de dançar modas típicas do norte ao sul de Portugal, incluindo os nossos 
arquipélagos, é explicado em inglês, francês e espanhol, os trajes típicos do nosso pais, bem como 
curiosidades de cada região 
Destinada: Público em geral 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Os Jogos Tradicionais visitam a cidade 

- Atividade dos 3 aos 12 anos 

Destinada a crianças e respetivos familiares/cuidadores.  

Quem já fez corridas com colheres e ovos? E derrubou latas? Ou ainda, fez uma corrida de sacos? Estes são 

alguns dos jogos que se encontram à vossa espera no MAP. Para jogar e jogar! 

Duração: 90m 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Sombras Amigas 

Atividade dos 3 aos 12 anos 

Da escuridão do Museu surgem figuras em cartolina preta, em cartão reciclado, que se animam e nos 

contam histórias de outros tempos e de outros  mundos 

Todo o ano. Mediante  marcação 
prévia e desde que atingido quórum 
necessário 

Uma noite no MAP 

Atividade dos 3 aos 12 anos 

A magia de uma noite fora de casa…. Depois do jantar, já com o pijama vestido, os fantasmas convidados 

começam a chegar, povoando as sombras do Museu…. 

Duração do ateliê: Das 21.00h de Sexta às 09.00h de sábado 

Material necessário: escova de dentes e pasta, pijama, saco de cama e muita vontade de brincar! 

Todo o ano. 

Canto dos criativos 

- Atividade dos 18 meses aos 12 anos 

Atividades desenvolvidas de acordo com a idade dos participantes e que visam a promoção da autoestima e 
da criatividade dos participantes. Desde os quadros à criação e encenação de estórias, passando pela 

expressão corporal e musical, tudo é útil para despertar os participantes para o seu potencial.  

Duração do ateliê: 40-90m, consoante a atividade 

Número de participantes: mínimo de 10, máximo de 25 crianças, consoante a atividade 

Todo o ano. 
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EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS  

Exposição de Fotografia e Vídeo “ Amor é Um Lugar Estranho” – por Ângelo Lucas Março a Maio  de 2013 (previsão) 

Exposição “Trajes de Barroso, Trabalho e Festa” – comissária  Daniela Araújo 

Parceria com a Câmara e Ecomuseu do Barroso  

A identidade da exposição, centrada no trabalho e na festa, insere-se numa temática muito cara ao Museu 
de Arte Popular, e que está amplamente representada nas pinturas murais das salas das regiões: a 
diversidade das gentes em quotidianos de trabalho e em tempos festivos. Posiciona-se numa museologia 
inclusiva, que se traduz numa efetiva participação das comunidades nos processos de ativação patrimonial 
liderados pelos museus, e que responde a uma das exigências da Convenção da salvaguarda do PCI, o 
Museu de Arte Popular acolhe a exposição temporária Trajes de Barroso. Trabalho e Festa, contribuindo 
para a dinamização das memórias locais, para a coesão territorial e para a visibilidade de comunidades 
periféricas. 

Maio  a  Novembro de 2013 
(previsão) 

Exposição “ 4X4 Exercícios sobre a Cidade e o Rio…”  

Um local escolhido durante um mês, numa cidade com rio, com uma exposição conjunta de trabalhos de 
pintura, desenho, escultura, instalação de fotografia e vídeo, sobre o Património Português com uma 
planificação de 4X4: 4 sábados, 4 atividades ( teatro, dança, action pinting, caminhadas, fotografia, etc), 
direcionadas aos público em geral, abarcando todos os níveis etários com o objetivo de promover uma 
cultura de educação pela Arte e Bem-Estar, apoiando uma causa Social ou/e uma Organização/Instituição 

de Interesse Público, no caso, a Associação de LUPUS ao nível da sua divulgação e prevenção. 

Julho de 2013 (previsão) 

 

Divulgação e Comunicação 

Manutenção da divulgação do MAP no website e no facebook  

Outros 

Loja Popular: Continuidade da parceria IMC/Vida Portuguesa e IMC/País em Lisboa; 
Continuidade do projeto de alargamento de parcerias para a cedência de espaços; 
Continuidade das ações de angariação de voluntariado; 
Reativação da cafetaria (colaboração no programa do concurso publico); 
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Afirmação pública da imagem do MNAC-MC 
 
É prioritária a disponibilização ao público e a divulgação alargada das coleções do MNAC-

MC. 

Para este efeito está com projeto concluído a montagem das salas do piso 2.A da 

exposição permanente das coleções do MNAC, entre 1850 e 1975, numa disposição que 

se organiza por estéticas e tempos históricos. 

Às coleções das décadas de 1980 até à atualidade, marcadas pela mudança dos suportes 

e formas de expressão artística, serão apresentadas na sala polivalente, piso 0, na sala de 

passagem do piso 01 e na sala dos fornos, piso 02, em exposições temporárias seguindo 

eixos disciplinares e temáticos. 

Esta estratégia deseja disponibilizar aos visitantes, em oferta constante e com 

perenidade, as coleções da Arte portuguesa dos séculos XIX, XX e XXI. 

Deste modo reafirma-se o carácter identitário das coleções e da missão do MNAC, como 

sede de salvaguarda e divulgação dos objetos de expressão artística modernos e 

contemporâneas em Portugal e também internacional, de 1850 à atualidade. 

A sua visibilidade pública constrói-se, num futuro próximo, a partir de exposições, 

atividades educativas e de formação para todos os públicos e edições. 

 
EXPOSIÇÕES 
 
Exposição permanente 
Pintura, escultura, objetos da coleção MNAC. 1850-1975 
Piso 2A 
A inaugurar em Fevereiro de 2013 
 
Instrumento basilar para a instituição museu e que, no caso do Museu Nacional, tem a 

força de um direito dos cidadãos, o de ter acesso às coleções de arte que o Estado reuniu 

e que devem estar acessíveis em permanência aos públicos, de modo a propiciar a 

educação aos cidadãos nacionais e constituir notícia sobre a cultura em Portugal para os 

cidadãos estrangeiros. 
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As coleções do Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado, dão 

continuidade às coleções de Artes Plásticas do Museu Nacional de Arte Antiga, com obras 

desde 1850, o eclodir do Romantismo na arte em Portugal, e a atualidade. 

Neste arco cronológico é possível definir dois ciclos, o de uma modernidade histórica, 

entre 1850 e cerca de 1975, e a de uma modernidade contemporânea até à atualidade. 

É nesta perspetival que se selecionaram 100 obras de referência das coleções, entre 1850 

e 1975, que ocuparão em permanência as salas do piso 02 A, lastro seguro e muito 

qualificado da oferta do Museu aos públicos. 

 
 
Exposições temporárias 
 As exposições temporárias são fundamentais para garantir o regresso continuado 

dos públicos ao Museu, principalmente os nacionais, e um dos mecanismos mais eficazes 

de dinamização da imagem do Museu e de todas as instituições que lhe estejam 

associadas. 

Em exposições temporárias serão apresentados conjuntos de obras da coleção do MNAC-

MC entre 1975 e a atualidade, em estruturas que não exigem o delineamento da história 

e permitem leituras transversais, temáticas e problematizadas. 

 
 
“ Are you still awake” 
Curadoria Emília Tavares  
Quarta-feira 12 Dezembro de 2012 – Domingo 28 de Abril de 2013. 
Pisos 1 e 2 
Exposição temporária que contempla obras da coleção MNAC-MC entre 1975 e 2012, de 
Ernesto de Sousa (1921-1988), Ana Hatherly (1929), Julião Sarmento (1948), Júlia Ventura 
(1952), Paulo Catrica (1965), João Tabarra (1966), Alexandre Estrela (1971), Carla Filipe 
(1973), Vasco Araújo (1975), João Pedro Vale (1976), Hugo Canoilas (1977) e Mauro 
Cerqueira (1982). 
Coloca-se a questão do significado politico da arte na contemporaneidade portuguesa, 
estruturando-a em núcleos temáticos: 1. Género e Identidade, 2. Pós-colonialismo: 
trauma e esquecimento, 3. Revolução, Resistência e Reinvenção,  
 
 
4. Distopias e paisagem transfigurada. 
João Onofre, Sem título (n’en finit plus), 2010 
Quarta-feira 12 Dezembro de 2012 – Domingo 3 de Fevereiro de 2013. 
Pisos 0, sala polivalente. 
Produção do Festival Temps d’Images 
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Francisco Tropa,  
Instalação e fotografia, 2013. 
Quarta-feira 13 de Fevereiro – Domingo 7 de Abril de 2013. 
Pisos 0, sala polivalente. 
Produção do Festival Temps d’Images 
 
Hetero q.b., autores vários 
Ciclo internacional de vídeos sobre a condição feminina e a violência sobre as mulheres. 
Quarta-feira 12 de Abril – Domingo 23 de Junho de 2013. 
Pisos 0, sala polivalente. 
 
Jorge Oliveira (1924-2011). Exposição retrospetiva 
Curadoria José Luís Porfírio 
Quarta-feira, 16 de Maio Março – Domingo, 1 de Setembro de 2013. 
Piso 1 e 2 
Pintor e desenhador cuja obra se inicia nos quadros mentais do Neorrealismo mas que se 
afirma definitivamente em estéticas do Surrealismo, embora de modo autónomo e 
independente dos grupos surrealistas portugueses. 
A sua pintura, de excecional qualidade plástica, manteve-se pouco conhecida até à 
atualidade e a seleção antológica a apresentar, um conjunto de cerca de 70 pinturas e 
desenhos, revela um poderoso imaginário que convoca espaços abstratos e meditações 
cósmicas. 
 
AR.CO. 40 anos de um projeto de ensino artístico (1973-2013) 
Curadoria Paulo Henriques com Manuel Costa Cabral e Manuel Castro Caldas. 
Quarta-feira, 18 de Setembro – Domingo, 10 de Novembro de 2013. 
Piso 1 e 2. 
Exposição comemorativa de quatro décadas de existência de uma das Escolas de Arte 
que, com independência e espírito moderno, inscreveu novas direções no ensino artístico 
em Portugal. 
Apresentação dos ciclos de desenvolvimento deste projeto e de obras dos seus 
protagonistas, entre as dos professores e as dos alunos que integram hoje o panorama da 
criação artística nacional. 
 
Jorge Molder, um percurso antológico 
Curadoria João Pinharanda 
28 de Novembro de 2013 a 23 de Fevereiro de 2014. 
Piso 1 e 2 
Produção da exposição e do catálogo Fundação EDP 
Sem o carácter sistemático e rigoroso de uma retrospetiva, esta exposição irá apresentar 
um percurso pelo trabalho deste notável fotógrafo contemporâneo, entre a série 
“Exposição”, 1980, e as séries sobre a “revelação dos sonhos”, 2009, a que se associam 
outras acuais e ainda com produção em curso. 
 
Exposição itinerante 
Instrumento eficaz para a descentralização do usufruto das coleções 
MNAC-MC com significativas mais-valias regionais. 
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Românticos e naturalistas. Coleção MNAC-MC 
Curadoria Maria de Aires Silveira 
Seleção de cerca de 35 obras de Pintura e Desenho 1850-1910 constituem esta exposição 
que teria colocação, em 2013, em duas estruturas museológicas do país, sob tutelas 
autárquicas. 
 
 
ATIVIDADES 
 
Fundamentais para uma eficaz comunicação das coleções do MNAC-MC e das exposições 

são todas as atividades programadas em articulação quer com a exposição permanente 

quer com as temporárias.  

 
Ciclos de visitas 
 

Para todos os públicos, pequeno, grande, sénior, efémeros, VIP, avulso, com interesses 

específicos, estudiosos, alunos gerais. Deverão realizar-se visitas temáticas, visitas 

personalizadas, visitas a grupos com necessidades especiais. Desenvolvem-se em 

abordagens estética e pedagógica de exploração significativa. 

 
Durante a semana 
 
Visitas guiadas desenvolvidas num âmbito pedagógico 
Ensino básico e secundário: 3.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª feira. 10.00-13.00 h. 
Ensino secundário e universitário: 3.ª e 5.ª feira. 14.00-17.00 h 
Grupos culturais, 3.ª idade e outros: 4.ª e 6.ª feira. 14.00-17.00 h 
30 minutos à hora do almoço. Comentários a pinturas selecionadas. 4ª Quarta do mês. 
Todos os públicos 
 
Fins-de-semana 
 
Romantismo em simultâneo. Visita-jogo para filhos e visita guiada para pais 
3º Sábado. 15.00 h 6 x em época lectiva 
Um olhar sobre a obra e o artista. Visita comentada sobre temas e autores. 
2º Sábado do mês. 16.00 h 1xmês. 
Conhecer a pintura portuguesa de 1850 a 1975. Visita guiada para todo o público. 
 
 
Ateliers 
Desenvolvem as capacidades de ver, entender, conceber, experimentar, fazer, produzir, 
expor. 
Para escolas, seniores, famílias, em fins-de-semana e períodos de férias. 
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Semana 
 
No tempo dos surrealistas. Ateliers pedagógicos para o 1.º ciclo do ensino básico. 
1 x mês, época lectiva 10.00 – 12.00 h 
As paisagens naturalistas. Atelier para Seniores 
3ª terça do mês 15.00-17.00 h. 
 
Fins-de-semana  
 
A paleta dos Modernistas. Atelier para pais e filhos 
4º Domingo mês. 11.30-13.30 h 
Romantismo em simultâneo. Visita-jogo para filhos e visita guiada para pais. 
3º Sábado. 15.00 h 6 x em época lectiva. 
Desenhar 
Sábado. 11 às 13 h - 3 sábados mês, Maio e Novembro. 
Férias de Verão 
4 dias no museu! Atelier para miúdos em férias  
Quatro dias, quatro artistas, quatro linguagens plásticas. 
25 a 28 Junho. 
 
Cursos 
Propiciam-se abordagens distintas nos domínios de conteúdos programáticos do museu e 

das coleções ou das temáticas das exposições temporárias. Para universitários, adultos, 

professores. 

 
A Modernidade na Coleção do MNAC 
Um fim-de-semana 25 e 26 de Maio 
11.00-13.00h. 15.00-17.00 h  
 
Pensar a história de um edifício: do Convento de S. Francisco ao MNAC – Museu do 
Chiado. 
Um fim-de-semana 30 e 31 de Outubro 
11.00-13.00h. 15.00-17.00 h  
 
Quem comunica e como se comunica nos museus?  
Sobre acessibilidades aos conteúdos científicos. 
Uma semana, 19 a 22 Novembro 
pós laboral 19.00-21.00h 
 
O Museu a dois tempos, exposição e bastidores 
Para estudantes pré universitários e universitários. 
Uma semana no verão 22 a 26 de Julho 
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Colóquios 
Propiciam situações de reflexão nos âmbitos técnicos e científicos do Museu, convidando-

se para o efeito os especialistas, nacionais e internacionais, que produzem conhecimento 

sobre os temas abordados. 

 
Pode a arte anular o destino? 
Em articulação com a exposição temporária Are you still awake. 
Organização Emília Tavares e Rita Sá Marques. 
26 de Janeiro, das 11 às 18 horas. 
Os surrealismos 
Em simultâneo com a exposição retrospetiva do pintor surrealista Jorge Oliveira. 
Organização Adelaide Ginga e Rita Sá Marques. 
15 de Junho de 2013, das 11 às 18 horas. 
 
Fotografia como expressão artística contemporânea 
Em simultâneo com a exposição antológica do fotógrafo Jorge Molder. 
Organização Emília Tavares e Rita Sá Marques 
8 de Dezembro de 2013, das 11 às 18 horas. 
 
 
PUBLICAÇÕES 
 
Instrumentos essenciais para a divulgação das coleções e da imagem da instituição, com 

grande valia pedagógica nacional e de divulgação internacional dos patrimónios 

portugueses. 

 
Arte Portuguesa 1860-2010 
3º volume da obra sobre Arte Portuguesa a partir das coleções do MNAC-MC, produzida 
no âmbito do Centenário do MNAC - MC, em 2011, e da qual já se publicaram o 1º e 2º 
volumes respeitantes a 1850-1910 e 1910-1960. 
Coordenação Pedro Lapa e Emília Tavares. 
Produção edições Leya. 
 
Roteiro das coleções do MNAC-MC. 1850-1975. 
Publicação que apresenta brevemente a história do MNAC-MC, e apresenta as coleções 
de 1850 a 1975, pela apresentação dos núcleos da exposição permanente, com 
reprodução de cerca de 50 obras. 
24 x 14 cm, 84 páginas e 50 imagens. 
Versões em português e inglês. 
 
O meu primeiro roteiro das coleções do MNAC-MC. 1850-1975 Publicação para públicos 
infanto-juvenis. A biografia, a obra dos artistas e as correntes artísticas entre 1850 e 1975 
são abordadas através de uma linguagem apelativa com objetivos pedagógicos. 
24 x 14 cm, 56 páginas e 25 imagens. 
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Catálogo Jorge Oliveira (1924-2011). Exposição retrospetiva 
24 x 28 cm, 140 páginas, 100 imagens 
Textos José Luís Porfírio. 
 
Catálogo AR.CO. 40 anos de um projeto de ensino artístico (1973-2013) 
29 x 27 cm, 98 páginas, 100 imagens 
Textos MNAC-MC, AR.CO. 
 
Catálogo exposição itinerante Românticos e naturalistas. 
15 x 23 cm, 112 páginas, 50 imagens 
Textos e fotografias MNAC-MC. 
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Proposta de plano de atividades para 2013 

 

Estudo e Investigação: 

Pretende-se continuar a ação interna de investigação sobre as coleções próprias do 

Museu de Grão Vasco, de modo a fundamentar as restantes funções do museu, com 

especial ênfase para a interpretação, exposição e educação. 

Assim sendo o MGV promoverá: 

 O acolhimento de investigadores universitários, no âmbito de trabalhos 
académicos de licenciatura, dissertações de mestrado e teses de doutoramento, 
tal como tem vindo a acontecer nos anos transatos, sendo particularmente 
importante o relacionamento com instituições estrangeiras, uma das formas de 
propiciar a internacionalização do museu; 

 O estudo e investigação de núcleos de coleção do museu, nomeadamente de 
Columbano Bordalo Pinheiro, José de Almeida Furtado, Ícones Russos e Pintura 
Naturalista; 

 A cooperação científica com instituições de investigação na área de conservação e 
restauro, sobretudo com o Departamento de Conservação e Restauro da DGPC. 

 

Incorporação: 

O MGV pretende concluir o processo de incorporação do Legado da Dr.ª Ana Maria 

Pereira da Gama, composto por arte russa (ícones e pratas), bibliografia, numismática, 

objetos de arte e mobiliário e minerais. 

Das coleções recolhidas, será feito o competente inventário (registo escrito e fotográfico); 

o seu estudo e exposição temporária. 

Inventário e documentação: 

Será dada continuidade ao carregamento dos dados no matriz net e articular com o 

matriz pix, mediante a capacidade dos próprios sistemas. 
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Conservação e Restauro: 

O MGV irá propor intervenções em cerca de duas dezenas de obras de pintura, o que 

perspetiva que a coleção em reserva esteja tratada a cerca de 80%. Os restantes 20% de 

obras de pintura poderão ser objeto de tratamento em anos subsequentes. 

Pretende ainda instalar em reserva definitiva o mobiliário recolhido nas Instalações do 

Regimento de Infantaria, bens esses já tratados preventivamente mas a aguardar 

intervenção de conservação e restauro. 

Algumas das peças referidas poderão ser intervencionadas internamente com recurso a 

voluntariado, devidamente acompanhado por técnicos do DCR/DGPC. 

Pretende-se, também, promover um encontro sobre conservação e restauro, de modo a 

dar conta dos processos de intervenção realizados em 2011 e 2012 (e outros em curso). 

 

Segurança e condições ambientais no Museu: 

Sendo um especto crucial para o bom funcionamento do museu, pretende-se promover a 

recuperação dos sistemas de AVAC e reativar eficientemente (reparação parcial) os 

alarmes do Museu, ligando-os à GNR e Bombeiros. 

Educação: 

Os aspetos educativos necessitam de um acompanhamento rigoroso e regular. Nessa 

medida é importante que o museu desenvolva parcerias regionais e suprarregionais no 

âmbito do ensino e educação, que potencie a divulgação das coleções e atividades do 

museu, mas também que crie um diálogo criativo em que os alunos e outros agentes de / 

em formação participem ativamente da vida do museu. 

 

Exposições: 

Coroando o esforço de investigação e criando pontes para a comunicação, o Museu de 

Grão Vasco irá implementar algumas exposições, temporárias ou intervenções no 

discurso permanente, que irão marcar o calendário de atividades e, desta forma, 

continuar um percurso de atracão regular dos públicos. 
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Quadro-síntese de atividades para 2013 

 

Datas Atividade Síntese justificativa 
Janeiro - Maio Exposição Joaquim 

Lopes (1886-1956)  - 
Coleções do Museu 
de Grão Vasco 

Joaquim Lopes é um dos autores com maior expressão nas coleções de pintura moderna do MGV, fruto da 
relação pessoal com Almeida Moreira, primeiro diretor do museu. 
A coleção, que na íntegra foi estudada e apresentada em Coimbra e em Viseu na Feira de São Mateus de 
2012, contando com um catálogo, será apresentada no MGV entre Janeiro e Maio de 2013. 
Como encerramento da exposição serão realizadas conferências e o lançamento das cartas de Almeida 
Moreira a Joaquim Lopes (cerca de 160 cartas inéditas) que fazem o percurso de amizade entre ambos e da 
história de Viseu e do Museu Grão Vasco até 1939. 
A exposição poderá itinerar em outros museus a partir de Junho. 

Março Sala Columbano 
 

Reorganização da última sala de exposição do museu, atualmente dedicada à pintura da primeira metade do 
século XX, mas que apresenta um discurso pouco coerente e truncado pela separação física com a sala 
dedicada à pintura naturalista. 
Nesta reestruturação do discurso museológico pretende-se trazer para exposição um conjunto significativo 
de obras de Columbano, agora restauradas e aptas à função museal. 
A “recriação” de uma sala dedicada a Columbano entronca numa das visões de Almeida Moreira para o Grão 
Vasco, que assim, novamente, devolverá ao público algumas obras-primas da arte nacional, como a tela 
“Camões e as Tágides”, e outras. 

13 a 19 de 
Maio 

Festa dos Museus em 
Viseu 

Realização de diversas atividades museológicas, visitas especializadas, abertura noturna dos espaços, 
inaugurações, conferências, apresentações de teatro e música, e lançamento de edições, numa festa 
alargada no âmbito do dia internacional dos museus, realizada por diversos parceiros culturais, tais como o 
Museu Grão Vasco, Diocese de Viseu, Câmara Municipal de Viseu, Santa Casa da Misericórdia, etc. 
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Datas Atividade Síntese justificativa 
18 e 19 de 
Maio  
 

Dia Internacional dos 
Museus / Noite dos 
Museus 

Integra o âmbito das atividades da Festa dos Museus, contudo poderá apresentar algum tipo de atividade 
específica, considerando o tema que vier a ser adotado para este ano. 

18 de Maio 
(ou durante o 
Verão) 

Coleção de Minerais 
do Legado Pereira da 
Gama 

Assinatura do protocolo de cooperação entre a DGPC/MGV e a Câmara Municipal de Viseu / Museu do 
Quartzo, com a entrega por comodato, da coleção de minerais que neste momento está em fase de pré 
inventário e que servirá para consolidar a presença regional de coleções de referência ligadas à história 
natural, aos minerais e ciências da terra, reforçando, deste modo, a relação com outras entidades museais e 
com a autarquia. 

Maio a 
Outubro 

Ícones Russos do 
Legado Pereira da 
Gama 

O legado Pereira da Gama inclui uma significativa coleção de ícones russos (dos séculos XVIII e XIX), passando 
a ser, após a sua integração formal nas coleções do MGV, o acervo mais vasto e referencial no âmbito das 
coleções dos museus do estado. A sua apresentação ao público através de uma exposição temporária e da 
integração parcial no discurso museológico permanente do museu, constituem uma importante ação 
museológica que será destacada durante o ano de 2013. 

Agosto Sacrário 
renascentista de João 
de Ruão 

Instalação do sacrário renascentista de João de Ruão, motivando a reestruturação da sala agora dedicada à 
arte da “diáspora”, permitindo maior articulação entre a sala de arte medieval e a de escultura maneirista e 
barroca. 

Segundo 
semestre de 
2013 
(Outubro?) 

Conservação e 
Restauro – Dar vida à 
memória 

Conferência e demonstração de resultados de intervenções de conservação e restauro de 2010 a 2013 

Novembro ou 
Dezembro 

José de Almeida 
Furtado, “o gata” 

Reorganização da sala dedicada à pintura da primeira metade do século XIX, com maior incidência na obra de 
José de Almeida Furtado, com a exposição das suas miniaturas. 

Durante o ano Visitas temáticas ao 
museu 

Além das visitas guiadas correntes, pretende o MGV desenvolver um espaço de visitas temáticas com maior 
especificidade e destinadas a um público mais restrito (investigadores, profissionais, etc.). 

Durante o ano Peça do Mês Destaque feito a obras decorrendo de duas situações pontuais: a integração de novas peças no discursos 
expositivo permanente, permitindo a sua reapresentação ao público; ou o resultado de um processo de 
investigação específico sobre uma obra, cujos novos dados sejam significativamente relevantes para uma 
melhor compreensão e conhecimento da peça e do seu entorno. 
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Diversos 

 

Publicações para 2013 (em 
parceria com o GAMUS): 
 

Cartas de Almeida Moreira a Joaquim Lopes 
 
Columbano Bordalo Pinheiro – Coleções do Museu de Grão Vasco 
 
Ícones Russos do Legado Pereira da Gama 

Reservas 
 

Instalação definitiva da coleção de mobiliário na reserva 3 (bens do MGV procedentes dos depósitos provisórios nas 
instalações do Regimento de Infantaria de Viseu). Instalado por apoio direto da Visabeira 

 

Restauros 
 

Deslocação para as instalações do DCR da DGPC dos seguintes bens (prioritários) para efeitos de conservação e 
restauro: 

 1. São Francisco, José de Almeida Furtado – Gata, 140cm x 94cm, inv.2236 / 114 Pin; 

 2. São Marcos, óleo sobre tela, 169cm x 117cm, inv.2219 / 97 Pin;  

 3. Nossa Senhora da Conceição, óleo sobre tela, 232cm x 177cm, inv.2248 / 126 Pin;  

 4. Nossa Senhora da Conceição, a óleo sobre tela, 177cm x 145cm, inv.2249 / 127 Pin; 

 5. S. João da Cruz, a óleo sobre tela, 115cm x 94cm, inv.2949 / 637 Pin; 

 6. Santa Ana, S. Joaquim e a Virgem, óleo sobre tela, inv.2952/ 642 Pin; 

 7. Mártires de Marrocos, a óleo sobre tela, MGV S/ N. INV. 

 8. Cabeça de Rapaz, Escola Flamenga, óleo sobre tela, 48,5cm x 39cm, inv.2213 / 91 Pin;  

 9. Retrato de Homem, Ricardo Ruivo, óleo sobre tela, 65,5cm x 51,5cm, inv.2500 / 378 Pin;  

 10. S. Pedro Claver, óleo sobre tela, 70cm x 50cm, inv.2479 / 357 Pin;  

 11. S. Francisco de Borja, óleo sobre tela, 69cm x 49cm, inv.2480 / 358 Pin; 

 12. Santo Inácio Loiola, óleo sobre cobre, 23,5cm x 18cm, inv.2493 / 371 Pin; 

 13. Santo Jesuíta, óleo sobre tela, 100cm x 74cm, inv.2953 / 639 Pin; 

 14. São José com o Menino, óleo sobre tela, 115cm x 50cm, inv.2951 / 640 Pin; 

 15. Virgem com o Menino, óleo sobre madeira, 57cm x 41cm, inv.2124 / 2 Pin; 

 16. Frade de Joelhos diante da Cruz, óleo sobre tela, 37cm x 28cm, inv.2250/ 128 Pin; 

 17. D. Carlota Joaquina, óleo sobre tela, 98cm x 69cm, inv.2495 / 373 Pin; 
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 18. Retrato de Seabra de Sousa, óleo sobre tela, 62,5cm x 49,5cm, inv.2499 / 377 Pin; 

 19. Retrato José Amado Morgado, Júlio Santos, óleo sobre tela, 100cm x 100cm, inv.2958 / 670 PIN  

 20. Auto-Retrato – Mariano Benlliure, óleo sobre tela, 106cm x 78cm, inv.2475 / 353 Pin; 

 21. A Balsina, Acácio Lino, óleo sobre tela, 59cm x 47cm, inv.2374 / 252 Pin; 

 22. Cabeça de Mulher, Varela Aldemira, óleo sobre tela, 38,5cm x 46cm, inv.2426 / 304 Pin;  

 23. Anoitecer – Moinho de Vento, Ezequiel P.ª , óleo sobre madeira, 35cm x 46cm, inv.2297 / 175 Pin; 

 24. A Carvalha Seca, Frederico Aires, óleo sobre tela, 33cm x 24cm, inv.2404 / 282 Pin; 

 25. Paisagem - Margem do Vouga, J. Brito, óleo sobre madeira, 34cm x 50cm, inv.2328 / 206 Pin 

 26. São Jorge, Escultura1855, 176cm x 104 cm x 79cm,  inv.1116 / 241 Esc  
Intervenções de conservação em mobiliário e molduras, decorrendo de ações de voluntariado monitorizado por 
especialistas. 

Inventário 
 

Prevê-se a realização de cerca de 1000 introduções ou correções de fundo a fichas matriz, permitindo uma significativa 
atualização de dados disponibilizáveis ao público. 

Serviços Educativos e 
formação artística 

Desenvolvimento de um curso de pintura e desenho com artistas plásticos e instituições locais, como o Instituto Piaget. 

 

Resumo 

ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Exposição Joaquim Lopes (1886-1956)  - Coleções do Museu de Grão Vasco Janeiro - Maio 

Sala Columbano Março 

Festa dos Museus em Viseu 13 a 19 de Maio 

Dia Internacional dos Museus / Noite dos Museus 18 e 19 de Maio  

Protocolo de comodato com a Câmara Municipal de Viseu / Museu do Quartzo com disponibilização da Coleção de 
Minerais do Legado Pereira da Gama  

18 de Maio (ou durante o Verão) 

Ícones Russos do Legado Pereira da Gama Maio a Outubro 

Instalação do sacrário renascentista de João de Ruão / sala de escultura renascentista Agosto ou Setembro 

Conservação e Restauro – Dar vida à memória (conferências) Segundo semestre de 2013  
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Reorganização da sala dedicada à pintura da primeira metade do século XIX com enfoque na obra de José de 

Almeida Furtado 

Novembro / Dezembro 

Visitas temáticas ao museu Durante o ano 

Peça do Mês Durante o ano 

Lançamento de publicações (em parceria com o GAMUS): 

Cartas de Almeida Moreira a Joaquim Lopes 

Columbano Bordalo Pinheiro – Coleções do Museu de Grão Vasco 

Ícones Russos do Legado Pereira da Gama 

 

Maio 

Julho / Agosto 

Maio 
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A PROJETOS 

1 – Acolhimento de visitantes e instalação da loja.  

Prevê-se a reabilitação dos espaços de acolhimento e receção de público  

2- Edição conjunta da DGPC com o CEAUCP e a LAC 

O Museu Monográfico considera importante que a Direção Geral do Património Cultural 

colabore com o Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e do 

Porto e a Liga de Amigos de Conimbriga na edição de uma obra científica sobre 

Conimbriga. 

Autor: Virgílio Hipólito Correia; Título: A Arquitetura Doméstica de Conimbriga e as 

estruturas económicas e sociais da cidade romana; Coleção: Anexos da revista 

Conimbriga, nº 5. 

3 – Reequipamento da Reserva 

A reserva do Museu padece neste momento de três problemas graves: i) infestação de 

contentores em madeira por xilófagos; ii) envelhecimento generalizado da estanteria; iii) 

falta de uniformidade dos sistemas de contentorização, que redunda em desperdício de 

espaço. Alguns destes problemas, designadamente a infestação por xilófagos, começaram 

a ser atacados pela compra de contentores. 

B ATIVIDADES PREVISTAS NO MUSEU 

1. Gestão de coleções: estudo, incorporação, inventário e conservação 

a) Projetos de estudo e investigação 

i) Projeto DEARCON 

O Museu vai desenvolver o projeto “Desenvolvimento das Escavações Arqueológicas nas 

Ruínas de Conimbriga” DEARCON, integrado no Plano Nacional dos Trabalhos 

Arqueológicos, centrado na escavação, a médio prazo, do sector G XVI a G XVIII do 

planalto da cidade, zona situada entre o fórum e o anfiteatro. 

Este projeto é a ferramenta estruturante da atividade do Museu no que diz respeito à 

investigação, ao crescimento das coleções, ao trabalho com o Ensino, designadamente o 

Superior especializado em Arqueologia e, em grande medida, com o voluntariado. 
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ii) Estágios e dissertações sobre as Ruínas e coleções do Museu 

A colaboração privilegiada do MMC com o antigo Instituto de Arqueologia da Faculdade 

de Letras da Universidade de Coimbra, agora integrado num departamento da Faculdade, 

traz com regularidade a Conimbriga intenções de realização de estágios ou de elaboração 

de dissertações do 2º Ciclo da estrutura de Bolonha que, na medida das propostas 

recebidas e das possibilidades efetivas de orientação competente por parte dos 

funcionários do Museu, serão aceites e, desejavelmente, estendidas a outras 

universidades e outras especialidades. 

b) Inventário de coleções 

i) Adaptação do inventário à nova versão do MATRIZ 

A tarefa primordial para 2013 no domínio do inventário é a adaptação à nova versão do 

MATRIZ, a resolverem-se os problemas de logística e equipamento, que deixam em 

aberto a programação do trabalho em concreto. 

c) Inventário fotográfico nacional 

Elaborada proposta  no sentido de sistematizar a documentação das peças inventariadas 

designadamente as peças da exposição permanente do Museu (1533 peças: fotografadas 

1056; por fotografar 477). 

Acrescerá a este ponto a necessidade de fotografar parte da coleção de ourivesaria, vista 

a solicitação dos CTT (6 peças, que podem ser temporariamente deslocadas para Lisboa) 

A estas devem ser adicionadas as peças selecionadas para aumento da exposição 

permanente. 

d) Plano de incorporações 

Nos termos do Regulamento Interno do Museu, que define a política de incorporações, a 

principal fonte de materiais a incorporar na coleção é constituída pelo continuar das 

escavações na cidade. 

e) Bens móveis, classificados e inventariados 

Não se preveem novas propostas. 

f ) Apoio a outras entidades 

i) Museu Nacional de Arqueologia 

A oficina de mosaicos do Museu continuará a tratar os mosaicos da coleção do Museu 

Nacional de Arqueologia (Santa Vitória do Ameixial e Torre de Palma). 

O desenvolvimento desta atividade, que se viu algo atrasada nos últimos anos pelas ações 

emergentes que o Museu teve de desenvolver na villa romana da Meia Praia (Lagos), em 
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Santiago da Guarda (Ansião) e em Vale de Mouro (Mêda), deverá permitir levar o 

restauro desses mosaicos à sua conclusão, devendo para tal ser alvo de uma coordenação 

especial com a direção do MNA. 

ii) Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

O MMC está a colaborar ativamente com a Câmara municipal de Condeixa no 

desenvolvimento do centro de interpretação da paisagem e acolhimento de visitantes 

“POROS, Portugal Romano em Sicó”, no âmbito do protocolo oportunamente assinado 

dentro do consórcio da candidatura PROVERE em que o ex-IMC participou. 

Esta colaboração, que pode trazer a Conimbriga um contributo muito importante, 

designadamente na sua relação com o público escolar e na implementação do Circuito da 

Romanização (Conimbriga, Rabaçal, Santiago da Guarda), implicará a cedência de algumas 

peças da coleção do Museu e a disponibilização de informação e conteúdos. 

iii) Fundação Concelho de Condeixa 

A Fundação Concelho de Condeixa é a principal entidade da “sociedade civil” local. O 

MMC colabora ativamente com a Fundação na prestação de apoio técnico-científico a 

algumas das suas realizações e na disponibilização de espaços para a realização de 

eventos. 

iv) Fundação Cidade de Ammaia 

Continuará a desenvolver-se o protocolo de colaboração com a Fundação Cidade de 

Ammaia, contemplando a formação de Técnicos de Conservação e Restauro daquela 

instituição no Laboratório de Conservação e Restauro do Museu Monográfico de 

Conimbriga e a participação científica de um dos colaboradores do Museu (Doutor José 

Ruivo) na classificação, estudo e publicação das moedas romanas das escavações da 

cidade romana de Ammaia. 

v) Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra 

Na sequência de uma candidatura a um projeto da Fundação da Ciência e Tecnologia, que 

infelizmente não teve sucesso, o Museu vai continuar a colaborar com o referido centro 

no projeto de criação de um “Museus Virtual de História da Alimentação”, que se poderá 

vir a revelar uma iniciativa de grande interesse, designadamente como forma de 

divulgação direcionada das coleções digitalizadas no âmbito do programa MATRIZ; 

através do cruzamento de meta-informação. 

vi) Câmara Municipal de Odemira 

O Diretor do Museu integra o grupo de trabalho sobre o projeto do Museu de Odemira. 
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g) Projetos de conservação e restauro 

Não estão previstos projetos especiais fora da atividade normal do laboratório e da 

oficina de restauro de mosaicos. 

2. Divulgação, comunicação e educação 

a) Exposições 

i) “Passado Revisitado: ilustração histórica e arqueológica” 

Pretende-se realizar a exposição de ilustrações intitulada “Passado Revisitado: ilustração 

histórica e arqueológica” do ilustrador César Figueiredo. No âmbito desta exposição 

desenvolver-se-ão workshops de Diário Gráfico, Desenho Arqueológico, Pintura/Desenho 

artístico, Desenho de Arquitetura e Desenho Técnico, em colaboração com a empresa 

“Terra Firme”. 

ii) “Quando os ossos revelam história” 

Pretende-se realizar a exposição intitulada “Quando os ossos revelam história”, em 

colaboração com o departamento de estudos em paleoecologia e arqueozoologia da 

DGPC, com base na osteologia pertencente a Conimbriga. No âmbito desta exposição 

desenvolver-se-ão estudos que terão a sua apresentação pública em formato de 

workshop visando, essencialmente, uma interpretação zooarqueológica de Conimbriga. 

b) Edições 

i) Guia Breve 

A edição portuguesa está esgotada e as restantes, um sucesso de vendas, em quebra de 

stocks. 

ii) Protocolo com a Editorial Âncora 

Na sequência da publicação do ciclo de conferências “Perspetivas sobre Conimbriga” em 

2004, têm sido mantidos contactos com a Editorial Âncora no sentido de se poderem 

levar a acabo outros projetos editoriais. 

Neste momento parece oportuno explorar as possibilidades de editar no âmbito desta 

parceria o Roteiro das Ruínas e o Catálogo das Coleções do Museu. 

iii) Postais 

c) Website 

O Museu está a trabalhar ativamente no sentido de facilitar a transferência do 

alojamento do seu site para os servidores da DGPC, o que se espera venha a ocorrer 

brevemente. 
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d) Educação 

i) Público escolar 

Os acompanhamentos das visitas escolares a Conimbriga decorrem sob a 

responsabilidade de Guias Externos ao Museu, devidamente credenciados para o efeito, 

sendo de se manter esta medida uma vez que está solidamente implementada e tem 

contribuído para a boa prestação dos Serviços Educativos da instituição. 

ii) Workshops 

Pretende-se que a realização de workshops em Conimbriga, durante o ano de 2013, seja 

uma das vias de atuação no desenvolvimento da missão educativa do Museu. Assim, para 

além dos que se desenvolverão no âmbito das exposições previstas, ambiciona-se a 

promoção de cursos de desenho arqueológico. 

iii) Cursos de Arqueologia 

Dentro do plano de escavações previstas para o ano de 2013 propõem-se que estas 

integrem uma componente formativa, em modelo de Cursos de Arqueologia, abertos à 

comunidade estudantil em regime de voluntariado. Dar-se-á, também, oportunidade ao 

público de Conimbriga, devidamente acompanhado, a possibilidade de interagir com os 

arqueólogos responsáveis pelas escavações, tornando-as visitáveis. 

e) Eventos e comemorações 

Desenvolver-se-á uma programação específica para a comemoração do Dia Internacional 

dos Monumentos e Sítios, Noite dos Museus, Dia Internacional dos Museus e Aniversário 

do Museu 

f) Divulgação e promoção 

i) Redes Sociais 

Tendo em linha de conta o sucesso reconhecido à presença do Museu de Conimbriga nas 

redes sociais, ao nível da divulgação e promoção de eventos, dar-se-á continuidade a esta 

iniciativa. 

ii) Protocolos 

Visando uma maior integração com a comunidade local será política de atuação para o 

ano de 2013 o estabelecimento de protocolos de colaboração com entidades várias. Dar-

se-á, também, continuidade aos projetos já protocolados. 

g) Mecenato 

Mesmo não estando prevista a angariação de mecenatos o Museu de Conimbriga estará 

atento às oportunidades de mercado no sentido de garantir alguma sustentabilidade para 

as suas iniciativas. 
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h) Loja 

Apresentada proposta de remodelação e relocalização. 

 

3. Afirmação e cooperação internacional 

a) Circulação de exposição fotográfica 

No âmbito da celebração do cinquentenário do MMC, que decorreu durante o ano de 

2012, produziu-se uma exposição temporária de fotografia intitulada “A Memória das 

Pedras: retrospetiva fotográfica (1930-1970). Pretende-se, agora, para o ano de 2013 

torná-la itinerante a nível internacional estando para isso prevista a auscultação do 

interesse dos seguintes parceiros: Musée Saint-Raymond (França); Musée de l’Arles 

Antique (França); The Roman Baths Museum (Reino Unido); Romisch-Germanisches 

Museum in Koln (Alemanha); Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta 

(Roménia); Museu dei Fori Imperiali di Roma (Itália); Museo Arqueológico y Ettnológico 

de Cordoba (Espanha); Museu Nacional Arqueológico de Tarragona (Espanha); Museu 

Nacional de Arte Romano de Mérida (Espanha); The Department of the Sciences of 

Antiquity “La Sapienza” University of Rome (Itália); Poznan Archaeological Museum 

(Polónia), The Department of Archaeology and Ancient History at Goteborg University 

(Suécia); The National Archive of Monuments of the Hellenic Ministry of Culture in Athens 

(Grécia); The Department of Archaeology at the University of Durham (Reino Unido); The 

Institut fur ur-und Fruhgeschichte und Archaologie des Mittelalters of Freiburg University 

(Alemanha); The detached department “Prague Castle” of the Archaeological Institute of 

the Czech Academy of Sciences in Prague (República Checa); The “Vasile Parvan” Institute 

of Archaeology in Bucharest (Roménia); The chair of pré-and protohistory at the 

University of Leipzig (Alemanha); The Centro Andaluz de Arqueologia Ibérica in Jaén 

(Espanha); The Maison de l’archéologie et de l’ethnologie (França). 

b) Colaboração com a Fundação RAS 

O Museu estabeleceu contactos com as mencionadas instituições e com a Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa para estudar a possibilidade 

de colaborar num projeto da referida Fundação e da Sopritendenza ai beni Archeologiche 

di Napoli e Pompei na chamada “villa Arriana”, nas vizinhanças de Stabiae (vd.  

www.stabiae.com/institute). 

4. Projetos e obras 

a) Obras de manutenção no Museu e Ruínas. 

Apresentadas propostas de intervenções infraestruturais. 
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5. Biblioteca 

A biblioteca do Museu de Conimbriga tem vindo a crescer graças a ofertas que 

tradicionalmente nos são feitas por alguns editores, algumas permutas que nasceram dos 

projetos Cultura 2000 em que o Museu participou e, mais recentemente pela receção de 

duplicados de outras bibliotecas de Museus, como o Museu Britânico, o Museu Nacional 

de Arqueologia ou o Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra (doações das bibliotecas de Robert Etienne e de J. M. Bairrão Oleiro). 

Espera-se poder incrementar este crescimento através da própria DGPC. 

A maior necessidade com que a biblioteca se depara é com a implementação de um 

sistema biblioteconómico, que nunca existiu e que, com a dimensão já atingida, é uma 

necessidade incontornável. 

6. Voluntários e Estagiários 

i) Atuais 

O MMC conta atualmente com a colaboração de dois voluntários nas áreas do arquivo 

bibliográfico e fotográfico. 

ii) Bolsa de voluntariado 

O MMC estando inscrito na bolsa de voluntariado nacional como entidade recetora 

espera integrar mais colaboradores neste regime. 

iii) Escavações 

Pretende-se que as escavações previstas para o ano de 2013 decorram, também, em 

regime de voluntariado, nomeadamente com alunos dos cursos de Arqueologia e História 

da Universidade de Coimbra e, desejavelmente, de todo o espectro nacional. 

7. Rentabilização de espaços 

Continuar-se-á a rentabilização dos espaços do Museu, de acordo com as solicitações 

recebidas, que não são previsíveis neste momento. 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Realizar no âmbito do programa de comemorações do 120º aniversário do MNA o conjunto de atividades enunciadas 
no mesmo. 
1. Exposições:  
1.1- O Tempo resgatado ao mar (Torre Oca) – a inaugurar entre 8 a 15 de setembro 
1.2- Símbolos e tecnologias nas origens do agro-pastoralismo no Alto Ribatejo (pequeno auditório) - a inaugurar em 
fevereiro 
1.3- As Coleções Europeias do MNA e da IICT  (pequeno auditório)- a inaugurar em abril 
1.4- Vila Romana do Rabaçal (Penela): generosidade da terra e solidariedade dos homens (pequeno auditório) - a 
inaugurar em junho 
1.5- Monte dos Castelinhos (V.F. Xira): no processo de conquista romana da Lusitânia (Ala Poente) - a inaugurar em 
maio 

 
Janeiro a Dezembro 

 
2. Conferências, seminários e cursos de carácter científico: 
- Ciclo de palestras: Obras Escolhidas de Leite de Vasconcelos 
- Comunidade de Leitores: Ler os Clássicos no sítio certo: atores 
 
3. Atividades Culturais: 
- São várias previstas durante o ano (que estão discriminadas no programa oficial das comemorações dos 120 anos do 
MNA).  

 

Promover o restauro de acervo do MNA: 
- Restauro do presépio, maquineta “adoração dos pastores”  
- Restauro do relógio histórico do MNA 

 

 

 



                                                                                                                                                          PLANO DE ATIVIDADES 2013         

127 

 

 

ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

No âmbito de serviço de inventário e coleções, dar prioridade à intervenção de conservação e restauro da coleção de 
mosaicos romanos em articulação com o Museu Monográfico de Conímbriga e com o objetivo de constituir uma 
reserva museologicamente adequada. 
a) Conservação e restauro da coleção de mosaicos romanos 
b) Instalação de reserva museologicamente adequada 

Janeiro a Dezembro 

Dar continuidade ao programa de conservação preventiva na vertente das reservas de coleções iniciada em 1980 e 
reprogramada em 2000 ao abrigo do  III QCA/POC 
a) Material de embalagem e acondicionamento de espécies arqueológicas em reserva (espumas de poliuterano e de 
Polietileno de diversas densidades, melinex, granulado de esferovite e película acolchoada a ar, placa PP de 
Polietileno) 

Janeiro a Dezembro 

Incrementar o carregamento na base de dados (bibliobase) de todas as monografias e títulos de publicações períodos 
existentes no MNA 
a) Material de apoio (etiquetas, expositores acrílicos) 

Janeiro a Dezembro 

Identificar os diferentes fundos e estruturar o Arquivo Histórico do MNA. 
a) Compra de base de dados 
b) Caixas de arquivo acid free 

Janeiro a Dezembro 

Assegurar a continuidade de um programa educativo diversificado 

 
Janeiro a Dezembro 

Desenvolver projetos internacionais em parceria com outros agentes culturais, designadamente o projeto EMEE 
(Eurovisivo: museums exhibiting Europeu)  

Com financiamento europeu pela Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) agreement nº 2012-
1243/001-001 (522666-CU-1-2012-1-DE-CULTURE-VOL11) 

Janeiro a Dezembro 

Dar continuidade ao programa de comunicação presencial e a distância, gerindo as plataformas virtuais (clubes de 
arqueologia, blogue e redes sociais) 

 

Janeiro a Dezembro 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

1. Abertura da Exposição Permanente “O Museu. Muitas Coisas”.  31 de Janeiro 

2. Edição de publicações relacionados com as coleções apresentadas na exposição permanente.  Fevereiro a Dezembro 

3.Exposição sobre a pesca artesanal em Portugal 
Exposição cujo projeto decorre da investigação conduzida na última década, com a constituição de uma coleção 
de artes de pesca, posta em articulação com a coleção dos anos 60 já existente no museu.  
Esta recolha foi conduzida pelo investigador Luís Martins no âmbito de uma pesquisa de pós-doutoramento, com 
a colaboração do antropólogo João Coimbra, e a restante equipa do museu. Apresenta a evolução da pesca 
artesanal em Portugal nas últimas décadas, as questões decorrentes do ordenamento jurídico nacional e 
comunitário e a relação do pescador com as condicionantes legais da sua ação e o modo como se refletem na 
própria materialidade dos artefactos e instrumentos de navegação. O eixo principal da sua construção explica e 
ilustra a diversidade das artes de pesca, para as quais o catálogo é igualmente a proposta das normas de 
inventário para esta categoria de objetos e coleções. Os registos fotográficos e vídeos feitos nos anos da 
pesquisa e a documentação fotográfica inédita, desde finais do século XIX, com os rostos dos pescadores do país 
ao longo de toda a costa, são parcela significativa do conteúdo e produção de sentido da exposição, como da sua 
própria museografia.  
A exposição ocupará a sala 2 do museu, piso superior ao da exposição permanente e com a mesma extensão, e 
de algum modo se apresenta como o contraponto da exposição O Voo do Arado sobre a agricultura portuguesa, 
realizada em 1997 

 

 

 

 

 

2º semestre 

 

4. Dar continuidade ao processo de estudo e informatização do inventário no programa Matriz contemplando 
novas inserções e validação de objetos já inseridos, com vista à disponibilização no MatrizNet, num total 
aproximado de 800 registos, com destaque  para  o conjunto das máscaras do grupo cultural Bijagó, teatro de 

sombras de Java e núcleo de olaria do distrito de Santarém (Doação Manuel Durão). 

Janeiro a Dezembro  

5. Colóquio de homenagem ao antropólogo brasileiro Gilberto Velho em colaboração com o CIES e CP/Doc (Rio 
de Janeiro, Brasil). 

15 de Maio 
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Apresentação 

 

 

Apesar da conjuntura restritiva que caracteriza a atualidade nacional, o presente Plano de 

Atividades não pode deixar de apresentar propostas ambiciosas, uma vez que se 

desenvolverá numa faixa temporal de dupla relevância para a instituição: reaberto no 

final de 2012, o MNMC celebra, em 2013, cem anos sobre a sua primeira abertura ao 

público. 

Comemorando o centenário do MNMC é incontornável a programação de uma grande 

exposição evocativa deste momento marcante para a instituição. Nesse sentido, 

propomos investir apenas numa exposição temporária, com a duração de 6 meses, de 

grande impacto e relevância. Uma vez que não dispomos de uma galeria de exposições 

temporárias com a dimensão que este museu exigiria, entendemos que, no espaço 

disponível, é no entanto, possível produzir uma exposição evocativa, com o recurso ao 

cinema documental, capaz de potenciar uma marcante exposição, sustentada nas mais 

recentes investigações realizadas sobre este Museu e a figura do seu fundador, 

simultaneamente divulgadas em livro. 

Para a restante programação, elegemos o trabalho multidisciplinar e em parceria com 

diversas instituições culturais, científicas e sociais da cidade e da região, como um dos 

grandes objetivos estratégicos da instituição, potenciadores de novos projetos e 

dinâmicas nacionais e internacionais, capazes de atingir novos e cada vez mais 

diversificados públicos. O conjunto de iniciativas programadas conta com uma vasta rede 

de parcerias e protocolos, já estabelecidos ou em desenvolvimento, para as diversas 

áreas de intervenção do Museu. 

É também fundamental o investimento em novas edições, e na reedição revista do 

Roteiro do Museu, para o qual dispomos de conteúdos atualizados, bem como na 

organização e produção do Livro de Obra do Projeto de Requalificação do Museu. 

Concluída a instalação das coleções nas novas áreas, desocupou-se o espaço da Igreja de 

S. João de Almedina, pelo que se torna imperioso prosseguir a 2ª fase de requalificação 

do edifício, que corresponde à intervenção de conservação desta igreja e à conversão do 

espaço em auditório do Museu, conforme projeto do arquiteto G. Byrne. Esta intervenção 

é absolutamente prioritária, dado que existe grave risco de colapso das coberturas, muito 

danificadas por infiltrações de águas, nos últimos anos. Por outro lado, o auditório 

constituirá uma importante fonte de receitas e permitirá exponenciar a atividade do 

Museu, redimensionando-o e permitindo consolidar uma estratégia de promoção 

internacional. 

No plano internacional, pretendemos igualmente desenvolver um conjunto de 

ações/projetos, em rede com outras instituições, nomeadamente no âmbito do processo 
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de Candidatura da Universidade a Património Mundial da UNESCO (estratégia de 

promoção conjunta / bilhete único), ou de integração de redes temáticas – rede de 

cidades romanas e rede de cidades iluministas – ou ainda acolhendo e participando em 

importantes realizações internacionais previstas para 2013 – Projeto Namban 

(Portugal/Japão), 500 anos China/Portugal, diversos congressos e encontros 

internacionais – e apresentando a candidatura a prémio(s) europeus (ex. Europa Nostra). 

 

1. Gestão de coleções 

a) Projetos de estudo e investigação 

Coleção: Escultura 

Identificação dos objetos a investigar: Esculturas de Mestre Pêro.- Carla Varela 

Fernandes 

Coordenador geral: Francisco Gil | Coordenadora local: Pedro Ferrão | Parceiros: 

Departamento de Física da FCTUC, Instituto de História da Arte da FLUC, MNMC 

Fonte de financiamento: Candidatura à FCT  

 

Coleção: Cerâmica 

Identificação dos objetos a investigar: Cerâmica de Coimbra Séc. XIX-XX  

Análise de marcas de peças e atribuição de locais de fabrico, na cerâmica de Coimbra, 

através do estudo comparativo nas coleções do museu e de particulares. 

Coordenador: António Pacheco  

Objetivo: edição de monografia 

 

Coleção: Arqueologia 

Identificação dos objetos a investigar: Cerâmica e numismática Séc. XV-XVI 

Estudo e classificação dos materiais cerâmicos e numismáticos do depósito moderno do 

antigo paço episcopal de Coimbra, resultante das escavações arqueológicas realizadas no 

âmbito do Projeto de Requalificação do MNMC. 

Investigador: Ricardo Silva | Coordenador: António Pacheco e Isabel Pereira 

Fonte de financiamento: Bolsa FCT  

 

b) Inventário de coleções 

Matriz - Atualizações: 500 fichas (esc. 50, têxt.20, pint.250, ouriv. 50, numism. 130) 

Matriznet  - Disponibilização de 500 fichas atualizadas  

 

c) Inventário Fotográfico Nacional 

Deverá proceder-se a uma campanha de recolha de imagens, para registo de IFN, dando-

se prioridade às peças que integram a Exposição Permanente (já prevista para 2012, mas 

não realizada), e às que figurarão nas exposições temporárias programadas. 
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Não fotografadas: Cer.: 26 – Pint.: 1 – Mob.: 18 – Esc.: 100 – Met.: 8 – Têxt.: 2 – Ouriv: 6 – 

Total: 161 

Desatualizadas: Pint.: 27 – Mob.: 2 – Esc.: 7 – Des. Arq.: 4 – Ouriv.: 10 – Têxt.: 6 – Total: 

56 

Exposições temporárias: Numism. : 1200 

 

d) Plano de incorporações 

Incorporação de uma peça na coleção de Têxteis – Véu de Imagem, séc. XVIII, China – 

proveniente de doação de Maria Gabriela Almeida. 

 

Incorporação de 34 peças na coleção de Pintura provenientes do extinto Governo Civil do 

Distrito de Coimbra.  

 

e) Bens móveis classificados e inventariados 

Todos os bens móveis classificados (BIN) se encontram inventariados, com ficha 

atualizada no programa Matriz. Disponibilizaremos, com o recurso a audioguias, um 

circuito de visita referenciado através da exposição permanente aos Bens de Interesse 

Nacional (BIN). 

 

f) Apoio a outras entidades 

O Museu apoia, sempre que solicitado, diversas entidades terceiras, especialmente nas 

áreas do inventário e estudo de coleções, conservação e restauro, e conceção e 

montagem de exposições. 

Em 2013 estão já previstos apoios às seguintes entidades: Câmaras Municipais de 

Coimbra e de Montemor-o-Velho, Sé Velha de Coimbra, Universidade de Coimbra. 

 

g) Projetos de conservação e restauro 

 

Conservação e Restauro 

Todos os trabalhos a realizar, nesta área, se concentrarão, por um lado, na instalação da 

Oficina, por outro lado, no correto acondicionamento do acervo e gestão das novas 

reservas.  

 

A nova oficina do Museu possibilitará a prestação de serviços ao exterior. Existem já 

algumas intervenções agendadas, que deverão realizar-se no decorrer de 2013, 

nomeadamente nas áreas da escultura em pedra e dos têxteis. 

 

No âmbito da RENACOR, o MNMC tem contado com uma bolseira, na área da escultura 

em pedra, que desenvolverá durante 2013, um projeto de sensibilização para a 

conservação preventiva, direcionado a entidades terceiras. 
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Será igualmente efetuada a atualização do Plano de Conservação Preventiva (aprovado 

2009), indispensável após a ocupação dos novos espaços e a reinstalação das coleções 

(exposição permanente e reservas).  

 

 

3. Divulgação, comunicação e educação 

 

a) Exposições 

Coração Português – Joana Vasconcelos -  

A instalação desta escultura, um coração em filigrana portuguesa, de Joana Vasconcelos, 

convoca para a teia de afetos que o Museu, no coração da cidade, vem promovendo, ao 

longo dos seus 100 anos de história.  

 

Cem Anos de Arte Portuguesa | Millenium BCP 

A exposição reúne uma seleção de 35 obras de autores portugueses consagrados, que 

marcaram os últimos cem anos da arte portuguesa. 

Apoio: Millenium BCP | Arte Partilhada 

 

António Augusto Gonçalves. Rostos (título a confirmar) – Exposição que comemorará o 

centenário da 1ª abertura do museu ao público. Trata-se de uma exposição evocativa do 

fundador do Museu, concebida em cinema documental. 

Estimativa orçamental: Produção 15 000 € | Arquitetura e multimédia 30 000 € | Design 

gráfico e edição (livro): 30 000 € (cf. alínea b) Edições)  

 

b) Edições 

Reedição do Roteiro do Museu – Encontrando-se esgotado o Roteiro do Museu (versão 

portuguesa), torna-se imperativo reeditá-lo, atualizando alguns conteúdos bem como o 

seu design gráfico, de acordo com a nova imagem gráfica do museu.  

 

Edição de ‘100 anos, 100 obras’ – Livro comemorativo dos 100 anos do Museu, edição 

bilingue, versão brochura e versão ‘prestígio’.  

 

Conceção e produção de Catálogo/Livro sobre António Augusto Gonçalves - Rostos, no 

âmbito da Exposição Evocativa, comemorativa do Centenário do MNMC. 

(cf. alínea a) Exposições) 

  

Produção de um volume dos Caderno de Conservação e Restauro (DCR/IMC) sobre a 

Última Ceia de Hodart, conjunto escultórico que foi objeto de uma profunda intervenção 

de conservação e restauro levada a cabo nos últimos cinco anos.  

 

c) Websites 
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Relativamente aos conteúdos Web do MNMC, desenvolveremos as seguintes iniciativas: 

- Atualizações mensais do website e envio de newsletters; 

- Reformulação e dinamização da imagem do website; criação de atividades lúdico-

pedagógicas; 

- Disponibilização de imagens e informação atualizada sobre as atividades e projetos do 

Museu, destinadas à comunicação social e atualização de um arquivo de notícias 

publicadas sobre o MNMC. 

Estagiário FEUC – Estudo piloto de públicos, através da análise de utilizadores (físicos e 

virtuais) do MNMC 

 

 

d) Educação 

Todas as atividades elencadas nesta rubrica serão auto sustentadas ou resultarão de 

parcerias com outras instituições culturais. 

 

Pretende este Museu estabelecer um Protocolo de colaboração com a Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação (FPCE-UC) com o objetivo de esta promover e 

coorientar as atividades educativas do Museu, segundo um Programa de Ação a 

implementar para diferentes áreas e públicos distintos, cuja dinamização será assegurada 

através de estágios curriculares. Este protocolo pretende constituir-se como um Plano de 

ação integrada, consolidando anteriores colaborações pontuais em projetos do MNMC. 

 

Cursos de Teatro 

Os cursos de Teatro, promovidos em colaboração com a AMIC, realizam-se em duas 

modalidades: durante uma semana, nos períodos de férias escolares; ao longo do ano, 

uma vez por semana. Formador: Ricardo Kalash | Público-alvo: 8 aos 80 anos 

 

ATELIERS 

O Museu efetuará vários ateliers orientados para a aprendizagem de técnicas de 

desenho, fotografia, pintura, técnicas decorativas aplicadas à escultura, entre outros. 

Os ateliers decorrerão durante as férias escolares e serão realizados com a colaboração 

do Centro de Formação Profissional de Coimbra e da Liga de Amigos do MNMC (AMIC).  

 

Técnicas decorativas 

Workshop de técnicas decorativas aplicadas na escultura em madeira. Orientado pela 

conservadora restauradora do MNMC | Público-alvo: 8 aos 80 anos. 

 

Introdução às Técnicas da Pintura 

Workshop de técnicas da pintura - pastel de óleo e seco, guache e aguarela, acrílico, óleo, 

novos materiais. Orientado pelo Pintor João Nora | Público-alvo: 8 aos 80 anos. 
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Fotografia 

Esta atividade pretende ser um regresso às origens da fotografia, através da realização de 

aprendizagens de técnicas relacionadas com a compreensão da luz. Centra-se nas 

técnicas de câmara escura, desenhos de luz, composição de imagens em ampliador e 

câmara de Pinhole. Orientado pelo fotógrafo Paulo Amaral | Público-alvo: 8 aos 12 anos. 

 

Visitas Orientadas 

Ao longo do ano, o Museu disponibilizará – de 4ª a 6ª feira – um serviço de visitas 

orientadas, mediante marcação prévia e destinadas a grupos até 25 pessoas. A visita 

individual também poderá ser realizada através do recurso a audioguias.  

Disponibilizaremos ainda diversas visitas temáticas, agendadas mensalmente, bem como 

visitas em linguagem gestual e em línguas estrangeiras (inglês e francês). 

 

Visita dramatizada ao Criptopórtico 

Visitas protagonizadas pelo ator Ricardo Kalash, criador do personagem “Chaves”, o velho 

guarda do Museu. Estas visitas são apoiadas pela AMIC. Público-alvo: 4 aos 12 anos 

 

A Voz dos Avós – Histórias com mais de 100 anos 

Constitui um momento ou espaço de aprendizagem pela partilha de afetos, sensações e 

vivências entre diferentes gerações. Avós contam histórias relacionadas com algumas 

obras do Museu, de diferentes épocas históricas – temas clássicos: Vénus e Marte, 

Fábulas de La Fontaine, Milagres da Rainha Santa, entre outros | Público-alvo: 4 aos 10 

anos 

 

 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

 

Encontros com professores  

Promovemos reuniões regulares com professores para planificação de visitas ao museu e 

para apoio a trabalhos a realizar na escola. Pretende-se articular conteúdos curriculares 

com o acervo do Museu, e promover a realização de aulas em torno das coleções ou das 

épocas históricas em que se inserem, com o objetivo de implementar uma rede de 

Escolas Amigas do Museu. Público-alvo: professores, animadores socioculturais e outros. 

 

Laboratório das Artes 

O Museu desenvolverá, na sequência de protocolo de colaboração com a FLUC, um 

conjunto de unidades pedagógicas, em contexto de laboratório, nas diferentes coleções 

do acervo, de acordo com a estrutura curricular do curso de História da Arte. 
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Plataforma e-Learning 

Criação de uma Plataforma e-Learning para formação de professores, no âmbito de um 

Protocolo com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra. 

 

Círculos de Arte  

Dinamizamos encontros de públicos com diferentes sensibilidades e experiências de vida 

que, utilizando uma metodologia dialógica, têm como objetivo a transformação dos 

olhares. Partindo do sentido estético do grupo de participantes e de temas geradores 

relacionados com o museu e as suas coleções, surge o debate. 

Estes círculos contam com a colaboração da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação, da Associação Nacional de Apoio ao Idoso e do Ateneu de Coimbra. Público-

alvo: público sénior  

 

 

PROJETOS DE INCLUSÃO 

 

O Museu desenvolve alguns projetos de educação especial e inclusão, com diversas 

instituições parceiras, nomeadamente:  

‘EU no MUSEU’ – Em parceria com a Associação Alzheimer Portugal, pretende 

desenvolver a melhoria do bem-estar e a estimulação cognitiva de pessoas com 

demência, e seus cuidadores, através da arte. 

‘Nós no Museu’ – Estabelece parcerias com diferentes instituições que acolhem pessoas 

em risco de exclusão social.  

‘Tateando o Museu’ – Em parceria com a ACAPO, pretende tornar o museu acessível a 

pessoas com baixa visão e invisuais, através de percursos, maquetas e explorações 

tácteis. 

‘Construa pontes, não barreiras’ – Através de uma parceria com a APPACDM, 

estabelecem –se diálogos e pontes entre o museu e pessoas com deficiência mental. 

‘Mãos com voz’ – Destinando-se a promover a comunicação com públicos surdos-mudos, 

este projeto desenvolve-se com o apoio da ESEC | Curso de Língua Gestual. 

‘Entre Muros’ – Projeto que visa desenvolver novas formas de arte para jovens 

institucionalizados em regime de reclusão, em parceria com o Centro Educativo dos 

Olivais. 

 

e) Eventos e comemorações 

 

Noite dos Museus / Dia Internacional dos Museus 

Data: 18 de Maio 

No âmbito do Dia Internacional dos Museus, promovemos atividades em torno de um 

tema anualmente proposto pelo ICOM e pela estrutura Nuit des Museés. Estabelecemos 
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um conjunto de parcerias que têm permitido programar em rede estas comemorações. 

Atualmente, esta rede alargou-se à quase totalidade dos espaços museológicos da cidade.  

 

Programa 5ªs à Noite nos Museus 

Promoveremos mensalmente uma noite, nos meses de Julho, Agosto e Setembro, com 

destaque para a noite temática, que realizaremos em Setembro:  

Noite Renascentista | Setembro 

No âmbito deste programa, pretendemos dinamizar o espaço do Museu, durante a noite, 

com um conjunto de atividades que remetem para aspetos da vida pública, cultural e 

estética da Renascença. Esta iniciativa conta com a colaboração da Escola de Hotelaria e 

Turismo de Coimbra, da Câmara Municipal, da Universidade, do Conservatório de Música 

e do Centro de Formação Profissional de Coimbra, entre outros. 

 

f) Divulgação e promoção 

Desenvolveremos, em 2013, um conjunto articulado de iniciativas que visem a promoção 

do Museu, assinalando simultaneamente a recente reabertura total e o seu 1º 

centenário: 

- Atualização de conteúdos relativos ao Museu, divulgados em guias/roteiros nacionais e 

internacionais e encontros com operadores turísticos e agências de viagem 

- Divulgação de atividades nas redes sociais  

- Publicação de encartes e/ou anúncios na comunicação social 

- Implementação de uma estratégia conjunta de bilhete para alta 

- Presença na BTL através do Turismo Centro de Portugal 

- Divulgação e promoção do MNMC através da Agência de promoção Internacional 

Turismo do Centro 

 

g) Mecenato 

O Museu promoveu algumas ações de sensibilização para o mecenato, das quais poderão 

resultar alguns apoios. Prevê-se nomeadamente o apoio do Millenium BCP, para o 

Programa de comemorações do Centenário do Museu. 

 

h) Loja 

O Museu vem dinamizando um forte investimento nesta área, sobretudo na procura de 

peças identificativas da instituição e ligadas às produções locais tendo em conta a 

necessidade de criar uma linha identitária contemporânea, capaz de reforçar a nova 

imagem do Museu. Nesse sentido, serão reforçadas as consignações de produtos ligados 

ao Museu e suas coleções, durante o ano de 2013. 

 

 

 

4. Formação 
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Formação Interna 

Curso de Formação Contínua nas áreas de Línguas estrangeiras – Francês e Espanhol, em 

horário pós-laboral (18h-20h). Destina-se a todos os colaboradores.  

Instituição formadora: Centro de Formação Profissional de Coimbra, IEFP | Local: MNMC. 

 

4. Afirmação e cooperação internacional 

A presença do acervo do MNMC em Exposições Internacionais tem constituído, nos 

últimos anos, o principal meio de afirmação e de cooperação internacional da instituição.  

 

Em 2013 prevêem-se algumas iniciativas no âmbito do Projeto Cidades Romanas da 

Europa Ocidental, e do Projeto Cidades Iluministas da Europa – Projetos europeus que 

visam potenciar a configuração de uma rede europeia de cidades temáticas, valorizando o 

património das cidades e o desenvolvimento da sua potencialidade turística, cultural e 

histórica.  

 

No plano internacional, pretendemos ainda desenvolver âmbito do processo de 

Candidatura da Universidade a Património Mundial da UNESCO, uma estratégia de 

promoção conjunta / bilhete único, e participar em importantes projetos internacionais – 

Projeto Namban (Portugal/Japão), 500 anos China/Portugal. 

 

Pretendemos igualmente apresentar candidatura(s) a prémios internacionais, 

nomeadamente ao Prémio Europa Nostra. 

 

5. Projetos e obras 

 

a) Projetos e obras (novas ou de manutenção) nos imóveis e nos espaços verdes afetos 

ao Museu 

O Museu concluirá a desocupação do espaço (adaptado a reserva) da Igreja de S. João de 

Almedina, disponibilizando-o para a realização da 2ª Fase do Projeto de requalificação.  

Consideramos da maior importância que esta obra possa iniciar-se em 2013, encerrando 

o ciclo de comemorações do 1º centenário do Museu. Este equipamento – Auditório – 

permitirá concretizar um conjunto de iniciativas (Congressos, conferências, etc.) 

potenciando novas receitas e alavancando a dimensão internacional da instituição.  

 

b) Equipamentos 

 Equipamento para a oficina de Conservação e Restauro 

 Equipamento para monitorização de reservas  

 

 

6. Biblioteca 
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Informatização do seu acervo da biblioteca do Museu, através do programa  Bibliobase  

Estagiária FLUC | Mestrado Museologia/acervos bibliográficos  

Coordenador: António Pacheco 

 

7. Voluntários e Estagiários 

O MNMC estabelecerá um conjunto alargado de parcerias com diversos agentes culturais 

da cidade e com estabelecimentos de ensino superior e centros de investigação, que 

permitirão a realização de estágios, nas áreas de conservação e restauro, design e 

multimédia, património, turismo e lazer, ciências da educação, estudo de públicos, 

animação sociocultural e estudos artísticos (8 a 10 estágios). 

Recorrerá igualmente a um conjunto significativo de voluntários, reforçando e ampliando 

a bolsa de voluntariado, especialmente dirigida ao meio académico e às áreas de 

acolhimentos ao público e orientação de visitas. 

 

8. Rentabilização 

Todas as atividades dos Serviços Educativos são auto sustentado e realizadas em 

colaboração com outras instituições ou através de projetos desenvolvidos no âmbito de 

estágios de diversos estabelecimentos de ensino superior e centros de investigação. 

O aluguer de espaços para a realização de jantares, congressos, espetáculos e outros 

encontros sócio culturais e profissionais constituirá igualmente uma fonte indispensável 

de receitas. Estas receitas serão exponenciadas após a disponibilização do auditório, 

tendo em conta o elevado número de solicitações daquele espaço.  
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PLANO DE ATIVIDADES 2013 

 

ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

2 a)  Exposição “António Augusto Gonçalves. Rostos” Outubro 2013 

2 a) Exposição “Coração Português – Joana Vasconcelos” Abril 

2 b) Reedição do Roteiro do Museu Março 

1 g)  Conservação e restauro – equipamento de monitorização ambiental Março 

2 e)  Noite dos Museus / Dia internacional dos Museus Maio 

2 e) Programa 5ªs à Noite nos Museus – noite temática : Noite Renascentista Setembro 

5 b) Equipamentos  
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INVENTÁRIO 

 

 Programa Matriz: revisão das fichas de peças em Depósito e integração de 

fotografias 

 Projeto “Devolver ao Olhar”: Azulejaria de Coimbra” e “Regresso à Cor”. 

No âmbito deste projeto, serão realizadas duas teses de mestrado, respetivamente: 

“Azulejaria de Coimbra” e “Regresso à Cor”. 

 

INVESTIGAÇÃO 

 

  “O Exótico Nunca está em Casa. A China nos Azulejos e Cerâmica Portugueses 

(séc. XVI/XVIII)”.  

 Elaboração do novo roteiro da coleção permanente do MNAz. 

 Catálogos de exposições temporárias: “O Exótico Nunca está em Casa. A China nos 

Azulejos e Cerâmica Portugueses (séc. XVI/XVIII)” e “O Poder do Fazer. Cerâmica 

contemporânea”. 

 Investigação sobre a azulejaria do século XVI relacionada com outras 

manifestações islâmicas, com vista a uma exposição temporária a realizar em 2014. 

 Preparação de uma publicação sobre o painel “Vista de Lisboa” em conjunto com 

as Edições Chandeigne. 

 

PROJETOS FCT 

 

 Lisboa em Azulejo antes do Terramoto 

Projeto financiado no âmbito do Concurso para Projetos de I&D em todos os Domínios 

Científicos – 2008 da Fundação para a Ciência e Tecnologia – PTDC/EAT/099160/2008. 

Iniciado em Janeiro de 2010 e com uma duração prevista de 36 meses. 

O presente projeto parte do painel do Museu Nacional do Azulejo Grande Vista de Lisboa, 

visando o conhecimento aprofundado da evolução iconográfica da cidade durante o 

período moderno (séc. XVI-XVIII), bem como o estudo da iconografia da capital, tendo em 

conta não só a tradição de representação da mesma ao longo dos séculos, bem como a 

especificidade material do suporte em que foi concebida. 

Tem como parceiros a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/Universidade Nova de 

lisboa, a Faculdade de Letras/Universidade de Lisboa e o Museu Nacional do Azulejo, 

representado pelos técnicos superiores Lurdes Esteves e João Pedro Monteiro. 
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 Printart, busca e indexação em bases de dados de imagens artísticas 

Projeto financiado no âmbito do Concurso para Projetos de I&D em todos os Domínios 

Científicos – 2008 da Fundação para a Ciência e Tecnologia – 

PTDC/EEA/CRO/098822/2008. 

Iniciado em Janeiro de 2010 e com uma duração prevista de 36 meses. 

O objetivo deste projeto é comparar gravuras com painéis de azulejo. Atualmente, as 

bases de dados de imagens artísticas são organizadas utilizando estruturas de 

classificações produzidas por historiadores da arte. Estas estruturas são compostas por 

um vocabulário de palavras-chave, que são utilizadas na descrição das imagens artísticas. 

Este projeto tem como investigador principal Alessio del Bue (ISR/IST) e como instituição 

proponente o Instituto Superior Técnico/Universidade Técnica de Lisboa. A unidade de 

investigação principal é o Instituto de Sistemas e Robótica. 

O Museu participa neste projeto através do técnico superior João Pedro Monteiro. 

 

 Projeto RADIART 

Apresentado a concurso pelo Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN/MCTES) e conta com a 

participação da Conservar-Inovar, Lda., Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e 

Inovação (INETI) e Museu Nacional do Azulejo, através da técnica superior Lurdes Esteves. 

Participação em reuniões com a equipa do projeto “Diagnóstico, descontaminação e 

conservação da herança cultural: neutrões e radiação ionizante em objetos de arte 

(RADIART)” aprovado pela FCT. Entrega e preparação de amostras para o 

desenvolvimento do projeto RADIART. Participação em reuniões de trabalho e coautoria 

em artigo. 

 

 De todas as partes do mundo: o património do 5º duque de Bragança, D. 

Teodósio I  

Projeto de I&D financiado pela FCT, Centro de História de Além-Mar (CHAM), 

FCSH/universidade Nova de Lisboa, sob a coordenação geral da Doutora Jessica Hallett 

(PTDC/EAT-HAT/098461/2008).  

Participação do MNAz através de Alexandra Curvelo, Alexandre Pais e Maria Antónia 

Pinto de Matos. 

 

 CerAzul (selecionado e com início a Fevereiro de 2012) 

PTDC/CTM-CER/119085/2010 

Título do projeto: Avaliação e desenvolvimento de materiais e técnicas para o restauro 

de azulejos históricos 

Instituição Proponente: Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 

Instituição Participante: Museu Nacional do Azulejo (MNAz/IPM):  Lurdes Esteves 15% 

Unidade de Investigação: Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 

Instituição de Acolhimento: Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 
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PUBLICAÇÕES 

 “O Exótico Nunca está em Casa. A China nos Azulejos e Cerâmica Portugueses (séc. 

XVI/XVIII)”.  

 Elaboração do novo roteiro da coleção permanente do MNAz. 

 “O Poder do Fazer. Cerâmica contemporânea”. 

 

 

PROJETOS INTERNACIONAIS 

 

 Brasil 

Projeto de Revisão, Atualização e Reedição da obra Santos Simões Azulejaria Portuguesa 

no Brasil (1500-1822), estando previsto, no decorrer de 2013, a realização de um 

Seminário no Rio de Janeiro (sujeito a confirmação). 

Parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian, Espírito Santo Cultura e IPHAN. 

 

 

 Lima, Peru 

Exposição Azulejo Português: Diálogos Contemporâneos 

Curso sobre azulejaria portuguesa a cargo de técnicos do Museu 

Parceria com o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua 

 

 Paris 

Conferência por Dra. Maria Antónia Pinto de Matos 

Parceria com o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua 

 

 Boston 

Co-comissariado de Alexandra Curvelo da exposição “Portugal, Jesuits and Japan- Spiritual 

Beliefs and Earthly Goods”. McMullen Museum of Art/Boston College, 13 Fevereiro-2 

Junho 2013. 

 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

 Século XVI: com vista à remodelação das salas do século XVI. 

 Azulejaria de Coimbra 

 Azulejaria setecentista 

 Finalização do restauro do Altar de Santo António, financiado pela Fundação 

Millennium BCP 

 

 

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 

 

 “O Poder do Fazer. Cerâmica contemporânea” 
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 Miquel Barceló (sujeito a angariação de financiamento) 

 “O Exótico Nunca Está em Casa. A China nos Azulejos e Cerâmica portugueses (séc. 

XVI/XVIII)” 

 “Da Flandres. Os Azulejos encomendados por D. Teodósio I, 5º Duque de Bragança 

(c.1510-1563). Parceria com o Paço Ducal de Vila Viçosa/ Fundação da Casa de Bragança, 

para a realização da exposição, em Vila Viçosa 

 

 

EXPOSIÇÃO PERMANENTE 

 

Remodelação das salas do século XVI e primeira parte do século XVII 

 

 

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO 

 

ATIVIDADES DE CARÁCTER REGULAR: 

 

 Visitas orientadas ao Museu e espaços conventuais 

Visitas temáticas relacionadas com as exposições temporárias e o património artístico do 

Museu, projetadas em função das características e dos interesses dos diferentes grupos, 

em português e línguas estrangeiras. 

  

 Oficinas de Pintura de Azulejo 

Pintura de um azulejo em técnica de faiança, que se articula com a visita orientada. 

 

 Atividades vocacionadas para grupos com necessidades especiais 

Atendendo ao incremento, nos últimos anos, das atividades vocacionadas para público 

com necessidades especiais, prevê-se a realização de visitas e outras atividades para 

pessoas com diferentes tipos de deficiência (condicionantes motoras, sensoriais, doenças 

de foro cognitivo/ degenerativo).  

 

 “Familiarizando” 

  Programas para famílias e grupos intergeracionais 

 

 Concertos de Piano Comentados 

Pretende-se desenvolver a sensibilidade e criatividade dos grupos para a História da 

Música e das Artes. 
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ATIVIDADES DE CARÁCTER COMEMORATIVO 

 

 Festividades | concertos | espetáculos 

Programação de atividades que articula artes performativas com os conteúdos do museu. 

Vocacionadas para o público em geral, privilegiando o acesso ao museu em horário 

alargado. 

 

 Dia internacional dos museus | Noite dos museus 

Programação de atividades que articula artes performativas com os conteúdos do museu, 

evocativas do tema proposto pelo ICOM. Vocacionadas para o público em geral, 

privilegiando o acesso ao museu em horário alargado. 

 

 Noite de Natal 

Celebração desta quadra com a conceção de atividades diversas para público adulto e 

infantil. 

 

PROJETOS EDUCATIVOS 

 

 Programa Educação Estética e Artística 

O Programa Educação Estética e Artística em Contexto Escolar é uma iniciativa do 

Ministério da Educação, que pretende desenvolver ações conjuntas entre a Escola e 

Instituições Culturais, com a finalidade de valorizar a arte como uma forma de 

conhecimento. O Museu Nacional do Azulejo integra este projeto em parceria com o 

Centro de Estudos e Desenvolvimento Maria Pia. As ações a realizar integram um 

conjunto de atividades, desenvolvidas em contexto escolar, para crianças do pré-escolar e 

do 1º ciclo. 

 

 Programa Passaporte Escolar 

 

Na concretização desta parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, irão realizar-se visitas 

temáticas, concebidas em torno de 5 temas concebidos por este departamento, 

destinadas a crianças do pré-escolar e 1º ciclo.  

Espera-se um incremento deste público atendendo a que o transporte é assegurado, 

gratuitamente, pela autarquia. 

 

 

 Programa A Minha Escola Adota um Museu 

Parceria com o agrupamento de Escolas Patrício Prazeres, em torno do qual se prevê a 

realização de atividades com o objetivo de promover a aproximação do público escolar às 

artes decorativas. 
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FORMAÇÃO 

 

 Continuação da política de acolhimento e formação de estagiários nacionais e 

estrangeiros em contexto de formação académica e profissional. 

 Ações para a equipa do MNAz e voluntários 

 

CURSOS 

 IV Curso Monográfico de História do Azulejo, “O Exótico Nunca está em Casa. A 

China nos Azulejos e Cerâmica Portugueses (séc. XVI/XVIII)”, de 29 de Janeiro a 9 de Abril. 

 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

 Atualização do site e da página do Facebook, e realização da Newsletter mensal 

 

PARECERES TÉCNICOS 

 

Pareceres técnicos sobre azulejaria quando solicitados. 

 

PARCERIAS 

 Museu Benfica Cosme Damião, tendo em vista a divulgação do Museu Nacional 

do Azulejo e da azulejaria portuguesa. 

 

 Clínica Passeio da Estrela – oficinas e atividades desenvolvidas com uma 

finalidade terapêutica para pessoas com Alzheimer.  

 

 Hospital Júlio de Matos - oficinas e atividades desenvolvidas com uma finalidade 

terapêutica para pessoas com Alzheimer.  

 

VOLUNTARIADO 

 Coordenação dos voluntários de apoio ao Serviço Educativo em atividades e 

visitas, e à Conservação e Restauro, na preparação de painéis para inventário e 

conservação.



ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Exposição temporária «Os Visitantes Ilustres do Museu Nacional dos Coches. 1905-2013 23 Maio 2013/23 Maio 2014 

Concerto da Primavera pelo Belle Èpoque Sallon Orquestra Domingo 26 de Maio às 17h 

Início da Operação Limpeza, conservação preventiva e restauro das viaturas da coleção do museu a 
transferir para o novo edifício.  

1º Fase  

Fevereiro – Dezembro 2013     
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Atividades do Serviço de Educação (todo o ano) 

 

Meia hora ao Almoço. Durante todo o ano de 2013, o Museu Nacional de Soares dos Reis oferece aos seus visitantes uma nova atividade à 

hora do almoço, entre as 13h00 e as 13h30, que procura disponibilizar uma interpretação mais informada de diversas peças do seu acervo. 

Entrada Gratuita. 

Todas as 5.ªs feiras. Das 13h00 às 13h30. 

Título da Atividade Descrição Datas Espaço 
Redes sem mar   Apresentação de 13 Tapeçarias da Manufatura de Portalegre 

da Coleção Millennium BCP 
Fundação Millennium BCP 

De 2.1.2013 a  
27.1.2013 

Sala Grande de Exposições Temporárias 

Onde o céu é a terra que 
pisamos 

Exposição de fotografia de Joaquim Pavão, é um conjunto de 
imagens recolhidas pelos territórios mineiros de Portugal.  

De 2.1.2013 a  
27.1.2013 

Galeria do Auditório 

Concerto de Música Concerto pelos alunos da Academia de Música Costa Cabral Dia 19 de 
janeiro: 16h00 

Auditório 

Arte e Ciência Exposição de Ilustração 
Fotografia 
Documentário audiovisual 
Animação 
Artes Plásticas  
Arte Interativa Multimédia. 
A exposição “Arte e Ciência” é organizada pelo Ciência 2.0 
com a colaboração do Museu Nacional de Soares dos 
Reis/Direção Geral do Património Cultural. 

 De 19 de 
janeiro a 24 de 
fevereiro 

Sala Pequena de Exposições 
Temporárias 
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Título da Atividade Descrição Datas Espaço 
Minérios Associado à exposição “Onde o céu é a terra que pisamos”, é 

um espetáculo para contador de histórias e vídeo. O público é 
convidado a entrar numa reprodução do espaço mineiro onde 
apenas a imaginação abre janelas. 

25 de janeiro: 
sessões às 
10h30 e às 
14h00. 
 
26 de janeiro: 
18h00 
 
27 de janeiro: 
18h00 

Sala do Picadeiro 

Conversas em Torno de Uma 
peça: Contador das Cenas 
Familiares. 
Com Paula Carneiro e Álvaro 
Sequeira Pinto 

Com o objetivo de conhecerem melhor a coleção do MNSR e 
com esta conhecerem melhor as  próprias peças, saber 
identificá-las, interpretá-las e analisá-las, esta atividade terá 
por base em cada sessão uma peça do Museu à qual se 
reunirão as peças que os participantes proponham. 
As conversas serão lideradas pela conservadora responsável 
pela coleção a que pertence a peça do Museu e um 
especialista convidado. 
Apoio: Círculo Dr. José de Figueiredo 

26 de janeiro. 
Das 10h00 às 
12h00 

Sala Quadrada 

Conservação Preventiva em 
Contexto Museológico: 
Pintura 
Com Salomé de Carvalho, 
bolseira da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia em  
Conservação e Restauro de 
Pintura, no Museu Nacional 
de Soares dos Reis. 
 

Ação de Formação Dirigida a técnicos integrados em contexto 
museológico, a entidades ligadas à Cultura, 
Património e Arqueologia. 
 
Parceria com o Museu D. Diogo de Sousa. 

28 de janeiro: 
das 10h00 às 
12h30; das 
14h00 às 
16h30 

Área de Conservação e Restauro e/ou 
Sala Quadrada e/ou Sala Quadrada 
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Título da Atividade Descrição Datas Espaço 
Exposição Fernando Távora Parceria com a Fundação Marques da Silva, Faculdade de 

Arquitetura da UP e Casa da Arquitetura 
Apoio: Lusitânia Seguros 

Datas a 
acordar entre 
Fevereiro e 
Junho 

Sala grande de exposições 
temporárias 

Exposição Manuel Jardim Parceria com a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho e 
Museu Nacional Machado de Castro 
 

Em alternativa 
à exposição 
Fernando 
Távora 

Sala grande de exposições 
temporárias 

Conversas em Torno de Uma 
peça: Pratas 
Fátima Pimenta e 
Gonçalo de Vasconcelos e 
Sousa 

Conversas em Torno de Uma peça: Pratas 
Fátima Pimenta e Gonçalo de Vasconcelos e Sousa  
Apoio: Círculo Dr. José de Figueiredo 

23 de 
fevereiro. Das 
10h00 às 
12h00 

Sala Quadrada 

Concerto Concerto pelos alunos da Academia de Música Costa Cabral Dia 16 de 
fevereiro: 
16h00 

Auditório 

Conservação Preventiva em 
Contexto Museológico: 
Escultura em madeira 
policromada 
por Filipe Fernandes, 
bolseiro da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia em  
Conservação e Restauro de 
Escultura, no Museu 
Nacional de Soares dos Reis. 

Ação de Formação Dirigida a técnicos integrados em contexto 
museológico, a entidades ligadas à Cultura, Património e 
Arqueologia. 
 
Parceria com o Museu D. Diogo de Sousa. 

23 de 
fevereiro: das 
10h00 às 
12h30; das 
14h00 às 
16h30 

Área de Conservação e Restauro e/ou 
Sala Quadrada  
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Título da Atividade Descrição Datas Espaço 
Apresentações de Artistas 
ligados ao Centro de Arte 
Contemporânea 

A partir de Março, com cadência mensal, serão apresentadas 
obras de artistas representados na coleção do MNSR em 
depósito em Serralves, por uma Mestranda da FBAUP, 
orientada  pela Doutora Lúcia Matos 
Apoio: Círculo José de Figueiredo. 
Desdobrável realizado com a colaboração da FBAUP 

Um por mês, 
entre Março e 
o fim do ano 

Sala do 1ºandar no final da exposição 
permanente  

Exposição Ventura Porfírio, 
os territórios do Desenho 

Exposição dos desenhos dos anos sessenta que representam 
um momento particularmente forte da produção de António 
Ventura Porfírio (Castelo de Vide 1908/Portalegre, 1998) 
Apoio: Tinta e Círculo 

De 7 de Março 
a 5 de Maio 

Sala Pequena de Exposições 
Temporárias 

Concerto Concerto pelos alunos da Academia de Música Costa Cabral Dia 16 de 
março: 16h00 

Auditório 

Conversas em Torno de Uma 
peça: Cruzes Processionais 
Ana Paula Machado 
E Anísio Franco 

Conversas em Torno de Uma peça: Cruzes Processionais 
Ana Paula Machado e Anísio Franco 

23 de março 
Das 10h00 às 
12h00 

Sala Quadrada 

Conservação Preventiva em 
Contexto Museológico: 
Ourivesaria, Objetos de 
Prata. 
Ação de formação por 
Micaela Viegas Duarte, 
bolseira da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia na Área 
de metais, no Museu  de 
Arqueologia D. Diogo de 
Sousa 
 

Conservação Preventiva em Contexto Museológico: 
Ourivesaria, Objetos de Prata. 
Ação de formação por Micaela Viegas Duarte, bolseira da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia na Área de metais, no 
Museu  de Arqueologia D. Diogo de Sousa 
 

25 de março: 
das 10h00 às 
12h30; das 
14h00 às 
16h30 

Área de Conservação e Restauro 
e/ou Sala Quadrada 

Ceci n'est pas un bijou Exposição de peças de joalharia tendo como inspiração o 
Surrealismo. Iniciativa da Escola Artística de Soares dos Reis. 
Programa europeu 

5 a 18 de 
abril 

Sala do Picadeiro 
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Título da Atividade Descrição Datas Espaço 
Concerto Concerto pelos alunos da Academia de Música Costa Cabral Dia 20 de 

abril: 16h00 
Auditório 

Conversas em Torno de Uma 
peça: joias tradicionais 
portuguesas. 
Fátima Pimenta 
Manuel Freitas  

= 27 de abril: 
das 10h00 às 
12h00 

Sala Quadrada 

    
    
Conservação Preventiva em 
Contexto Museológico: 
coleções cerâmicas 
Ação de formação por Isabel 
Marques, conservadora 
restauradora no Museu  de 
Arqueologia D. Diogo de 
Sousa 

Conservação Preventiva em Contexto Museológico: coleções 
cerâmicas 
Ação de formação por Isabel Marques, conservadora 
restauradora no Museu  de Arqueologia D. Diogo de Sousa 

29 de abril: 
das 10h00 às 
12h30; das 
14h00 às 
16h30 

Área de Conservação e Restauro e/ou 
Sala Quadrada  

Exposição Tesouros Feira da 
Ladra: a beleza do design 
anónimo 

Iniciativa do MUDE/Museu do Design e da Moda que 
apresenta cerca de 300 artefactos da coleção de  David 
Usborne 

De 18 de maio 
a 31 de agosto 

Sala Pequena de Exposições 
Temporárias 

Colecionismo Colaboração do Clube dos Carrancas que convida as crianças a 
expor as suas coleções durante um fim-de-semana 

De 18 de Maio 
a 31 de Agosto 

Átrio das exposições Temporárias 

O Museu Nacional de Soares 
dos Reis em três séculos 

Renovação da exposição temporária evocativa da História do 
Museu Nacional de Soares dos Reis nos séculos XIX a XXI 

De 18 de maio 
a 31 de 
Dezembro 

Sala do rés-do- chão 
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Título da Atividade Descrição Datas Espaço 
Comemorações do Dia 
Internacional dos Museus e 
Noite dos Museus 

 18 de maio: 
das 10h00 às 
24h00. 

 

Atuações de Parceiros Atuações   
Escolas de Música – Academia de Costa Cabral; Orff; 
Conservatório; Valentim de Carvalho;  
Escola Soares dos Reis; ESMAE? 

18 e 19 de 
Maio 

 

Conversas em Torno de Uma 
peça: Esmaltes. 
Ana Paula Machado. 

Conservação Preventiva em Contexto Museológico: metais e 
suas ligas Ação de formação por Vítor Hugo Torres, 
conservador restaurador no Museu  de Arqueologia D. Diogo 
de Sousa 
 

25 de maio: 
das 10h00 às 
12h00 

Sala Quadrada 

Conservação Preventiva em 
Contexto Museológico: 
metais e suas ligas Ação de 
formação por Vítor Hugo 
Torres, conservador 
restaurador no Museu  de 
Arqueologia D. Diogo de 
Sousa 
 

Conservação Preventiva em Contexto Museológico: metais e 
suas ligas Ação de formação por Vítor Hugo Torres, 
conservador restaurador no Museu  de Arqueologia D. Diogo 
de Sousa 
 

27 de maio 
das 10h00 às 
12h30; das 
14h00 às 
16h30 

Área de Conservação e Restauro e/ou 
Sala Quadrada 

Conversas em Torno de Uma 
peça: Vidros. 
Paula Oliveira. 

= 15 de 
junho:das 
10h00 às 
12h00 

Sala Quadrada 

Concerto Concerto pelos alunos da Academia de Música Costa Cabral 15 de junho Auditório 
Conservação Preventiva em 
Contexto Museológico: Ação 
de Formação a cargo da 
Divisão de Conservação e 
Restauro da Direção Geral 
do Património Cultural papel 

Conservação Preventiva em Contexto Museológico: Ação de 
Formação a cargo da Divisão de Conservação e Restauro da 
Direção Geral do Património Cultural papel 

17 de junho Área de Conservação e Restauro e/ou 
Sala Quadrada 
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Título da Atividade Descrição Datas Espaço 
Exposição «Entre Margens» Exposição de Artes Plásticas  comemorativa dos 50 anos da 

ponte da Arrábida. Iniciativa das Faculdades de Engenharia e 
de Belas Artes da Universidade do Porto 

21 de junho a 
8 de setembro 

Sala Grande de Exposições Temporárias 

5as  à  Noite Atividades depois de jantar com colaboração de Parceiros do 
Museu 

 
 27 Junho a 12 
Setembro 
 

Auditório 
Picadeiro 

Teatro  
Projeto Camilo Castelo 
Branco 

Peça de Teatro pela Companhia Teatro Plástico. 
1º ato no MNSR, na Cerca, junto ao Arco do Convento de 
Monchique 
2º ato na Antiga Cadeia da Relação ( atual CPF) 
 

Todas as 
noites durante 
um mês. 
De meados de 
Julho a 
meados de 
Agosto 

Cerca 

Exposição António Cardoso Exposição de pintura de homenagem a António Cardoso, 
pintor, professor da Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto e diretor do Museu Municipal Amadeo de Sousa 
Cardoso 

De 5 de 
setembro a 6 
de outubro 
(datas a 
confirmar) 

Sala Pequena de Exposições 
Temporárias 

Exposição  Monólogos Exposição de Arte contemporânea brasileira integrada no Ano 
do Brasil em Portugal 

3 de outubro a 
3 de 
novembro 

Sala Grande de Exposições temporárias 

Exposição «JAE: Jovens 
Arquitetos Espanhóis» 
 

Seleção de  sessenta projetos  
representativos do trabalho de arquitetos espanhóis nascidos 
depois de 1965. 
Organização da Secretaría de Estado da Cultura/Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España. 

14 de 
novembro de 
2013 a 12 de 
janeiro de 
2014 

Sala Pequena de Exposições 
Temporárias 

Gravura contemporânea da 
Polónia 

Exposição de Gravura contemporânea da Polónia 28 de 
novembro de 
2013 a 26 de 
janeiro de 
2014 

Sala Grande de Exposições Temporárias 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Exposição temporária  “Luzia Maria Martins: uma mulher no teatro e no mundo” 

Apoio:  SPA/Sociedade Portuguesa de Autores 

27 de Março (Dia Mundial do teatro) a  30 
de Junho – Galeria de Exposições 

Temporárias do Museu 

Exposição temporária sobre a obra teatral de Lucien Donnat (ainda sem título) 

Apoio: Teatro Nacional D. Maria II 

A inaugurar em Dezembro – Galeria de 
Exposições Temporárias do Museu, com 

extensão no Teatro Nacional D. Maria II 

Exposição temporária dedicada ao trajo de cena e aos desenhadores teatrais e pintores portugueses no 
século XX 

A inaugurar eventualmente em Julho (no 
caso de não prolongamento da exposição 
dedicada a Luzia Maria Martins), na 
Galeria de Exposições Temporárias do 

Museu 

Noite dos Museus e Dia Internacional dos Museus – espetáculo de teatro para crianças, espetáculo de 
teatro/poesia para todo o público, concertos, entre outras atividades 

Dia 18 de Maio, das 10 h. às 23,30 h., 
auditório e exposição permanente do 

Museu 

Exposição temporária “A Imagem da Mulher no Teatro Português” (titulo provisório) 

Integrada no protocolo entre a Câmara Municipal de Óbidos e este Museu, que é responsável pela gestão 

artística do Museu Abílio, funcionando como uma espécie de extensão do MNT 

A inaugurar em final Março –Abril no 

Museu Abílio, em Óbidos 

Projeto “Rostos e Poses”: exposições itinerantes e exposição temporária A exposição itinerante depende das 
solicitações por parte das Câmaras 
Municipais; a exposição temporária será 
integralmente preparada em 2013, 
dependendo a sua realização e formato da 
existência de um Mecenas. Esta exposição 
temporária terá como catálogo o álbum já 

editado com o mesmo título. 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Exposição “O Fado no Teatro” 

Parceria e coprodução com o Museu do Fado 

A inaugurar no início de Junho, esta 
exposição será uma iniciativa deste 
Museu em conjunto com o Museu do 
Fado e encerrará o ciclo de exposições 
dedicadas à presença do fado em outras 
artes, integrado na designação do fado 
como Património Imaterial da 
Humanidade. Espaço ou espaços ainda 
por definir, entre os dois museus e o 

Pátio da Galé  

  

Em estudo e em concurso internacional (por parte de Espanha) as exposições “O Fado e o Flamengo no Teatro 
Português” e “Amália e Espanha: um amor sempre encontrado”  

Sem data, este projeto de autoria do 
MNT foi apresentado à Fundação 
Mercedes Calle, de Cáceres, que o 
recebeu com o maior interesse. Esta 
Fundação concorreu com este projeto a 
apoios da União Europeia (projetos 
transfronteiriços), aguardando-se, 

durante 2013, o resultado. 

III Colóquio Internacional sobre Estudos Culturais, promovido pelo Lisbon Consortium Junho, com sessões no auditório do 

Museu 

Espetáculos de Teatro para diferentes públicos, ateliers, oficinas de expressão dramática e workshops, 
escolinha de Verão, cursos de formação. 

Durante todo o ano, organizadas pelo 
serviço educativo do Museu e por várias 
companhias profissionais de teatro, em 

parceria com o MNT 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Exposição Temporária - Traje de Criança - investigação, textos e seleção de peças até 10.Março 

Exposição Temporária - Traje de Criança - Catálogo  15.Maio 

Exposição Temporária - Traje de Criança - preparação das peças (conservação preventiva e restauro) 10.Maio 

Exposição permanente - ajustes museográficos - salas “Tendências e Estilos”  1.Janeiro a 1.Abril 

Exposição permanente - correção da iluminação 1.Janeiro a 1.Abril 

Exposição permanente - textos de parede (lay out e impressão) 1.Janeiro a 15.Março 

Exposição permanente - textos de sala (3 línguas estrangeiras) 1.Janeiro a 28.Fevereiro 

Exposição permanente - 16 suportes de textos de sala (conceção e produção) 15.Janeiro a 31.Março 

Coleções - intervenção de conservação nas peças incorporadas 1.Janeiro a 31.Dezembro  

Coleções - material de conservação (acondicionamento) 1.Fevereiro a 31.Maio 

Coleções - equipamento para reservas (estante para coleção de paramentaria) 1.Janeiro a 31.Dezembro  

Coleções - embalagem para circulação 15.Janeiro a 15.Março 

Biblioteca - obras especializadas 1.Janeiro a 31.Dezembro  

Centro de Documentação - material de conservação (acondicionamento) 1.Junho a 31.Agosto 

Edifício principal - desinfestação 1 a 30.Junho 

Edifício principal - SADI - carregamento de extintores 31.Janeiro 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Edifício principal - sistema de iluminação - instalação de detetores de movimento 1.Janeiro a 31.Dezembro  

Edifício principal - zona de serviços - substituição de material de iluminação 1.Janeiro a 31.Dezembro  

Edifício de apoio - vestiário e refeitório dos jardineiros - substituição de baterias 1 a 31.Janeiro 

Edifício de apoio - atividades de animação - recuperação paredes e pintura 1.Fevereiro a 30.Abril 

Espaço verde - jardim de cheiros - lancis para os canteiros 1.Janeiro a 31.Maio 

Espaço verde - roseiral - tela 1.Janeiro a 28.Fevereiro 

Espaço verde - limpeza das copas - plataforma elevatória e operador 1.Outubro a 31.Dezembro  

Espaço verde - combustíveis e lubrificantes 1.Janeiro a 31.Dezembro  

Espaço verde - materiais de revestimento (tout venant, casca de pinheiro …) 1.Janeiro a 29.Março 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Realização de ações de conservação preventiva e limpezas gerais do percurso museológico e reservas  1 a 28 de Fevereiro 

Exposição Joana de Vasconcelos 22 de Março a 25 de Agosto 

Exposição temporária “Um Olhar Sobre o Palácio”, Enrique Casanova no centenário da sua morte.     16 Outubro 

Reedição do roteiro do Palácio Nacional da Ajuda, em língua portuguesa e inglesa (SCALA PUBLISHERS).  
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Integração da Biblioteca no projeto Cesareia – rede de bibliotecas religiosas Todo o ano 

Teatro: “Memorial do Convento” - 8 espetáculos por semana (Serviço Educativo) Janeiro a Junho e Outubro a 
Dezembro 

Exposição bibliográfica temporária Os animais na Biblioteca do PNM Janeiro a Abril 

Concerto a 6 Órgãos da Academia de Música de Santa Cecília 17-Março 

X 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 

22 a 27 Março  

Ciclo de concerto a 6 órgãos – 1 concerto mensal  Abril a Dezembro  

Exposição  bibliográfica temporária  A Palavra, o Livro… as bíblias do PNM Abril a Julho 

Exposição Bicharocos do Convento- Exposição/instalação de escultura de  Maria del Mar Amate  e Marta Gaspar – 
Atividade do Serviço Educativo no âmbito do Dia Mundial do Livro Infantil 

2 Abril a 30 Abril  

III Encontro Nacional das Bibliotecas e do Livro (Bens Culturais da Igreja) 22-Abril 

Exposição Metamorfoses do Tempo  – pintura de Óscar Alves e escultura de Domingos Oliveira 5 Maio a 5 Junho  

Dia Internacional dos Museus – Visita com animação à área conventual (Serviço Educativo) 18-Maio 

Exposição bibliográfica temporária Arquitetura, escultura, literatura…. os clássicos na génese do conhecimento Agosto a Outubro  

Jornadas do Património – Visita a espaços de acesso restrito (Serviço Educativo) 28 e 29  Setembro  

Concerto na Basílica pelo Vokalensemble St. Jakob (Alemanha), no âmbito do Dia Internacional da Música 01-Outubro 

Exposição bibliográfica temporária A representação do Natal nos Missais Novembro e Dezembro  
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

VISITAS DO SERVIÇO EDUCATIVO CALENDARIZAÇÃO 

Visitas temáticas:   

“Mafra - a representação do Poder Absoluto” Todo o ano 

“Mafra – Itinerário do Barroco” Todo o ano 

“Memorial do Convento- Uma integração histórica” Todo o ano 

Visitas com animação:  

“Histórias d'Outros tempos”  Todo o ano 

“Um dia na Construção” Todo o ano 

“Da escola para o Convento, vamos entrar na Ordem”  Todo o ano 

“Depois da partida” Todo o ano 

“Passo de dança” Todo o ano 

“Marqueses ao Palácio” Todo o ano 

“Abracadabra, Abracadabra, a biblioteca está encantada” Todo o ano 

“Camaristas de palmo e meio”  Todo o ano 

Visitas com complemento lúdico:  

“Viagem ao Mundo dos livros”  Todo o ano 

“Aprender jogando” Todo o ano 

Visitas personalizadas Todo o ano 

Visitas especiais:  

“Retratos do Palácio” – Visita dirigida aos ATLs do Concelho de Mafra 18 a 22  Março e 25 Março a 1 
de Abril 

“Paleomemorial” – visita integrada no programa “Ciência Viva”  Julho, Agosto e Setembro – 
data a confirmar 

Visita para Famílias  - “De casa para o Convento – Vamos entrar na Ordem” 11 e 25 Maio 

 11,15 e 29 Junho 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

Alfama Map –  Conceção, impressão e distribuição  de mapa bilingue gratuito da zona de Alfama com sugestão de 
dois percursos culturais pedestres que, integrando o Panteão Nacional inclui ainda outros monumentos, museus e 

pontos de interesse incontornáveis desde o Castelo S. Jorge à Baixa Pombalina 

Conceção – Maio 

Impressão e distribuição - Junho 

Frei Luís de Sousa no Panteão Nacional – Espetáculo baseado na obra homónima de Almeida Garrett 

Espetáculo produzido por Éter – produção Cultural 

Janeiro a Abril 

Encontro Aquilino Ribeiro – O Homem e o Escritor – assinalando os 50 anos da morte do escritor Fevereiro? 

O Panteão Nacional -  Mostra de Fotografia  

Iniciativa desenvolvida no âmbito do protocolo “A minha escola adota o Panteão Nacional” pelo CED D. Maria Pia – 

Casa Pia de Lisboa 

Abril 

Comemoração Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 18 de Abril 

Abertura de novo circuito de visita e centro interpretativo Abril? 

Entre o Dia e o Sonho – Exposição de desenho de Carlos Roxo 

Apoio: Lusitânia Seguros 

Maio a Junho? 

  Projeto de arte sonora de Carlos Noronha Feio Julho? 

  

A Infanta D. Maria e a Geração de 500 – Exposição de desenho e pintura 

Iniciativa desenvolvida no âmbito do protocolo “A minha escola adota o Panteão Nacional” pelo CED D. Maria Pia 

– Casa Pia de Lisboa 

Setembro 

Comemoração das jornadas Europeias do Património Setembro 

A Outra Face da Vida – Exposição sobre a cultura funerária ao longo da História 

Apoio: Servilusa; Lusitânia Seguros 

Outubro a Dezembro? 
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ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO 

João Antunes -  Exposição de trabalhos académicos da Universidade autónoma de Lisboa sobre a obra do 

arquiteto João Antunes 

Outubro? 

Ciclo de Encontros João Antunes Outubro? 

Encontro sobre Arquiteturas Funerárias Novembro? 

Concerto de Natal -  Violinos do Moderno 

Iniciativa: Escola de Música do Colégio Moderno 

Dezembro 

Exposição de presépios Dezembro 2013 a Janeiro 2014 

Simpósio Guerra Junqueiro – assinalando os 90 anos da morte do escritor  

Concertos Datas a definir 

ATIVIDADES SERVIÇO EDUCATIVO  

De Igreja a Panteão - Visita comentada dirigida ao público em geral  Janeiro a Dezembro 

 Era uma vez uma igreja e uma princesa - Visita oficina dirigida ao público infantil dos 4 aos 6 anos Janeiro a Dezembro 

Revivendo a História – O Panteão do Passado ao Presente - Visita jogo dirigida ao público infantil dos  7 aos 12 

anos 

Janeiro a Dezembro 

 
 
 


