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1. INTRODUÇÃO 

É com especial orgulho que a Direção da DGPC apresenta o presente Relatório de Atividades relativo ao 

ano de 2014. Efetivamente, num quadro de grandes alterações legais e estruturais no domínio da 

Administração Pública, de espectativa relativamente ao início da recuperação económica, de forte 

redução do efetivo dos seus trabalhadores, a Direção-Geral do Património Cultural aumentou as suas 

receitas, os seus visitantes, a sua visibilidade e cooperação nacional e internacional com a sociedade 

civil, académica, pública e privada. 

De destacar em 2014 a assinatura, pela Tutela, ao fim de muitos anos de esforços, do protocolo de 

cedência do Convento de São Francisco, em Lisboa, que permitirá finalmente ampliar o Museu do 

Chiado e expor toda a magnitude da mais importante coleção de arte contemporânea do País, 

enriquecida ainda com o legado da Coleção SEC, as aquisições do Estado Português realizadas nas 

últimas décadas. 

As instituições e empresas emprestaram também o seu contributo ao nível do mecenato, que em 2014 

teve uma importância muito considerável na implementação de muitos e excelentes projetos, como a 

exposição individual de Daniel Blaufuks no Museu do Chiado, graças à assinatura do protocolo 

SONAE/MNAC Art Cycles, a abertura, pela primeira vez ao público, do Oratório da Rainha, novo espaço 

de visita no Palácio Nacional da Ajuda, restaurado com mecenato da Fundação Millenium bcp ou a 

renovação de temporada dos “Encontros com o Património”, patrocínio do Montepio Geral. 

Não podemos também deixar de destacar a aquisição, pela DGPC, do centro de mesa em prata da 

Baixela Veyrat para o Palácio Nacional da Ajuda, que renova, desta forma, a sala de jantar reforçando o 

interesse na sua visita e a entrada em funcionamento do Núcleo Documental de Partituras, que integra 

o projeto global de transferência do Museu da Música para o Palácio Nacional de Mafra e cujos 

protocolos foram também já assinados. 

Também ao nível das aquisições destacamos as obras de Vieira Portuense e de Francisco Venegas, 

ambas para o Museu Nacional de Arte Antiga e o “Retrato da Mulher do Artista”, evocando Emília, 

mulher de Columbano Bordalo Pinheiro. Estas obras representam o arranque de uma política 

sistemática de aquisições, fruto também da gestão rigorosa e sustentada que vem sendo característica 

da DGPC. 

A Rede Portuguesa de Museus, instrumento essencial na qualificação dos museus portugueses, viu 10 

museus serem credenciados pela DGPC, passando para 142 os membros deste importante projeto que 

sustenta a sua força estratégica no conjunto dos museus que a constituem. 

Ainda ao nível dos projetos de intercâmbio estratégico, de referir a criação da Rede de Bibliotecas de 

Museus e Património desde logo com 16 das mais de 20 bibliotecas e centros de documentação da 

DGPC, das quais 13 têm já os respetivos catálogos disponíveis para pesquisa online. 

O Departamento de Bens Culturais prosseguiu com o inventário sistemático da obra de Norte Júnior. 
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Na vertente internacionalização, a DGPC tem vindo a fomentar o intercâmbio de obras e de coleções: 

destacamos, a título de exemplo, o acolhimento, pelo Museu Nacional de Arte Antiga, da Coleção de 

Franco Maria Ricci e de Os Saboias, Reis e Mecenas. 

Ainda no âmbito internacional, concluímos o ano com uma formação em estratégia para dirigentes, 

coordenada pelos técnicos responsáveis por essa área no Smithsonian Institution e cujos resultados 

serão implementados ao longo de 2015. 

O novo site revelou-se um sucesso, com crescente número de visualizações, incluindo os sites de cada 

um dos museus, monumentos e palácios. A presença nas redes sociais registou também um 

significativo aumento, com os serviços dependentes a assumirem a sua identidade tomando várias 

iniciativas próprias e em parceria neste domínio cada vez mais importante na comunicação com o 

público. 

Uma das vertentes em que esta aproximação se verifica é a crescente adesão aos programas de 

comemoração de efemérides como o Dia Internacional de Monumentos e Sítios e o Dia Internacional 

dos Museus. 

A reestruturação da bilhética e a crescente divulgação dos espaços culturais da DGPC, com o 

consequente aumento do número de visitantes, de vendas em loja e de cedências de espaço, 

conjugados com uma gestão cuidada, rigorosa e eficaz, permitiram registar um aumento nas receitas.  

São muitos os motivos que nos levam a afirmar 2014 como um ano muito positivo para a valorização 

histórico-cultural através da diversificação de oferta e da sua difusão. A DGPC superou o Plano de 

Atividades, tendo obtido resultados que excederam as melhores previsões. É possível observar nos 

Relatórios de Execução de cada Serviço, através das linhas a verde, que se organizaram e 

implementaram muitas atividades para além das previstas no Plano. Demonstra-se, assim, que as 

restrições podem ser ultrapassadas com criatividade, empenho e uma gestão estratégica baseada no 

rigor, na concertação e na autonomia solidária. 

A Direção-Geral do Património Cultural posiciona-se também, cada vez mais, como um agente de 

referência no Turismo em Portugal, setor que representa 46% das exportações de serviços e mais de 

14% das exportações totais.  

Ao contribuir para que o Turismo Cultural continue a crescer, a DGPC e a ação de todos os seus 

monumentos, museus e palácios contribuem não só para a economia nacional, mas fundamentalmente  

para a promoção da cultura e identidade portuguesas que constituem o âmago da nossa missão.
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2. RECURSOS HUMANOS 

 

Como se pode observar, manteve-se em 2014 a tendência de redução de trabalhadores em exercício de funções públicas. A Direção-Geral do Património 

Cultural terminou o ano com menos 42 efetivos no quadro de pessoal: 

 

 

N.º Efetivos 
2013 N.º Efetivos 2014 

Grupo/Cargo/Carreira Dezembro 2013 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Dirigente Superior 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Dirigente Intermédio 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Técnico Superior 306 304 303 302 301 303 301 295 297 294 294 294 294 

Assistente Técnico 411 410 408 408 408 405 405 403 403 402 400 386 385 

Assistente 
Operacional 84 81 81 81 81 79 79 79 78 78 78 78 77 

Informático 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Técnico de Fotografia 
e Radiografia para a 
Conservação 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Pessoal Inspeção   
            Outro Pessoal   
            Total 843 841 837 836 835 832 830 822 823 819 817 803 801 

 
Comparativamente a 2013, verificou-se uma redução de 42 trabalhadores no quadro de pessoal da DGPC 
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A movimentação de trabalhadores justificativa desta redução foi a seguinte: 

 

SAÍDAS ENTRADAS 

Nomeação em comissão de serviço 5 Comissão de serviço 6 

Nomeação em regime de substituição 1 Mobilidade interna 6 

Aposentação e Reforma 25 Regresso da licença sem remuneração 2 

Mobilidade interna 2 Regresso à DGPC 5 

Rescisão ao abrigo do programa de rescisão por mútuo acordo da FP 5 Regresso à categoria de origem 4 

Rescisão o contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado 1 Procedimento concursal 2 

Rescisão do contrato a termo resolutivo incerto 2     

Equiparação a bolseiro no País por interesse público 1     

Equiparação a bolseiro fora do País por interesse público 1     

Cessação da mobilidade interna  1     

Pena de despedimento 10     

Cessação do regime de substituição 6     

Procedimento concursal 4     

Falecimento 1     

A exercer funções no Gabinete do SEC 2     
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3. RECURSOS FINANCEIROS 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 

Execução Orçamento de Funcionamento da DGPC - 2014 - 31/12/2014 

Rubricas Designação 
Fonte 

financiamen
to 

Dotação 
Inicial 

Cortes Cativos 
Fundos 

Disponíve
is 

Reforços 
Alterações 
orçamenta

is 

Dotação 
Corrigida 

Compromiss
os 

Execução - 
até 

31/12/201
4 

% 

Compromisso
s 

Execuçã
o 

01.01.03.00.00 
Pessoal dos 

quadros 
311 

11.216.263,
00 

-
1.729.164,0

0 
 

-404.885,00 329.967,00 -31.099,00 
9.381.082,0

0 
9.380.052,73 9.380.052,73 99,99 99,99 

01.01.08.00.00 
Pessoal 

aguardando 
aposentação 

 
0,00 

  
-13.129,00 

 
100.982,00 87.853,00 87.739,89 87.739,89 99,87 99,87 

01.01.11.00.00 Representação 
 

111.785,00 -8.560,00 
 

-19.274,00 
 

20.139,00 104.090,00 104.089,89 104.089,89 100,00 100,00 

01.01.13.00.00 
Subsídio de 

refeição  
749.006,00 0,00 

 
-34.841,00 

 
-86.443,00 627.722,00 627.721,77 627.721,77 100,00 100,00 

01.01.14.00.00.
SF 

Subsídio de 
Férias  

1.152.740,0
0 

-87.928,00 
 

-12.531,00 
 

-132.440,00 919.841,00 919.840,95 919.840,95 100,00 100,00 

01.01.14.00.00.
SN 

Subsídio de Natal 
 

600.758,00 -52.050,00 
 

-34.435,00 
 

116.134,00 630.407,00 630.271,14 630.271,14 99,98 99,98 

01.01.15.00.00 
Rem. Doença. 

Mat, pat.  
0,00 

  
-3.401,00 

 
6.265,00 2.864,00 2.864,14 2.864,14 100,00 100,00 

Total das RCP 
13.830.552,

00 

-
1.877.702,

00 
0,00 -522.496,00 329.967,00 -6.462,00 

11.753.859,
00 

11.752.580,51 
11.752.580,5

1 
99,99 99,99 

01.02.02.00.00 
Horas 

extraordinária
s 

311 25.000,00 -3.835,00 
 

-3.673,00 
  

17.492,00 17.491,54 17.491,54 100,00 100,00 

01.02.04.00.00 
Ajudas de 

custo  
24.000,00 

  
-9.742,00 

 
-5.000,00 9.258,00 9.258,09 9.258,09 100,00 100,00 

01.02.05.00.00 
Abono para 

falhas  
79.600,00 -5.954,00 

 
-32.179,00 

 
-15.000,00 26.467,00 26.466,61 26.466,61 100,00 100,00 

01.02.11.00.00 
Subsídio de 

turno  
13.000,00 -845,00 

 
-370,00 

  
11.785,00 11.785,49 11.785,49 100,00 100,00 

01.02.12.00.00 

Indemnizaçõe
s por 

cessação de 
funções 

 
84.000,00 

    
-84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01.02.12.A0.00 
Indemnizaçõe

s por 
cessação de 

 
0,00 

  
-17.607,00 

 
84.616,00 67.009,00 67.008,83 67.008,83 100,00 100,00 
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Execução Orçamento de Funcionamento da DGPC - 2014 - 31/12/2014 

Rubricas Designação 
Fonte 

financiamen
to 

Dotação 
Inicial 

Cortes Cativos 
Fundos 

Disponíve
is 

Reforços 
Alterações 
orçamenta

is 

Dotação 
Corrigida 

Compromiss
os 

Execução - 
até 

31/12/201
4 

% 

Compromisso
s 

Execuçã
o 

funções 

01.02.12.B0.00 
Rescisões por 
mutuo acordo  

0,00 
   

132.010,00 
 

132.010,00 132.008,19 132.008,19 100,00 100,00 

01.02.14.00.00 

Outros 
abonos em 

númerário ou 
especie 

 
60.000,00 

  
-5.721,00 

 
-11.616,00 42.663,00 42.625,75 42.625,75 99,91 99,91 

Total dos AVE 285.600,00 -10.634,00 0,00 -69.292,00 132.010,00 -31.000,00 306.684,00 306.644,50 306.644,50 99,99 99,99 

01.03.01.A0.00 

Contribuições 
entidade 
patronal - 

ADSE 

311 162.419,00 -11.864,00 
 

-13.591,00 
 

-10.000,00 126.964,00 126.963,57 126.963,57 100,00 100,00 

01.03.03.00.00 
Subsídio 
familiar a 

jovens 
 

21.500,00 
  

-3.105,00 
 

-3.000,00 15.395,00 15.216,10 15.216,10 98,84 98,84 

01.03.04.00.00 
Outras 

prestações 
familiares 

 
10.000,00 

  
-2.550,00 

 
-3.000,00 4.450,00 4.450,28 4.450,28 100,01 100,01 

01.03.05.A0.A0 

Contribuições 
entidade 
patronal - 

CGA 
 

2.516.578,0
0 

-
403.681,00  

-271.738,00 73.000,00 37.000,00 
1.951.159,0

0 
1.951.159,14 1.951.159,14 100,00 100,00 

01.03.05.A0.B0 
Contribuições 

entidade 
patronal - SS 

 
340.417,00 -28.627,00 

 
-24.972,00 

 
15.000,00 301.818,00 301.818,10 301.818,10 100,00 100,00 

01.03.08.00.00 
Outras 

pensões  
2.500,00 

  
-101,00 

  
2.399,00 2.372,03 2.372,03 98,88 98,88 

01.03.10.O0.00 
Outras 

despesas  
47.000,00 -3.055,00 

 
-9.105,00 

 
-17.000,00 17.840,00 17.839,82 17.839,82 100,00 100,00 

01.03.10.P0.00 Parentalidade 
 

0,00 
  

-6.468,00 
 

18.462,00 11.994,00 11.994,39 11.994,39 100,00 100,00 

Total da SS 
3.100.414,0

0 
-

447.227,00 
0,00 -331.630,00 73.000,00 37.462,00 

2.432.019,0
0 

2.431.813,43 2.431.813,43 99,99 99,99 

Total das despesas com o pessoal 
17.216.566,

00 

-
2.335.563,

00 
0,00 -923.418,00 534.977,00 0,00 

14.492.562,
00 

14.491.038,44 
14.491.038,4

4 
99,99 99,99 

02.02.18.00.00 
 

311 
1.620.000,0

0 
-

124.164,00 
-

224.375,00 
-748,00 

  
1.270.713,0

0 
1.270.712,72 1.270.712,72 100,00 100,00 

Total aquisição de serviços 
1.620.000,0

0 
-

124.164,00 
-

224.375,00 
-748,00 0,00 0,00 

1.270.713,0
0 

1.270.712,72 1.270.712,72 100,00 100,00 
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Execução Orçamento de Funcionamento da DGPC - 2014 - 31/12/2014 

Rubricas Designação 
Fonte 

financiamen
to 

Dotação 
Inicial 

Cortes Cativos 
Fundos 

Disponíve
is 

Reforços 
Alterações 
orçamenta

is 

Dotação 
Corrigida 

Compromiss
os 

Execução - 
até 

31/12/201
4 

% 

Compromisso
s 

Execuçã
o 

06.02.03.R0.00 
 

311 0,00 
   

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total das outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total das despesas correntes 
1.620.000,0

0 
-

124.164,00 
-

224.375,00 
-748,00 0,00 0,00 

1.270.713,0
0 

1.270.712,72 1.270.712,72 100,00 100,00 

Total das despesas da fonte financ 311 
18.836.566,

00 

-
2.459.727,

00 

-
224.375,00 

-924.166,00 534.977,00 0,00 
15.763.275,

00 
15.761.751,16 

15.761.751,1
6 

99,99 99,99 

02.02.20.C0.00 

Outros 
trabalhos 

especializado
s 

319 1.000,00 
 

-150,00 
   

850,00 350,00 350,00 41,18 41,18 

Total aquisição de serviços 1.000,00 0,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 850,00 350,00 350,00 41,18 41,18 

06.02.03.R0.00 
Clausula de 

reserva  
0,00 

   
0,00 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total das outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07.01.03.B0.B0 
Conservação 
ou reparação 

edifícios 
 

0,00 
     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07.03.05.00.00 
Bens do 

património  
0,00 

     
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aquisição bens 
capital   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total da fonte 319 1.000,00 0,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 850,00 350,00 350,00 41,18 41,18 

02.02.15.B0.00 Formação 442 0,00 
   

11.761,00 0,00 11.761,00 11.760,65 11.760,65 100,00 100,00 

Total aquisição de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 11.761,00 0,00 11.761,00 11.760,65 11.760,65 100,00 100,00 

Total da fonte 442 0,00 0,00 0,00 0,00 11.761,00 0,00 11.761,00 11.760,65 11.760,65 100,00 100,00 

01.01.07.00.00 

Pessoal em 
regime de 
tarefa ou 
avença 

480 62.068,00 
    

-62.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total das RCP 62.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.02.10.00.00 Transportes 480 1.000,00 
    

1.925,00 2.925,00 2.923,24 2.923,24 99,94 99,94 

02.02.13.00.00 
Deslocações e 

estadas  
500,00 

    
3.239,00 3.739,00 3.732,48 3.732,48 99,83 99,83 

02.02.20.C0.00 
Outros 

trabalhos  
500,00 

    
-275,00 225,00 221,40 221,40 98,40 98,40 
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Execução Orçamento de Funcionamento da DGPC - 2014 - 31/12/2014 

Rubricas Designação 
Fonte 

financiamen
to 

Dotação 
Inicial 

Cortes Cativos 
Fundos 

Disponíve
is 

Reforços 
Alterações 
orçamenta

is 

Dotação 
Corrigida 

Compromiss
os 

Execução - 
até 

31/12/201
4 

% 

Compromisso
s 

Execuçã
o 

especializado
s 

02.02.25.00.00 
Outros 

serviços  
0,00 

   
66.768,00 20.906,00 87.674,00 87.221,94 87.221,94 99,48 99,48 

Total aquisição de serviços 2.000,00 0,00 0,00 0,00 66.768,00 25.795,00 94.563,00 94.099,06 94.099,06 99,51 99,51 

06.02.03.A0.00 
  

0,00 
    

34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 100,00 100,00 

07.01.07.B0.B0 
Equipamneto 
informatico 

480 0,00 
    

1.773,00 1.773,00 1.772,25 1.772,25 99,96 99,96 

07.01.10.B0.B0 Outros 
 

0,00 
    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07.03.05.00.00 
Bens do 

património  
0,00 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aquisição bens 
capital   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.273,00 36.273,00 36.272,25 36.272,25 100,00 100,00 

Total da fonte 480 64.068,00 0,00 0,00 0,00 66.768,00 0,00 130.836,00 130.371,31 130.371,31 99,64 99,64 

01.01.03.00.00 
Pessoal dos 

quadros 
510 

1.695.342,0
0    

794.792,00 86.708,00 
2.576.842,0

0 
2.575.938,91 2.575.938,91 99,96 99,96 

01.01.07.00.00 
  

0,00 
    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01.01.10.00.00 Gratificações 
 

1.400,00 
    

-145,00 1.255,00 1.253,99 1.253,99 99,92 99,92 

01.01.11.00.00 
Representaçã

o  
19.900,00 

    
1.864,00 21.764,00 21.760,66 21.760,66 99,98 99,98 

01.01.13.00.00 
Subsídio de 

refeição  
150.000,00 

    
-20.238,00 129.762,00 129.607,31 129.607,31 99,88 99,88 

01.01.14.00.00.SF 
Subsídio de 

Férias  
200.000,00 

    
-21.759,00 178.241,00 178.235,43 178.235,43 100,00 100,00 

01.01.14.00.00.SN 
Subsídio de 

Natal  
200.000,00 

    
184.123,00 384.123,00 383.837,34 383.837,34 99,93 99,93 

01.01.15.00.00 
Rem. Doença. 

Mat, pat.  
0,00 

     
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total das RCP 
2.266.642,0

0 
0,00 0,00 0,00 794.792,00 230.553,00 

3.291.987,0
0 

3.290.633,64 3.290.633,64 99,96 99,96 

01.02.02.00.00 
Horas 

extraordinária
s 

510 34.000,00 
    

-28.472,00 5.528,00 5.064,59 5.064,59 91,62 91,62 

01.02.04.00.00 
Ajudas de 

custo  
14.000,00 

    
18.285,00 32.285,00 28.455,31 28.455,31 88,14 88,14 

01.02.05.00.00 
Abono para 

falhas  
12.000,00 

    
11.408,00 23.408,00 23.239,69 23.239,69 99,28 99,28 



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014     

Página 10 de 221 
 

Execução Orçamento de Funcionamento da DGPC - 2014 - 31/12/2014 

Rubricas Designação 
Fonte 

financiamen
to 

Dotação 
Inicial 

Cortes Cativos 
Fundos 

Disponíve
is 

Reforços 
Alterações 
orçamenta

is 

Dotação 
Corrigida 

Compromiss
os 

Execução - 
até 

31/12/201
4 

% 

Compromisso
s 

Execuçã
o 

01.02.12.00.00 

Indemnizaçõe
s por 

cessação de 
funções 

 
50.000,00 

    
-50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01.02.12.A0.00 

Indemnizaçõe
s por 

cessação de 
funções 

 
0,00 

    
4.863,00 4.863,00 4.856,17 4.856,17 99,86 99,86 

01.02.14.00.00 

Outros 
abonos em 

númerário ou 
especie 

 
54.000,00 

    
-20.456,00 33.544,00 31.490,86 31.490,86 93,88 93,88 

Total dos AVE 164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64.372,00 99.628,00 93.106,62 93.106,62 93,45 93,45 

01.03.01.A0.00 

Contribuições 
entidade 
patronal - 

ADSE 

510 20.101,00 
    

26.930,00 47.031,00 47.028,04 47.028,04 99,99 99,99 

01.03.03.00.00 
Subsídio 
familiar a 

jovens 
 

20.250,00 
    

-2.930,00 17.320,00 17.313,38 17.313,38 99,96 99,96 

01.03.05.A0.A0 

Contribuições 
entidade 
patronal - 

CGA 
 

669.000,00 
   

94.342,00 253.784,00 
1.017.126,0

0 
1.016.584,72 1.016.584,72 99,95 99,95 

01.03.05.A0.B0 
Contribuições 

entidade 
patronal - SS 

 
100.000,00 

    
47.047,00 147.047,00 147.032,39 147.032,39 99,99 99,99 

01.03.06.00.00 
Acidentres 
em serviço  

10.000,00 
    

-1.032,00 8.968,00 8.154,28 8.154,28 90,93 90,93 

01.03.10.O0.00 
Outras 

despesas  
0,00 

    
4.835,00 4.835,00 4.822,26 4.822,26 99,74 99,74 

01.03.10.P0.00 Parentalidade 
 

0,00 
    

631,00 631,00 620,89 620,89 98,40 98,40 

Total da SS 819.351,00 0,00 0,00 0,00 94.342,00 329.265,00 
1.242.958,0

0 
1.241.555,96 1.241.555,96 99,89 99,89 

Total das despesas com o pessoal 
3.249.993,0

0 
0,00 0,00 0,00 889.134,00 495.446,00 

4.634.573,0
0 

4.625.296,22 4.625.296,22 99,80 99,80 

02.01.01.00.00 
matérias 
primas e 

subsidiárias 
510 12.300,00 

 
-1.845,00 

  
-9.500,00 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Execução Orçamento de Funcionamento da DGPC - 2014 - 31/12/2014 

Rubricas Designação 
Fonte 

financiamen
to 

Dotação 
Inicial 

Cortes Cativos 
Fundos 

Disponíve
is 

Reforços 
Alterações 
orçamenta

is 

Dotação 
Corrigida 

Compromiss
os 

Execução - 
até 

31/12/201
4 

% 

Compromisso
s 

Execuçã
o 

02.01.02.00.00 
Combustíveis 
e lubrificantes  

112.000,00 
 

-16.800,00 
  

-28.800,00 66.400,00 64.794,57 57.426,48 97,58 86,49 

02.01.04.00.00 
Limpeza e 

higiene  
82.000,00 

 
-12.300,00 

  
-26.400,00 43.300,00 31.324,03 31.324,03 72,34 72,34 

02.01.07.00.00 
Vestuário e 

artigos 
diversos 

 
5.000,00 

 
-750,00 

  
13.595,00 17.845,00 17.276,11 17.276,11 96,81 96,81 

02.01.08.00.00 
Material de 
escritório  

199.000,00 
 

-29.850,00 
  

-18.220,00 150.930,00 116.720,95 112.774,82 77,33 74,72 

02.01.09.00.00 
Produtos 

químicos e 
farmaceuticos 

 
18.450,00 

 
-2.768,00 

  
-15.500,00 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.01.11.00.00 
material de 

consumo 
clinico 

 
5.000,00 

 
-750,00 

   
4.250,00 3.818,94 3.818,94 89,86 89,86 

02.01.12.00.00 
Material de 
transporte  

7.000,00 
 

-1.050,00 
  

-3.500,00 2.450,00 1.415,62 1.415,62 57,78 57,78 

02.01.14.00.00 
Outro 

material - 
peças 

 
4.500,00 

 
-675,00 

  
-2.288,00 1.537,00 1.051,22 1.051,22 68,39 68,39 

02.01.15.00.00 
Prémios 

condecoraçõe
s e ofertas 

 
3.000,00 

 
-450,00 

  
3.000,00 5.550,00 5.288,67 4.385,44 95,29 79,02 

02.01.16.00.00 
Mercadorias 
para venda  

150.000,00 
 

-22.500,00 
  

-62.857,00 64.643,00 63.080,29 62.292,10 97,58 96,36 

02.01.17.00.00 
Ferramentas 
e utensilios  

13.000,00 
 

-1.950,00 
  

-9.500,00 1.550,00 316,33 316,33 20,41 20,41 

02.01.18.00.00 
Livros e 

documentaçã
o técnica 

 
10.000,00 

 
-1.500,00 

  
-8.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.01.20.00.00 
material de 
educação  

81.150,00 
 

-12.173,00 
  

-31.000,00 37.977,00 37.339,20 37.307,95 98,32 98,24 

02.01.21.00.00 outros bens 
 

250.000,00 
 

-37.500,00 
  

-33.945,00 178.555,00 172.827,68 166.697,11 96,79 93,36 

02.02.01.00.00 
Encargos das 
instalações  

1.300.782,0
0  

-
195.117,00   

445.500,00 
1.551.165,0

0 
1.530.905,64 1.406.544,88 98,69 90,68 

02.02.02.00.00 
Limpeza e 

higiene  
630.000,00 

 
-94.500,00 

  
91.100,00 626.600,00 626.538,19 626.538,19 99,99 99,99 

02.02.03.00.00 
Conservação 

de bens  
454.000,00 

 
-68.100,00 

  
-32.662,00 353.238,00 346.979,36 344.657,02 98,23 97,57 
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Execução Orçamento de Funcionamento da DGPC - 2014 - 31/12/2014 

Rubricas Designação 
Fonte 

financiamen
to 

Dotação 
Inicial 

Cortes Cativos 
Fundos 

Disponíve
is 

Reforços 
Alterações 
orçamenta

is 

Dotação 
Corrigida 

Compromiss
os 

Execução - 
até 

31/12/201
4 

% 

Compromisso
s 

Execuçã
o 

02.02.04.00.00 
Locação de 

edifícios  
156.000,00 

 
-23.400,00 

  
-70.900,00 61.700,00 58.777,85 58.777,85 95,26 95,26 

02.02.05.C0.00 Outros 
 

5.000,00 
 

-750,00 
  

-4.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.02.08.00.00 
Locação de 
outros bens  

101.359,00 
 

-15.204,00 
  

-73.000,00 13.155,00 12.609,27 12.609,26 95,85 95,85 

02.02.09.A0.00 
Acessos à 
internet  

20.000,00 
 

-3.000,00 
  

-17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.02.09.B0.00 
Comunicaçõe

s fixas de 
dados 

 
50.000,00 

 
-7.500,00 

  
155.300,00 197.800,00 197.699,84 184.291,62 99,95 93,17 

02.02.09.C0.00 
Comunicaçõe

s fixas de 
dados 

 
330.000,00 

 
-49.500,00 

  
-44.250,00 236.250,00 206.962,25 185.662,29 87,60 78,59 

02.02.09.D0.00 
Comunicaçõe

s móveis  
70.000,00 

 
-10.500,00 

  
-15.100,00 44.400,00 41.225,27 21.432,42 92,85 48,27 

02.02.09.E0.00 
Outros 
serviços 
conexos 

 
50.000,00 

 
-7.500,00 

  
-38.000,00 4.500,00 4.313,55 4.109,01 95,86 91,31 

02.02.09.F0.00 
Outros 

serviços de 
comunicações 

 
60.000,00 

 
-9.000,00 

  
-22.000,00 29.000,00 23.131,25 20.986,85 79,76 72,37 

02.02.10.00.00 Transportes 
 

130.000,00 
 

-19.500,00 
  

-45.297,00 65.203,00 62.532,28 62.208,08 95,90 95,41 

02.02.11.00.00 
Representaçã
o dos serviços  

10.000,00 
 

-1.500,00 
  

-7.137,00 1.363,00 585,79 585,79 42,98 42,98 

02.02.12.B0.00 Outras 
 

38.000,00 
 

-5.700,00 
  

-24.500,00 7.800,00 6.888,86 6.888,86 88,32 88,32 

02.02.13.00.00 
Deslocações e 

estadas  
45.000,00 

 
-6.750,00 

  
-4.000,00 34.250,00 32.775,32 32.152,32 95,69 93,88 

02.02.14.A0.00 
Serviços de 

natureza  
15.000,00 

 
-2.250,00 

  
-4.160,00 8.590,00 8.364,00 8.364,00 97,37 97,37 

02.02.14.B0.00 Outros 
 

52.000,00 
 

-7.800,00 
  

-28.500,00 15.700,00 5.141,40 5.141,40 32,75 32,75 

02.02.15.A0.00 
Tecnologias 

de 
informação 

 
5.000,00 

 
-750,00 

  
-4.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.02.15.B0.00 Outras 
 

35.000,00 
 

-5.250,00 
  

19.054,00 48.804,00 48.408,52 37.402,51 99,19 76,64 

02.02.16.00.00 
Seminários 

exposições e 
similares 

 
250.000,00 

 
-37.500,00 

  
-53.200,00 159.300,00 142.603,28 139.268,75 89,52 87,43 

02.02.17.00.00 Publicidade 
 

45.000,00 
 

-6.750,00 
  

-32.180,00 6.070,00 5.323,20 5.323,20 87,70 87,70 
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Execução Orçamento de Funcionamento da DGPC - 2014 - 31/12/2014 

Rubricas Designação 
Fonte 

financiamen
to 

Dotação 
Inicial 

Cortes Cativos 
Fundos 

Disponíve
is 

Reforços 
Alterações 
orçamenta

is 

Dotação 
Corrigida 

Compromiss
os 

Execução - 
até 

31/12/201
4 

% 

Compromisso
s 

Execuçã
o 

02.02.18.00.00 
Vigilância e 
segurança  

250.000,00 
 

-37.500,00 
  

166.826,00 379.326,00 376.394,79 374.869,23 99,23 98,83 

02.02.19.A0.00 
Equipamento 
informático  

50.000,00 
 

-7.500,00 
  

-36.850,00 5.650,00 5.648,52 5.648,52 99,97 99,97 

02.02.19.B0.00 
Software 

informatico  
189.000,00 

 
-28.350,00 

  
-88.300,00 72.350,00 72.340,01 72.340,01 99,99 99,99 

02.02.19.C0.00 Outros 
 

454.440,00 
 

-68.166,00 
  

-178.295,00 207.979,00 145.193,67 145.193,67 69,81 69,81 

02.02.20.A0.00 
Serviços de 

natureza  
150.000,00 

 
-22.500,00 

  
-118.200,00 9.300,00 9.290,98 9.290,98 99,90 99,90 

02.02.20.B0.00 
Pagamentos à 

GERAP  
90.000,00 

 
-13.500,00 

  
35.695,00 112.195,00 112.050,79 112.050,79 99,87 99,87 

02.02.20.C0.00 Outros 
 

250.000,00 
 

-37.500,00 
  

256.000,00 468.500,00 448.456,64 447.472,64 95,72 95,51 

02.02.25.00.00 
Outros 

serviços  
80.000,00 

 
-12.000,00 

  
-29.000,00 39.000,00 35.729,11 34.523,98 91,61 88,52 

Total aquisição de serviços 
6.317.981,0

0 
0,00 

-
947.698,00 

0,00 0,00 -34.471,00 
5.335.812,0

0 
5.082.123,24 4.860.420,27 95,25 91,09 

03.05.02.J0.00 Juros de mora 
 

10.000,00 
    

-9.000,00 1.000,00 487,76 487,76 48,78 48,78 

Total Juros 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 1.000,00 487,76 487,76 48,78 48,78 

04.01.01.A0.00 
Parques 
Sintra - 

Monte da Lua 
510 80.000,00 

    
3.000,00 83.000,00 63.174,42 63.174,42 76,11 76,11 

04.01.01.B0.00 
Transf 

Metropolitan
ao de Lisboa 

 
0,00 

    
13.500,00 13.500,00 13.309,27 11.577,61 98,59 85,76 

04.03.01.10.30 
MFAP - 

Encargos da 
dívida Pública 

 
50,00 

    
50,00 100,00 21,33 21,33 21,33 21,33 

04.03.01.22.97 
Biblioteca 

Nacional de 
Portugal 

 
0,00 

    
3.768,00 3.768,00 3.768,00 3.768,00 100,00 100,00 

04.03.01.24.17 
Instituto da 

Comunicação 
Social 

 
0,00 

    
4.070,00 4.070,00 2.529,38 2.168,04 62,15 53,27 

04.03.05.57.46 AMA 
 

0,00 
    

15.192,00 15.192,00 15.191,88 12.536,09 100,00 82,52 

04.07.01.00.00 
Institutições 

sem fins 
lucrativos 

 
757.250,00 

    
-420.991,00 336.259,00 336.178,10 336.178,10 99,98 99,98 

04.08.02.B0.00 Outras 
 

160.000,00 
    

46.763,00 206.763,00 204.093,10 203.794,00 98,71 98,56 
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Execução Orçamento de Funcionamento da DGPC - 2014 - 31/12/2014 

Rubricas Designação 
Fonte 

financiamen
to 

Dotação 
Inicial 

Cortes Cativos 
Fundos 

Disponíve
is 

Reforços 
Alterações 
orçamenta

is 

Dotação 
Corrigida 

Compromiss
os 

Execução - 
até 

31/12/201
4 

% 

Compromisso
s 

Execuçã
o 

04.09.03.00.00 

Resto do 
Mundo - 

Países 
membros 

 
100.000,00 

    
-50.000,00 50.000,00 49.978,68 49.978,68 99,96 99,96 

Total Transferências correntes 
1.097.300,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 -384.648,00 712.652,00 688.244,16 683.196,27 96,58 95,87 

06.02.01.00.00 
Impostos e 

taxas 
510 60.000,00 

    
-36.200,00 23.800,00 19.119,05 19.119,05 80,33 80,33 

06.02.02.00.00 Outras 
 

0,00 
    

225,00 225,00 224,10 224,10 99,60 99,60 

06.02.03.A0.00 Outras 
 

182.995,00 
    

366.425,00 549.420,00 654.049,95 486.187,41 119,04 88,49 

06.02.03.R0.00 
Clausula de 

reserva  
305.802,00 

 
-

305.802,00  
0,00 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total das outras despesas correntes 548.797,00 0,00 
-

305.802,00 
0,00 0,00 330.450,00 573.445,00 673.393,10 505.530,56 117,43 88,16 

07.01.03.B0.B0 
Conservação 
ou reparação 

edifícios 
510 50.000,00 

    
-50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07.01.07.B0.A0 
Hardware de 

comunicações  
40.000,00 

    
-40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07.01.07.B0.B0 Outros 
 

48.000,00 
    

48.975,00 96.975,00 96.655,56 96.655,56 99,67 99,67 

07.01.08.B0.A0 
Software 

informatico  
24.000,00 

    
-23.560,00 440,00 365,93 365,93 83,17 83,17 

07.01.08.B0.B0 Outros 
 

60.000,00 
    

-31.786,00 28.214,00 27.609,17 27.609,17 97,86 97,86 

07.01.09.B0.B0 Outros 
 

44.000,00 
    

-26.900,00 17.100,00 17.028,26 17.028,26 99,58 99,58 

07.01.10.B0.B0 Outros 
 

57.000,00 
    

28.000,00 85.000,00 65.482,49 63.852,60 77,04 75,12 

07.01.11.B0.00 
Administraçã

o Central  
5.000,00 

    
-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07.01.12.B0.00 
artigos de 

valor  
0,00 

    
127.200,00 127.200,00 126.972,20 126.972,20 99,82 99,82 

07.01.13.B0.00 
Administraçã

o Central  
30.000,00 

    
-30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07.03.05.00.00 
Bens do 

património  
400.000,00 

    
-394.706,00 5.294,00 5.150,18 5.150,18 97,28 97,28 

Aquisição bens 
capital   

758.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -397.777,00 360.223,00 339.263,79 337.633,90 94,18 93,73 

Total da fonte 510 
11.982.071,

00 
0,00 

-
1.253.500,

00 
0,00 889.134,00 0,00 

11.617.705,
00 

11.408.808,27 
11.012.564,9

8 
98,20 94,79 
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Execução Orçamento de Funcionamento da DGPC - 2014 - 31/12/2014 

Rubricas Designação 
Fonte 

financiamen
to 

Dotação 
Inicial 

Cortes Cativos 
Fundos 

Disponíve
is 

Reforços 
Alterações 
orçamenta

is 

Dotação 
Corrigida 

Compromiss
os 

Execução - 
até 

31/12/201
4 

% 

Compromisso
s 

Execuçã
o 

02.02.10.00.00 Outros 540 0,00 
   

1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04.08.02.B0.00 Outras 
 

0,00 
   

59.960,00 0,00 59.960,00 59.207,72 59.207,72 98,75 98,75 

Total Transferências correntes 540 0,00 0,00 0,00 0,00 61.220,00 0,00 61.220,00 59.207,72 59.207,72 96,71 96,71 

Total Global 
30.883.705,

00 

-
2.459.727,

00 

-
1.478.025,

00 
-924.166,00 

1.563.860,
00 

0,00 
27.585.647,

00 
27.372.249,11 

26.976.005,8
2 

99,23 97,79 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 

Execução Orçamento de Investimento da DGPC - 2014 - 31/12/2014 

Projetos Rubricas 
Fonte 

Financiament
o 

Dotação 
Inicial 

Alterações 
orçamentai

s 

Fundos 
disponívei

s 

Cativos Dotação 
disponível 

Compromisso
s 

Execução - 
até 

31/12/2014 

% 

LEI 
Compromisso

s 
Execução 

1243 - Plano Nacional de 
Trabalhos Arqueológicos 

02.02.25.00.00 311 3.000,00 -2.625,00 
 

-375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 1243 
  

3.000,00 -2.625,00 0,00 -375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1774 - Divulgação e 
Animação 

02.01.15.00.00 

311 

15.100,00 -6.247,00 -6.965,00 -1.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.01.16.00.00 67.900,00 -22.300,00 -10.263,00 -8.488,00 26.849,00 26.848,82 26.848,82 100,00 100,00 

02.02.17.00.00 69.000,00 -25.000,00 -6.211,00 -8.625,00 29.164,00 29.163,23 29.163,23 100,00 100,00 

02.02.20.C0.00 30.000,00 -13.700,00 -85,00 -3.750,00 12.465,00 12.464,62 12.464,62 100,00 100,00 

07.01.10.B0.B0 0,00 6.000,00 -184,00 0,00 5.816,00 5.815,44 5.815,44 99,99 99,99 

Total 1774 
  

182.000,00 -61.247,00 -23.708,00 -22.751,00 74.294,00 74.292,11 74.292,11 100,00 100,00 

6719 - Programa 
PROMUSEUS - Apoio a 

Museus da RPM 

04.01.02.00.00 

311 

0,00 1.728,00 
  

1.728,00 1.727,98 
 

100,00 0,00 

04.05.01.B0.01 11.404,00 -8.860,00 
 

-2.544,00 0,00 
  

0,00 0,00 

04.05.01.B0.02 8.942,00 
  

0,00 8.942,00 8.941,45 8.941,45 99,99 99,99 

04.05.01.B0.03 19.821,00 
 

-790,00 -2.478,00 16.553,00 16.552,81 16.552,81 100,00 100,00 

04.05.01.B0.04 15.399,00 -13.474,00 
 

-1.925,00 0,00 
  

0,00 0,00 

04.05.01.B0.05 14.776,00 
 

-12.929,00 -1.847,00 0,00 
  

0,00 0,00 

04.05.01.B0.06 12.212,00 
 

-8.740,00 -1.527,00 1.945,00 1.944,42 1.944,42 99,97 99,97 

04.05.01.B0.07 4.538,00 567,00 
 

-567,00 4.538,00 4.537,50 4.537,50 99,99 99,99 
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Execução Orçamento de Investimento da DGPC - 2014 - 31/12/2014 

Projetos Rubricas 
Fonte 

Financiament
o 

Dotação 
Inicial 

Alterações 
orçamentai

s 

Fundos 
disponívei

s 

Cativos Dotação 
disponível 

Compromisso
s 

Execução - 
até 

31/12/2014 

% 

LEI 
Compromisso

s 
Execução 

04.05.01.B0.08 11.999,00 1.500,00 
 

-1.500,00 11.999,00 11.998,19 11.998,19 99,99 99,99 

04.05.01.B0.09 6.620,00 1.963,00 
 

-828,00 7.755,00 7.754,17 7.754,17 99,99 99,99 

04.05.01.B0.10 1.963,00 814,00 
 

-245,00 2.532,00 2.531,74 2.531,74 99,99 99,99 

04.05.01.B0.11 795,00 
 

-696,00 -99,00 0,00 
  

0,00 0,00 

04.05.01.B0.12 558,00 
 

-488,00 -70,00 0,00 
  

0,00 0,00 

04.05.01.B0.13 1.347,00 
 

-1.179,00 -168,00 0,00 
  

0,00 0,00 

04.05.01.B0.14 556,00 
 

-486,00 -70,00 0,00 
  

0,00 0,00 

04.05.01.B0.15 550,00 
 

-52,00 -69,00 429,00 428,34 
 

99,85 0,00 

04.05.01.B0.16 1.358,00 
 

-630,00 -170,00 558,00 557,08 557,08 99,84 99,84 

04.05.01.B0.17 10.232,00 -8.953,00 
 

-1.279,00 0,00 
  

0,00 0,00 

04.05.01.B0.18 3.134,00 -2.742,00 
 

-392,00 0,00 
  

0,00 0,00 

04.05.01.B0.19 0,00 1.069,00 
  

1.069,00 1.068,44 1.068,44 99,95 99,95 

04.05.01.B0.20 0,00 1.208,00 
  

1.208,00 1.207,69 1.207,69 99,97 99,97 

04.05.01.B0.21 0,00 2.186,00 
  

2.186,00 2.186,00 
 

100,00 0,00 

04.07.01.00.00 0,00 309,00 
  

309,00 308,99 308,99 100,00 100,00 

Total 6719 
  

126.204,00 -22.685,00 -25.990,00 -15.778,00 61.751,00 61.744,80 57.402,48 99,99 92,96 

8094 - Requalificação das 
Ruinas do Museu M. de 

Conimbriga 

07.01.01.B0.A
0 

311 15.000,00 -12.120,00 -1.005,00 -1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 8094 
  

15.000,00 -12.120,00 -1.005,00 -1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9037 - Informatização e 
Apoio Técnico da DGPC 

02.02.20.A0.00 

311 

10.000,00 -8.750,00 
 

-1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07.01.07.B0.B0 70.000,00 19.050,00 -64.944,00 -8.750,00 15.356,00 15.355,25 15.355,25 100,00 100,00 

07.01.08.B0.B0 25.000,00 4.200,00 -25.869,00 -3.125,00 206,00 205,41 205,41 99,71 99,71 

07.01.10.B0.B0 0,00 
   

0,00 
  

0,00 0,00 

Total 9037 
  

105.000,00 14.500,00 -90.813,00 -13.125,00 15.562,00 15.560,66 15.560,66 99,99 99,99 

9038 - Monumentos e 
Imoveis afetos a 

intervencionar pela DGPC 

02.02.03.00.00 

311 

758.000,00 -113.380,00 -48.685,00 -94.750,00 501.185,00 501.184,45 494.315,57 100,00 98,63 

02.02.08.00.00 0,00 35.780,00 -57,00 
 

35.723,00 35.722,96 35.722,96 100,00 100,00 

02.02.20.C0.00 20.775,00 -9.770,00 -158,00 -2.597,00 8.250,00 8.249,36 8.249,36 99,99 99,99 

07.01.10.B0.B0 0,00 99.646,00 -7.611,00 
 

92.035,00 92.034,99 92.034,99 100,00 100,00 

07.03.05.00.00 390.000,00 71.901,00 -44.840,00 -48.750,00 368.311,00 368.310,07 350.776,86 100,00 95,24 

Total 311 
 

1.168.775,00 84.177,00 -101.351,00 
-

146.097,00 
1.005.504,00 1.005.501,83 981.099,74 100,00 97,57 

07.03.05.00.00 540 1.500.000,00 
  

-
187.500,00 

1.312.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 510 
 

1.500.000,00 0,00 0,00 - 1.312.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Execução Orçamento de Investimento da DGPC - 2014 - 31/12/2014 

Projetos Rubricas 
Fonte 

Financiament
o 

Dotação 
Inicial 

Alterações 
orçamentai

s 

Fundos 
disponívei

s 

Cativos Dotação 
disponível 

Compromisso
s 

Execução - 
até 

31/12/2014 

% 

LEI 
Compromisso

s 
Execução 

187.500,00 

07.03.05.00.00 510 106.250,00 120.000,00 
 

-13.281,00 212.969,00 125.000,00 125.000,00 58,69 58,69 

Total 510 
 

106.250,00 120.000,00 0,00 -13.281,00 212.969,00 125.000,00 125.000,00 58,69 58,69 

Total 311 
  

3.231.951,00 120.290,00 -242.873,00 
-

403.997,00 
2.705.371,00 1.157.099,40 1.276.145,45 42,77 47,17 

7256 - Reabertura Total do 
Museu Nacional Machado de 

Castro 

07.01.10.B0.B0 351 7.920,00 
 

-6.930,00 -990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 351 
 

7.920,00 0,00 -6.930,00 -990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07.01.10.B0.B0 415 44.880,00 4.500,00 
  

49.380,00 49.116,36 49.116,36 99,47 99,47 

Total 415 
 

44.880,00 4.500,00 0,00 0,00 49.380,00 49.116,36 49.116,36 99,47 99,47 

8192 -  Requalificação da Sé 
de Santarém - Rota das 

Catedrais 

04.07.01.00.00 351 25.722,00 290,00 -6,00 -3.215,00 22.791,00 22.790,46 22.790,46 100,00 100,00 

Total 351 
 

25.722,00 290,00 -6,00 -3.215,00 22.791,00 22.790,46 22.790,46 100,00 100,00 

8195 - Requalificação da 
Igreja de Santa Clara de 

Santarém 

02.02.03.00.00 
351 

35.594,00 
 

-28.776,00 -4.449,00 2.369,00 2.369,00 2.369,00 100,00 100,00 

02.02.20.C0.00 1.476,00 
 

-426,00 -185,00 865,00 864,80 864,80 99,98 99,98 

Total 351 
 

37.070,00 0,00 -29.202,00 -4.634,00 3.234,00 3.233,80 3.233,80 0,00 0,00 

02.02.03.00.00 
417 

201.702,00 -39.348,00 
  

162.354,00 82.850,39 82.850,39 51,03 51,03 

02.02.20.C0.00 8.364,00 39.348,00 
  

47.712,00 47.626,72 47.626,72 99,82 99,82 

Total 417 
 

210.066,00 0,00 0,00 0,00 210.066,00 130.477,11 130.477,11 62,11 62,11 

8276 - Rede de Mosteiros 
Património da Humanidade - 
Programa Cultural em Rede 

na Região Centro 

02.02.16.00.00 

351 

2.242,00 
 

-1.962,00 -280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.02.17.00.00 1.608,00 14.000,00 -15.407,00 -201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.02.20.C0.00 16.766,00 -14.127,00 -543,00 -2.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.02.25.00.00 1.013,00 127,00 -1.013,00 -127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 351 
 

21.629,00 0,00 -18.925,00 -2.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.02.16.00.00 

415 

12.703,00 22.322,00 
  

35.025,00 27.675,00 27.675,00 79,01 79,01 

02.02.17.00.00 9.115,00 25.000,00 
  

34.115,00 2.039,44 2.039,44 5,98 5,98 

02.02.20.C0.00 95.009,00 -80.835,00 
  

14.174,00 13.761,98 13.761,98 97,09 97,09 

02.02.25.00.00 5.737,00 3.513,00 
  

9.250,00 8.223,86 8.223,86 88,91 88,91 

Total 415 
 

122.564,00 -30.000,00 0,00 0,00 92.564,00 51.700,28 51.700,28 55,85 55,85 

8285 - Rede de Mosteiros 
Património da Humanidade - 

Programa de Conteúdos e 
Apetrechamento na Região 

Centro 

02.02.17.00.00 

351 

750,00 15.000,00 -15.656,00 -94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.02.20.C0.00 18.120,00 -15.000,00 -855,00 -2.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07.01.07.B0.B0 4.500,00 
 

-3.937,00 -563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07.01.10.B0.B0 27.750,00 
 

-24.281,00 -3.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 351 
 

51.120,00 0,00 -44.729,00 -6.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.02.17.00.00 415 4.250,00 15.200,00 
  

19.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Execução Orçamento de Investimento da DGPC - 2014 - 31/12/2014 

Projetos Rubricas 
Fonte 

Financiament
o 

Dotação 
Inicial 

Alterações 
orçamentai

s 

Fundos 
disponívei

s 

Cativos Dotação 
disponível 

Compromisso
s 

Execução - 
até 

31/12/2014 

% 

LEI 
Compromisso

s 
Execução 

02.02.20.C0.00 102.680,00 -40.200,00 
  

62.480,00 62.464,32 62.464,32 99,97 99,97 

07.01.07.B0.B0 25.500,00 -25.000,00 
  

500,00 
 

0,00 0,00 0,00 

07.01.10.B0.B0 157.250,00 -104.500,00 
  

52.750,00 33.116,29 32.009,29 62,78 60,68 

Total 415 
 

289.680,00 -154.500,00 0,00 0,00 135.180,00 95.580,61 94.473,61 70,71 69,89 

8299 - Rede de Mosteiros 
Património da Humanidade - 

organização de Encontros 
Técnico-Científicos na Região 

Centro 

02.02.16.00.00 351 22.545,00 -290,00 -19.437,00 -2.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 351 
 

22.545,00 -290,00 -19.437,00 -2.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.02.16.00.00 415 127.755,00 -20.000,00 
  

107.755,00 4.966,44 4.966,44 4,61 4,61 

Total 415 
 

127.755,00 -20.000,00 0,00 0,00 107.755,00 4.966,44 4.966,44 4,61 4,61 

6220 - Rota do Património 
Mundial 

02.02.03.00.00 

415 

0,00 346.975,00 
  

346.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.02.19.C0.00 0,00 326.000,00 
  

326.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.02.20.C0.00 20.000,00 9.361,00 
  

29.361,00 29.360,10 29.360,10 100,00 100,00 

07.03.05.00.00 350.000,00 378.212,00 
  

728.212,00 463.092,52 463.092,52 63,59 63,59 

Total 415 
 

370.000,00 1.060.548,00 0,00 0,00 1.430.548,00 492.452,62 492.452,62 34,42 34,42 

7416 - Rota do Património 
Mundial - Financiamento 

Adicional 

07.03.05.00.00 510 143.750,00 -120.000,00 
 

-17.969,00 5.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 510 
 

143.750,00 -120.000,00 0,00 -17.969,00 5.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Global 

311 1.599.979,00 0,00 -242.867,00 
-

200.001,00 
1.157.111,00 1.157.099,40 1.128.354,99 100,00 97,51 

351 166.006,00 0,00 -119.229,00 -20.752,00 26.025,00 26.024,26 26.024,26 100,00 100,00 

415 954.879,00 860.548,00 0,00 0,00 1.815.427,00 693.816,31 692.709,31 38,22 38,16 

417 210.066,00 0,00 0,00 0,00 210.066,00 130.477,11 130.477,11 62,11 62,11 

510 250.000,00 0,00 0,00 -31.250,00 218.750,00 125.000,00 125.000,00 57,14 57,14 

540 1.500.000,00 0,00 0,00 
-

187.500,00 
1.312.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
4.680.930,00 860.548,00 -362.096,00 

-
439.503,00 

4.739.879,00 2.132.417,08 2.102.565,67 44,99 44,36 
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RESUMOResumo da execução até 31/12/2014 

Orçamentos 
Fonte 

Financiamen 
Dotação 

Inicial 
Cortes Cativos 

Fundos 
Disponíveis 

Alterações 
orçamentais 

Dotação 
corrigida 

Compromissos Execução % Compromissos 
% 

Execuçã
o 

Funcionamento 

311 18.836.566 
-

2.459.727 
-224.375 -924.166 534.977 15.763.275 15.761.751,16 15.761.751,16 99,99 99,99 

319 1.000 0 -150 0 0 850 350,00 350,00 41,18 41,18 

442 0 0 0 0 11.761 11.761 11.760,65 11.760,65 100,00 100,00 

480 64.068 0 0 0 66.768 130.836 130.371,31 130.371,31 99,64 99,64 

510 11.982.071 0 -1.253.500 0 889.134 11.617.705 11.408.808,27 11.012.564,98 98,20 94,79 

540 0 0 0 0 61.220 61.220 59.207,72 59.207,72 96,71 96,71 

Total 
 

30.883.705 
-

2.459.727 
-1.478.025 -924.166 1.563.860 27.585.647 27.372.249,11 26.976.005,82 99,23 97,79 

Investimento 

311 1.599.979 0 -200.001 -242.867 0 1.157.111 1.157.099,40 1.128.354,99 100,00 97,51 

351 166.006 0 -20.752 -119.229 0 26.025 26.024,26 26.024,26 100,00 100,00 

415 954.879 0 0 0 860.548 1.815.427 693.816,31 692.709,31 38,22 38,16 

417 210.066 0 0 0 0 210.066 130.477,11 130.477,11 62,11 62,11 

510 250.000 0 -31.250 0 0 218.750 125.000,00 125.000,00 57,14 57,14 

540 1.500.000 0 -187.500 0 0 1.312.500 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 
 

4.680.930 0 -439.503 -362.096 860.548 4.739.879 2.132.417,08 2.102.565,67 44,99 44,36 

Total Global 
 

35.564.635 
    

32.325.526 29.504.666 29.078.571 91,27 89,96 
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4. ESTATÍSTICAS E RECLAMAÇÕES 

As estatísticas de visitantes nos monumentos, museus e palácios sob a tutela da DGPC em 2014 

foram as seguintes: 

Serviços 
dependentes 

Nº de visitantes 
Sub-

Totais 
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez   

Casa Museu Dr. 
Anastácio Gonçalves 

1.012 703 876 819 1.322 1.083 603 442 681 1.198 1.403 712 10.854,00 

Convento de Cristo 4.926 5.366 9.878 18.715 24.702 19.162 23.423 38.091 28.975 20.497 8.148 7.411 209.294,00 

MN de Arte 
Contemporânea - 
Museu do Chiado 

2.404 2.850 4.002 3.277 3.893 2.301 3.970 6.107 4.307 3.348 3.034 2.467 41.960,00 

Mosteiro da Batalha 5.719 6.625 16.156 28.699 37.437 32.805 33.189 48.492 43.682 29.928 10.780 7.053 300.565,00 

Mosteiro de Alcobaça 4.237 4.502 10.331 17.908 21.597 19.748 22.800 32.263 24.787 16.101 7.435 5.790 187.499,00 

Mosteiro dos 
Jerónimos  

31.269 34.475 57.532 82.680 92.524 69.968 78.699 103.115 86.567 83.469 47.830 39.717 807.845,00 

Museu da Música 919 740 604 1.152 1.219 1.179 976 461 209 1.408 1.628 1.470 11.965,00 

Museu de Arte 
Popular 

777 981 1.062 1.972 1.923 2.050 2.143 2.041 1.487 1.582 1.027 1.075 18.120,00 

Museu Grão Vasco 3.334 5.009 7.692 8.602 10.022 5.595 15.700 6.950 5.500 5.540 3.288 3.009 80.241,00 

Museu Monográfico 
Conimbriga 

2.015 6.701 5.274 9.241 9.629 11.031 9.866 12.880 6.732 5.188 3.071 3.447 85.075,00 

Museu Nacional de 
Arqueologia  

5.921 5.901 6.685 9.137 10.136 7.572 10.354 13.240 10.078 8.365 8.584 7.095 103.068,00 

Museu Nacional de 
Arte Antiga  

26.704 25.867 41.979 17.432 18.429 12.703 12.807 17.028 18.529 10.679 10.983 8.535 221.675,00 

Museu Nacional de 
Etnologia 

551 764 2.105 953 1.430 536 935 923 844 1.561 1.185 1.015 12.802,00 

Museu Nacional de 
Machado de Castro 

2.458 2.234 4.412 5.027 8.934 5.129 6.647 5.529 3.698 3.722 7.836 6.675 62.301,00 

Museu Nacional do 
Azulejo 

5.254 5.883 8.659 11.586 13.090 9.783 10.046 11.530 12.692 13.081 8.264 5.647 115.515,00 

Museu Nacional do 
Teatro 

3.931 4.020 4.708 4.357 4.695 3.341 3.219 2.570 5.247 4.926 5.487 3.850 50.351,00 

Museu Nacional do 
Traje 

1.817 3.343 3.236 4.446 6.518 4.054 5.722 2.356 2.753 4.090 2.852 2.031 43.218,00 

Museu Nacional dos 
Coches 

8.027 8.896 14.220 21.932 26.608 19.405 19.346 23.667 22.039 21.339 11.699 9.709 206.887,00 

MNCoches - Núcleo 
de Vila Viçosa 

378 335 1.066 882 970 981 828 1.266 904 457 800 662 9.529,00 

Museu Nacional 
Soares dos Reis 

3.063 3.140 4.621 4.704 6.301 3.767 6.454 4.596 3.652 3.544 3.376 3.130 50.348,00 

Palácio Nacional da 
Ajuda 

2.683 3.125 4.719 5.578 6.820 4.026 5.104 5.187 4.805 5.393 3.028 3.066 53.534,00 

Palácio Nacional de 
Mafra 

16.522 16.475 25.892 23.277 30.797 23.200 21.968 37.948 23.153 22.948 17.637 14.438 274.255,00 

Panteão Nacional 4.060 5.316 6.868 9.180 8.051 6.281 8.961 12.635 9.938 8.016 5.547 4.776 89.629,00 

Torre de Belém 25.470 29.014 41.281 48.650 51.378 47.131 55.655 66.744 49.481 51.676 37.594 26.829 530.903,00 

  
         

TOTAL 3.577.433,00 
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Reclamações de visitantes em 2014 
Em 2014 foram registadas 230 reclamações nos Monumentos, Museus e Palácios da Direção-Geral do 

Património Cultural (DGPC), verificando-se que a taxa de crescimento, de 2010 a 2014, foi de 22,9%, 

com a taxa média anual de crescimento de 5,7%. Quanto aos Monumentos registou-se uma taxa de 

crescimento de 1,6%, com uma taxa média anual de 0,4%, observando-se nos Museus e nos Palácios 

a taxa de crescimento de 63,6% com a taxa média anual de 15,9%. No entanto, os Museus e os 

Palácios, em 2014 face a 2013, registaram decréscimo no número de reclamações da ordem de 4,2% 

e 70,0%, respetivamente, ao passo que os Monumentos apresentaram um acréscimo de reclamações 

da ordem de 47,6%. A proporção do número de reclamações no total de visitantes destes 

equipamentos culturais é próxima de zero (0,006%), observando-se proporções semelhantes para os 

monumentos (0,006%), os museus (0,008%) e os palácios (0,005%). Os Museus e os Palácios com 

maior proporção de reclamações no total por estes dois tipos de equipamentos culturais foram os 

Museus de Arte Antiga (cerca de 38%) Conimbriga (cerca de 15%) e Arqueologia (cerca de 9%) e o 

Palácio de Mafra (cerca de 13%), destacando-se nos Monumentos a Torre de Belém (c. de 41%), o 

Mosteiro dos Jerónimos (c. de 33%) e o Convento de Cristo (c. de 17%), no total por este tipo de 

equipamento – ver quadro 1. 

 
Quadro 1 – Evolução do número de reclamações por Monumento, Museu e Palácio. 2010 – 2014 

2010 2011 2012 2013 2014

% por espaço no 

total por tipo de 

espaço cultural 

em 2014

MNAC-M. do Chiado 1 6 5 3 3 2,8%

M. Grão Vasco 4 2 2 5 1 0,9%

M. M. de Conímbriga 15 12 23 59 17 15,7%

M. N. de Arqueologia 3 0 1 1 10 9,3%

M. N. de Arte Antiga 9 7 1 8 42 38,9%

M. N. do Azulejo 4 3 2 0 2 1,9%

M. N. dos Coches 7 4 19 4 6 5,6%

M. N. de Etnologia 1 0 2 0 5 4,6%

M. N. Machado de Castro 2 1 3 8 2 1,9%

M. N. Soares dos Reis 1 2 1 1 1 0,9%

M. N. do Teatro 0 0 0 0 2 1,9%

M. N. do Traje 4 2 8 6 2 1,9%

P. N. da Ajuda 3 2 0 36 1 0,9%

P. N. da Mafra 12 11 9 14 14 13,0%

66 52 76 145 108 47,0%

Convento de Cristo 0 11 9 12 21 17,2%

Mosteiro de Alcobaça 16 6 7 14 4 3,3%

Mosteiro da Batalha 0 5 8 9 5 4,1%

Mosteiro dos Jerónimos 78 53 35 34 41 33,6%

Torre de Belém 27 21 12 15 51 41,8%

121 96 71 84 122 53,0%

187 148 147 229 230 100,0%

Total por tipo 

(Monumentos)

Total por tipo (Museus e 

Palácios)

Total por Museus, Palácios 

e Monumentos
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O Quadro 2 permite-nos observar a grelha das reclamações com dez categorias, agrupando situações 

representativas de cada uma delas, permitindo também a integração de novas situações-problema, 

identificadas, de um modo geral, por esta via, por quem visita os equipamentos culturais.   

 
Quadro 2 - Grelha das reclamações 

 TIPOLOGIA 

A 

Acesso a Pessoas com Mobilidade Reduzida 
ACESSIBILIDADE 

 Circulação no espaço do museu  

 Disponibilização de cadeira de rodas 

 Elevadores /elevadores especiais (pequenos desníveis) 

 Rampas 

 Estacionamento  

 Outras (fraldários, intérprete de língua gestual…) 
 

B 

Acesso ao Acervo do Museu  
EXPOSIÇÂO PERMANENTE 

 Obras não expostas 

 Má conservação  

 Encerramento temporário da exposição permanente 

 Reorganização da coleção  
 

C 

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

 Relativo a qualquer espaço de acesso público 

 Encerramento sem informação/justificação 
 

D 

Condições das Instalações 
INSTALAÇÕES E OUTRO EQUIPAMENTO 

 Instalações deterioradas 

 Não funcionamento de elevadores 

 Má iluminação 

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

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

E 

Disponibilização de Informação em diferentes idiomas 
DOCUMENTAÇÃO 

 Folhetos 

 Brochuras / desdobrável 

 Legendas, textos de painéis 

 Informação útil 

 Áudio-Guia 

F 

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

 Roteiros 

 Catálogos 

 Outros 

G 
Qualidade da informação disponibilizada ao visitante 
COMUNICAÇÃO 

 Sinalética (percurso, identificação de espaços) 
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 TIPOLOGIA 

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

 Qualidade substantiva dos folhetos/ brochuras /desdobrável e outra 
documentação 

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

 Visitas guiadas e áudio-guias 

H 

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

 Relação direta dos funcionários com os visitantes 

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

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

J OUTROS 

 

No quadro 3 e 4 observamos o número de reclamações por equipamento cultural e categoria (ver 

também quadro 2) apenas em 2014, que passou a ano zero por corresponder a uma alteração 

substantiva nos ingressos dos equipamentos culturais (criação de novos preçários e bilhetes de 

ingresso, e, supressão de algumas gratuitidades), assim como, a integração das reclamações dos 

Monumentos no presente relatório. Neste ano, as categorias predominantes foram a J (outras – 

cerca de 47%), a G (relativa à qualidade da informação disponibilizada ao visitante, cerca de 17%), e 

a H (atendimento e vigilância e qualidade da informação, cerca de 17%), em que os problemas mais 

frequentes, de um modo geral, foram relativos à política de ingressos, da relação direta dos 

funcionários com os visitantes, da gestão da visita, e da qualidade da informação disponibilizada aos 

visitantes.  

De realçar também as categorias A (acesso a pessoas com mobilidade reduzida com cerca de 5%), D 

(condições das instalações - c. de 3%), E (disponibilização de informação em diferentes Idiomas - c. 

de 3%) e C (encerramento de espaços públicos dos espaços culturais - c. de 2%). 

Quadro 3 – Tipologia das reclamações por Monumento, Museu e Palácio e respetivos totais em 

2014   

Museus, Palácios e Monumentos A B C D E F G H I J TOTAL

M. do Chiado 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3

M. Grão Vasco 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

M. M. de Conimbriga 3 1 1 1 2 2 6 0 0 1 17

M. N. de Arqueologia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 10

M. N. de Arte Antiga 1 0 1 0 3 0 3 6 0 28 42

M.N. do Azulejo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

M. N. dos Coches 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 6

M.N. de Etnologia 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 5

M. N. de Machado de Castro 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

M.N. de Soares dos Reis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

M.N. do Teatro 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

M.N. do Traje 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

P. N. da Ajuda 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

P. N. de Mafra 2 1 1 3 1 0 1 4 0 1 14

Convento de Cristo 1 0 0 1 0 0 4 4 0 11 21

Mosteiro de Alcobaça 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4

Mosteiro da Batalha 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 5

Mosteiro dos Jerónimos 4 0 0 1 1 0 5 10 0 20 41

Torre de Belém 2 0 0 0 0 0 13 6 0 30 51

TOTAL 13 2 6 9 9 3 40 39 1 108 230
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Quadro 4 - tipologia das reclamações – número de casos por categoria e proporção no total em 

2014 

A B C D E F G H i J Totais

2014 13 2 6 9 9 3 40 39 1 108 230
5,7% 0,9% 2,6% 3,9% 3,9% 1,3% 17,4% 17,0% 0,4% 47,0%  

 

Passamos à análise das diferentes categorias: 

J – Outros (47,0%) 

Em 2014 esta categoria com 108 reclamações, foi predominante no total dos equipamentos culturais 

(42 nos museus, 1 nos palácios e 65 nos monumentos), podendo constituir-se agregados de 

reclamações que vão desde a contestação, discordância e desconhecimento relativamente a 

benefícios, passando por desagrado com determinadas normas, na sua grande maioria impostas 

pelas tutelas, pelo que, na maioria dos casos, não são da responsabilidade do museu. De considerar 

também um vasto número de reclamações que pelo conteúdo desfasado da realidade dos 

equipamentos culturais não contribuem para possíveis mudanças. 

G – Comunicação - qualidade de informação disponibilizada ao visitante (17,4%) 

a. Legenda errada (MMC -1) 

b. Informação on-line desatualizada (MMC - 5; MNAz – 1; MNC-2; CC-1;) 

c. Qualidade substantiva dos folhetos (MJ - 1)  

d. Informação geral e divulgação (MNAA – 1; MNE-1; MB-2; MJ-1; TB-7; CC-1) 

e. Falta de informação, informação incorreta ou desconhecimento de informações dos funcionários 

quando solicitadas pelos visitantes (MNAA -1; MNE-2; MNMC-1; MA-1; MJ-3;TB-2) 

f. Sinalética e qualidade (MNAA – 1; CC-2 – PNM-1; TB-1) 

g. Visita interrompida para encerramento do espaço cultural (TB-4) 

 

H – Acolhimento / atendimento (17,0%) 

a. Atitude e comportamento incorretos (MNAC-MCh –1; MNA -1; MNAA -4; MNAz -1; MNC -3; MNT 

-2; PNM - 4; CC –4;MJ-7; TB-6)  

b. Perceção de ineficácia dos funcionários por parte do visitante (MNAA-1; MNE-1; MJ-3); 

c. Bengaleiro (MNAA-1) 

 

A – Acessibilidade (5,7%) 

a. Falta de acessibilidades (MMC-3; MNAA-1; PNM-2; CC-1; MJ-1; TB-2) 

b. Falta de rampa na Igreja Santa Maria de Belém – Mosteiro dos Jerónimos (MJ-3)  
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D – Instalações e Equipamentos – Condições das instalações (3,9%) 
a. Instalações danificadas (CC-1) 

b. Instalações sanitárias (MMC-1; MJ-1) 

c. Jardins e manutenção (MNTr-1) 

d. Equipamento de combate a incêndios (PNA-1) 

e. Iluminação (PNM-3)  

f. Janelas danificados (MA-1) 

 
E- Documentação - disponibilização de informação em diferentes idiomas (3,9%) 
a. Legendas (MGV-1; MNAA-1) 

b. Falta de informação (folhetos, mapas, vídeos…) (MMC-2; MNAA-2; MNSR-1; PNM-1) 

c. Falta de áudio-guias em Francês (MJ-1) 

 
C – Encerramento de Espaços Públicos (2,6%)  
a. Encerramento de espaços (MNAA-1; PNM-1; MB-1) 

b. Encerramento do restaurante/cafetaria (MNAC-MCh-1) 

c. Aproveitamento do auditório para projeção de filmes e vídeos (MMC-1; MB-1) 

 
F – Edição (1,3%) 
a. Falta de edições em português (guias, catálogos…) (MMC-2; MNMC-1) 

 
B – Exposição permanente (0,9%) 
a. Estado de conservação (PNM-1) 

b. Mosaicos degradados (MMC-1) 

 
I – Exposição Temporária (0,4%) 
a. Exposição da artista Tatiana Macedo, Staff Only (MNAC-MCh-1) 

 

Quadro 5 – reclamações por monumento, museu e palácio e respetivos intervalos 

 

(1 a 4)* (5 a 9)* (>10)*

9 equip. culturais 3 equip. culturais 7 equip. culturais

*  Número de reclamações por equipamento cultural

MNAC-M. Chiado (3)                               

M Grão Vasco (1)                                            

MN Azulejo (2)                                      

MN Soares Reis (1)                                                       

MN Machado Castro (2)

MN Coches (6)                                       

MN Etnologia (5)                                     

M Batalha (5)

MM de Conimbriga (17)           

MN Arqueologia (10)                                        

MNArte Antiga (42)                                 

PN Mafra (14)                                                                    

C. Cristo (21)                  
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Em síntese: 

1. Em 2014 o aumento do número de reclamações deveu-se em grande parte ao Despacho nº 

6474/2014 que entrou em vigor no dia 1 de junho, com alterações profundas na tipologia da 

bilheteira e respetivos ingressos dos Equipamentos Culturais da DGPC e considerar também o 

aumento acentuado de visitantes e reclamações em determinados Museus – MNAA e MNA - e 

Monumentos – CC, MJ e TB -, embora este efeito não tenha sido generalizado a todos os 

equipamentos culturais com crescimento significativo de visitantes – MGV, MMC, MM, MNAz, PNM e 

Panteão Nacional -, mostrando mesmo até diminuição de reclamações em alguns museus – MMC e 

MGV; 

 

2. Em 2014 as categorias mais representativas são J -outros (assuntos variados); G – comunicação H 

– acolhimento / atendimento (ver quadros 3 e 4) 

 

3. Em 2014 a grande maioria das reclamações tiveram resolução, embora possam persistir alguns 

destes assuntos no próximo ano na falta de medidas adequadas, nomeadamente, no que diz respeito 

a uma melhor gestão das entradas (sinalética…), qualidade da informação e da documentação 

(folhetos, brochuras, sítios, sinalética, roteiros em vários idiomas…) disponibilizada ao visitante, 

acessibilidade, entre outras; 

 

4. No último ano, a panorâmica sobre as reclamações permite-nos concluir da eficácia para alterar 

determinadas situações, pois encontraram uma resposta empenhada e adequada na sua resolução 

por parte das entidades em causa. Parece-nos que um dos maiores desafios para a DGPC é a 

qualificação dos funcionários que acolhem os visitantes contribuindo para uma melhor informação, 

divulgação e gestão de todos aqueles que procuram o nosso Património. 

 

À semelhança dos anos anteriores, e de acordo com as disposições legais previstas para este tipo de 

procedimento, todas as reclamações mereceram a devida resposta. 
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5. INDICADORES DE ATIVIDADE 

INDICADORES DE ATIVIDADE 2014 

Atividade Descrição 2014 Observações 

Iniciativas Legislativas   1 
Plano Nacional de Trabalhos 

Arqueológicos 

Salvaguarda e Classificações 

Análise de processos de salvaguarda: 
Intervenções em património classificado ou em 

vias de classificação e respetivas ZP (Zona de 
Proteção) e ZEP (Zona Especial de Proteção) 

  2825   

Classificação de imóveis e fixação das respetivas 
Zonas Especiais de Proteção (ZEP) 

Classificações 120   

Emissão de Certidões de Direitos de Preferência 
e/ou Benefícios Fiscais 

  3117   

Emissão de parecer sobre pedidos de 
exportação e expedição temporárias de bens 

culturais 
  2411   

Emissão de parecer sobre pedidos de 
exportação e expedição definitivas de bens 

culturais 
  2203   

Proteção, Estudo e Divulgação do Património 
Imaterial 

Registos online do PCI  3 
PCI: Património Cultural Imaterial 

(Inventário) 

Ações 0   

Registos de bens culturais móveis sujeitos a 
proteção legal 

Digitalização e 
Publicação 

1100   

Registos Patrimoniais geridos em sistemas de 
informação: MatrizNet e MatrizPix    

MatrizPix: Sistema de informação para o inventário, gestão e 
disponibilização online de arquivos fotográficos  MatrizNet: 
Catálogo coletivo on-line dos Museus tutelados pela DGPC 

Digitalização e 
Publicação 

25177 
Incluindo Inventário Fotográfico 

Nacional e Serviços Dependentes 

Reabilitação, Conservação e Valorização 

Intervenções de obra, fiscalização, incluindo 
coordenação de segurança em obra e 
acompanhamento das intervenções. 

  113   

Fiscalização dos imóveis afetos, diagnóstico de 
anomalias e priorização de intervenções – 

relatório técnico, listagem de ações prioritárias 
e estimativa de custos 

  74   

Elaboração de cadernos de encargos e projetos 
com base nos diagnósticos efetuados e 

prioridades definidas 
  145   

Lançamento de concursos públicos e ajustes 
diretos e formação dos júris de apreciação de 

propostas 
  191   

Conservação e Restauro de Património Cultural Móvel 
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INDICADORES DE ATIVIDADE 2014 

Atividade Descrição 2014 Observações 

Conservação e restauro de património cultural 
móvel (Laboratório José de Figueiredo) – Nº 

intervenções 
  457   

Estudos e projetos de investigação científica em 
conservação e restauro (Laboratório José de 

Figueiredo) 
  21   

Conservação e Restauro de Fotografia (fundos 
históricos) - Inventário, tratamento, 

acondicionamento e inserção em base de dados 
dos espólios fotográficos 

  0   

Museologia 

Incorporação de bens móveis   337 
Incluindo fotografias e 

documentos 

Credenciação de museus e integração na Rede 
Portuguesa de Museus 

Procedimentos de 
coordenação e 

execução  necessários 
à credenciação de 

museus e consequente 
integração na Rede 

Portuguesa de Museus 

24   

Pareceres sobre a concessão de apoios 
financeiros pela administração central do Estado 

destinados à criação e qualificação de museus 

Emissão de pareceres 
técnicos sobre a 

concessão de apoios 
financeiros à 

qualificação e criação 
de Museus 

0   

Pareceres sobre o interesse cultural de 
atividades ou sobre a utilidade pública de 

entidades com intervenção no setor dos museus 

Emissão de pareceres 
técnicos sobre o 

interesse cultural de 
projetos ou entidades 

para efeitos de 
benefícios fiscais 

/mecenato cultural 

0   

Produção e análise de estatísticas de visitantes e 
estudos de público 

Elaboração de 
relatórios trimestrais e 
anuais com produção 

de informação e 
análise das estatísticas 

de visitantes em 
museus, palácios e 

monumentos 
tutelados pela DGPC 

3   

Arqueologia 

Análise de Pedidos de Autorização de Trabalhos 
Arqueológicos (PATA) 

  478   

Análise de Relatórios de Trabalhos 
Arqueológicos 

  574   
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INDICADORES DE ATIVIDADE 2014 

Atividade Descrição 2014 Observações 

Inspeções no âmbito da fiscalização e 
acompanhamento da atividade arqueológica 

  227   

Monitorização de sítios arqueológicos   0   

Análise no âmbito de Instrumentos de Gestão 
Territorial 

  21   

Análise de Estudos de Incidências Ambientais   0   

Análise no âmbito de Avaliações de Impacte 
Ambiental 

  206   

Participação em Comissões de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA) 

  41   

Manutenção do Portal do Arqueólogo (PA) - 
Atualizações 

  6431   

Atualização das fichas de sítios/trabalhos e 
projetos arqueológicos na Base de Dados 

Endovélico (BD de vestígios de património 
arqueológico da DGPC) 

  3601   

Inserção de novos sítios arqueológicos na Base 
de Dados Endovélico (BD de vestígios de 

património arqueológico da DGPC) 
  254   

Georreferenciação de ocorrências patrimoniais 
de arqueologia (novas/atualizações) 

  454   

Gestão 

Acompanhamento das candidaturas ao QREN 

Acompanhamento de 
candidaturas ao 

PONorte, PO Centro, 
POLisboa,POAlentejo 

12   

Elaboração dos Relatórios de execução, 
propostas de orçamento, Plano e Relatório de 

Atividades e QUAR 
  7   

Monitorização da avaliação de desempenho dos 
trabalhadores da DGPC 

  0   

Abertura de procedimentos concursais de 
recrutamento de trabalhadores e dirigentes 

  2   

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

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

  650   

Comunicação e Divulgação 

Divulgação Newsletter 
Informação semanal 

de conteúdos 
63   

Projetos editoriais   25   
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INDICADORES DE ATIVIDADE 2014 

Atividade Descrição 2014 Observações 

Ações de difusão do Património Cultural 
(comemoração de efemérides, programas de 

rádio, campanhas de divulgação, …) 
  78   

Programação cultural em rede nos mosteiros 
portugueses património mundial (Rota dos 

Mosteiros) 

Concertos e Encontros 
técnico-científicos nos 
mosteiros portugueses 

25   

Bibliotecas e Arquivos Documentais e Fotográficos 

Biblioteca de Conservação e Museus- Boletim 
Bibliográfico - Nº Edições 

  20   

Biblioteca de Património - Boletim Bibliográfico 
- Nº Edições 

  12   

Biblioteca de Arqueologia - Boletim Bibliográfico 
- Nº Edições 

  12   

Estudo, tratamento, inventário, informatização 
e digitalização do Arquivo Histórico do Arquivo 

de Documentação Fotográfica 
Espólios fotográficos  4480   

Inventário Fotográfico Nacional 
Campanhas 

fotográficas - imóveis 
22   

  
Campanhas 

fotográficas - 
exposições 

3   

Levantamentos fotográficos 
Laboratório de 
Arqueociências 

105   

Levantamentos fotográficos Processos de obras 22   

Fornecimento de imagens   8954   

Processamento digital, incluindo novas imagens 
Inventário Fotográfico 

Nacional 
7418   

Fundos fotográficos históricos: Inventário, 
tratamento, acondicionamento, reprodução e 

divulgação de coleções fotográficas 

Salvaguarda dos 
espólios fotográficos 

pertencentes à DGPC, 
bem como a sua 

reorganização 

7380   

Oferta Comercial e Melhoria das Condições de Acolhimento 

Oferta de Novos Produtos - Merchandising e 
Consignações 

Disponibilização ao 
público de novos 

artigos 
1894   

Artigos à consignação 
Report vendas / 

mensal 
408   

Análise e Estatística de vendas das Lojas Mapa mensal 36   

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

  Concluído   

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

  Concluído   
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INDICADORES DE ATIVIDADE 2014 

Atividade Descrição 2014 Observações 

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

Monumentos e Sítios e do Dia dos Museus 
  3   

MUSEUS, MONUMENTOS E PALÁCIOS 

Programação Cultural 

Exposições 
temporárias e 
permanentes 

125   

Eventos Musicais 271   

Espetáculos, incluindo 
teatro 

180   

Colóquios, Seminários e Encontros   210   

Conservação preventiva e curativa bens 
culturais 

  6869   

Intervenções de valorização, conservação e 
manutenção 

  2745   

Edições e publicações   55   

Estudos e Investigação   110   

Atividades pedagógicas, educativas e de 
sensibilização 

  4264   

Protocolos e acordos de colaboração, Mecenato 
e parcerias 

  175   

Participação em exposições, conferências e 
grupos de trabalho 

  232   
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6. A DGPC NO EIXO AJUDA-BELÉM 

No âmbito do património arquitetónico e museológico, dois temas de debate público destacaram-se 

em 2014: a exportação das obras de arte do pintor Juan Miró pertencentes à coleção do ex-BPN e o 

renascer do debate em torno do modelo de gestão do eixo Ajuda-Belém. 

Como contributo para este tema, a DGPC decidiu apresentar neste Relatório alguns indicadores 

relativos aos monumentos, museus e palácios tutelados por esta Instituição naquela área: 
 

Serviços 
dependentes 

2012 2013 2014 

Nº de 
visitantes 

Receita 
cobrada 

Nº de 
visitantes 

Receita 
cobrada 

Nº de 
visitantes 

Receita 
cobrada 

Mosteiro dos 
Jerónimos 

694.156 2.576.048,60 € 763.205 3.064.306,86 € 807.845 3.569.329,69 € 

Museu Nacional 
de Arqueologia 

79.210 69.190,50 € 80.141 78.974,00 € 103.068 812.481,62 € 

Museu Nacional 
de Etnologia 

6.285 2.753,40 € 12.055 6.349,50 € 12.802 5.659,10 € 

Museu Nacional 
dos Coches 

184.105 378.008,25 € 189.088 379.170,00 € 206.887 554.820,15 € 

Palácio Nacional 
da Ajuda 

50.065 92.981,00 € 253.658 133.336,52 € 53.534 110.030,88 € 

Torre de Belém 520.061 1.256.955,55 € 537.856 1.369.766,70 € 530.903 1.416.604,80 € 

  1.533.882    4.375.937,30 €  1.836.003    5.031.903,58 €  1.715.039    6.468.926,24 €  

   
20% 15%     

     
-7% 29% 

       VISITANTES: Todos os Serviços aumentaram à exceção do PNAjuda, devido ao efeito da Exposição de Joana Vasconcelos 

       RECEITA: Não obstante o fim da Exposição de Joana Vasconcelos levar a uma quebra de 6% no total dos 
monumentos e museus do Eixo Ajuda-Belém, as receitas tiveram um aumento de quase 30%. 

  
É muito claro o crescimento do número de visitantes e respetiva receita nos últimos 3 anos, fruto da 

aposta na gestão estruturada e estratégica que a DGPC adotou. Estes números são, aliás, 

generalizados relativamente ao universo dos imóveis geridos pela Direção-Geral do Património 

Cultural. 

Alguns indicadores mais recentes da atividade cultural, de preservação, conservação e 

desenvolvimento: 

Atividade Descrição 2014 

Programação Cultural 

Exposições temporárias e permanentes 26 

Eventos Musicais 53 

Espetáculos, incluindo teatro 10 

Colóquios, Seminários e Encontros 
 

88 

Conservação preventiva e curativa bens culturais 
 

5.697 

Intervenções de valorização, conservação e manutenção 
 

2.411 

Edições, Publicações, Estudos e Investigação 
 

44 

Atividades pedagógicas, educativas e de sensibilização 
 

1.341 

Protocolos e acordos de colaboração, Mecenato e parcerias 
 

34 

Participação em exposições, conferências e grupos de trabalho 
 

39 

Uma das estratégias de promoção e desenvolvimento do eixo Ajuda-Belém promovidos pela DGPC 

passam pela aproximação e captação dos operadores turísticos ainda no seu País de origem, 
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aproveitando a proximidade ao Porto de Cruzeiros e adaptando-se à crescente visita de grupo 

sistematizada e com circuitos pré-estabelecidos. 

Já no seu quinto ano de implementação, a Venda Antecipada de Bilhetes permite a operadores, 

agentes, guias ou até aos próprios visitantes adquirir com antecedência os seus bilhetes. Um projeto 

bem sucedido na medida em que, ao vender bilhetes com descontos de quantidade para utilização 

ao longo de 1 ano, e permitindo a estes grupos uma “via verde” de entrada imediata sem espera em 

fila, a DGPC coloca os seus monumentos, museus e palácios na primeira linha de escolha dos espaços 

culturais a visitar. Eis alguns números relativos aos monumentos, museus e palácios situados no eixo 

Ajuda-Belém: 

 

 

2012 2013 2014 

Bilhetes Vendidos 
Antecipadamente 

71.549 115.749 120.518 

Receita 406.053,90 € 615.213,55 € 713.636,08 € 

 

Outra das apostas da DGPC no âmbito da oferta turística e captação de públicos concretizou-se na 

criação de Bilhetes Circuito que, concedendo descontos na aquisição de um bilhete único para vários 

locais de visita, permite não apenas ao visitante beneficiar de um desconto na visita em conjunto, 

como aumentar o número de visitantes em espaços anteriormente menos visitados. 

De 1 de Junho a 31 de Dezembro de 2014, ou seja, em apenas 7 meses, foram estes os resultados: 

Bilhetes Circuito Monumentos, Museus e Palácios Vendas 
Total 

Vendas 

Total Receitas 
Bilhetes 
Circuito 

Calçada Real 
Museu dos Coches (antigo Picadeiro Real) 

814 

297.545 3.810.809,00 € 

Palácio Nacional da Ajuda 

Cais da História 

Mosteiro dos Jerónimos 

10.436 

Torre de Belém 

Museu Nacional de Arqueologia 

Museu de Arte Popular 

Museu Nacional de Etnologia 

Museu dos Coches (antigo Picadeiro Real) 

Descobertas 
Mosteiro dos Jerónimos 

248.336 
Torre de Belém 

Jerónimos 
Mosteiro dos Jerónimos 

10.893 
Museu Nacional de Arqueologia 

Praça do Império 

Mosteiro dos Jerónimos 

27.066 Torre de Belém 

Museu Nacional de Arqueologia 
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Estes Bilhetes Circuito foram já, naturalmente, adaptados à grande aposta para 2015: o Novo Museu 

dos Coches. Com inauguração no 110º aniversário da inauguração da primeira exposição de coches 

reais no Antigo Picadeiro Real, o novo edifício contempla condições únicas de acolhimento, 

conhecimento, lazer e modernidade. 

A sala de exposições temporárias 

deverá ser inaugurada pouco 

depois, previsivelmente com uma 

mostra dedicada ao trabalho 

de Paulo Mendes da Rocha, autor 

do projeto de arquitetura do 

edifício. 

O projeto museográfico ficará 

completo com a componente 

multimédia de explicação e 

contextualização dos veículos (com legendas em português, francês, inglês, espanhol e mandarim), a 

cafetaria e o restaurante e a ponte pedonal, que vai ligar o museu à frente ribeirinha de Belém. 

A Direção da DGPC tem, aqui se demonstra, uma estratégia forte e abrangente, com várias parcerias 

já estabelecidas ou em curso de assinatura, uma equipa concertada e experiente não só na 

divulgação e promoção dos monumentos, museus e palácios, como na sua preservação, salvaguarda 

e valorização. Um posicionamento que conjuga a modernidade e acompanhamento das novas 

tecnologias com o prestígio dos seus equipamentos e a defesa dos valores históricos, arquitetónicos, 

arqueológicos, museológicos e imateriais. 
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Departamento de Bens Culturais 

PROJETO ATIVIDADE Objetivos/ Metas GRAU DE CUMPRIMENTO 

  
  

0%-
24% 

25%-
49% 

50%-
74% 

75%-
99% 

100% 

O Relatório de Atividades de 2014 reflete de forma clara e evidente a diversidade das atribuições e competências do Departamento dos Bens Culturais, nomeadamente das duas unidades 

orgânicas que o compõem – Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico de Arqueológico e Divisão do Património Imóvel, Móvel e Imaterial (DPIMI) -, e das três unidades de 

coordenação – Unidade de Coordenação das Classificações (UCC), Informação Arqueológica (SIA) e Unidade dos Estudos de Impacte Ambiental (EIA). 

Das ações desenvolvidas a grande maioria decorre de solicitações externas à DGPC quer através da apreciação de projetos públicos e privados com incidência em património classificado e 

respetivas servidões administrativa, dos pedidos de autorização de trabalhos arqueológicos, da participação ativa dos técnicos do departamento nas comissões de avaliação de impacte 

ambiental ou de instrumentos de gestão territorial, quer pela instrução de procedimentos de classificação de património imóvel, móvel e imaterial, quer ainda pelos pedidos de circulação 

de bens moveis para fora do território nacional. 

Deste modo, em 2014, destacam-se entre as atividades quotidianas do DBC a implantação do novo Atlas do Património Classificado, e o reinício da atualização dos dados georreferenciados 

relativos ao património classificado, bem como o reinício do processo de reavaliação do conjunto de bens móveis sujeitos a conversão nos termos do artº 112 da Lei de Bases do Património 

Cultural, a abertura de novos procedimentos de classificação de bens móveis, bem como o incremento da inscrição de manifestações culturais no Inventário Nacional do Património 

Imaterial. Neste sentido, refira-se o estabelecimento de protocolos entre a DGPC e diversas entidades, entre as quais o Museu do Cavaquinho.pt visando a recolha de testemunhos dos 

diversos fabricantes de cavaquinhos ainda em atividade no território Nacional, e a Universidade Autónoma de Lisboa relativo à inventariação sistemática da obra de Norte Júnior, tendo 

sido realizado, neste contexto em Lisboa no dia 21/11/2014, o Colóquio «NORTE JUNIOR ou o triunfo do ecletismo». No âmbito do património imóvel regista-se a publicação de 120 

diplomas relativos a procedimentos de classificação e ZEP. 

Durante o ano em referência destaca-se ao nível do regime jurídico do património cultural a publicação do DL nº 164/2014, de 4.11 que aprova o Regulamento dos Trabalhos 

Arqueológicos, que revê e atualiza o DL 270/199 de 15.7. Para além disso, técnicos do departamento integraram os três grupos de trabalho, constituídos pelo Gabinete de S. Exa. o 

Secretário de Estado da Cultura, relativos à revisão do DL nº 309/2009 de 23.10 que estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime 

das zonas de proteção e do plano de pormenor de salvaguarda, do DL nº 139/2009, de 15.6, de estabelece o regime jurídico de salvaguarda do património cultural imaterial e, ainda, à 

regulamentação do procedimento de classificação dos bens móveis de interesse cultural, bem como do regime de circulação dos mesmos. Refira-se ainda a publicação, no sítio da DGPC, da 

Circular n.º 1/2014 - trabalhos de antropologia biológica em contexto arqueológico. 

Em 2014 incrementaram-se os procedimentos de incorporação definitiva de espólios arqueológicos em instituições museológicas nacionais, devidamente acreditadas para o efeito.  

Merece, igualmente, salientar a disponibilização online no sítio da DGPC do acervo epistolar do «Arquivo Leisner», e a participação ativa do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e 
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PROJETO ATIVIDADE Objetivos/ Metas GRAU DE CUMPRIMENTO 
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Subaquática na preparação do espólio que integra a exposição «O Tempo Resgatado ao Mar» inaugurada no Museu Nacional de Arqueologia em 19.03.2014. Neste âmbito foi desenvolvido 

um ciclo de debates em torno da temática do Património Cultural Subaquático, intitulado «Conversas a Bordo», num total de 12 sessões. 

No âmbito da internacionalização da DGPC, e em particular no domínio do património arqueológico destaca-se a participação de técnicos deste departamento em encontros internacionais 
através da apresentação de comunicações sobre Avaliação de Impacte Ambiental (Amersfoort, Holanda), Inventários de Arqueologia (Amersfoort, Holanda) e Património Náutico e 
Subaquático (Cartagena, Espanha). Ainda neste âmbito a DGPC assegurou a presença nas diversas reuniões realizadas na UNESCO no âmbito das convenções internacionais. 

Plano Nacional de Trabalhos 
Arqueológicos 

Abertura do concurso, apreciação de candidaturas e 
publicitação dos projetos vencedores 

nº de projetos aprovados e  apoiados 
financeiramente 

a) 
    

Produção de cartografia e 
georreferenciação do património 
arquitetónico e arqueológico 

Atualização de atlas do património imóvel classificado 
e publicação de nova versão do Atlas no site da DGPC 

nº de concelhos atualizados = 7 (previstos 5) 
    

>100
% 

Encontro de gestores do património 
mundial 

Organizar encontro 
Organizar 1 encontro no Mosteiro de Alcobaça 
ou Mosteiro da batalha 

m) 
    

Laboratório de Conservação e Restauro 
do CNANS 

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

  b) 
    

Centro Nacional de Arqueologia Náutica e 
Subaquática 

Carta de Marinheiro   c) 
    

  Carta de condução para reboque de barcos – cat. b   d) 
    

  Manutenção de embarcações (2)   
  

n) 
  

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

  
Análise de processos de salvaguarda: Intervenções 
em património classificado ou em vias de classificação 
e respetivas ZP e ZEP 

nº de processos analisados: 643  
    

X 
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0%-
24% 
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Análise de processos de publicidade: área Territorial 
de Lisboa e Vale do Tejo 

nº de processos analisados: 139 
    

X 

  
Análise de processos de salvaguarda: Intervenções 
em património classificado ou em vias de classificação 
e respetivas ZP e ZEP, de Lisboa no âmbito da ARU 

nº de processos analisados: 920 
    

X 

  

Análise de processos de salvaguarda: Intervenções 
em património classificado ou em vias de classificação 
e respetivas ZP e ZEP, de Lisboa no âmbito da SRU 
Ocidental 

nº de processos analisados: 83 
    

X 

  
Análise de processos de salvaguarda: Intervenções 
em património classificado ou em vias de classificação 
e respetivas ZP e ZEP, de Santarém no âmbito da ARU 

nº de processos analisados: 0 e) 
    

  
Análise de processos de salvaguarda: Intervenções 
em património classificado ou em vias de classificação 
e respetivas ZP e ZEP, via DRC's (DGPC) 

nº de processos analisados: 1040 
    

X 

  
Análise de processos de salvaguarda: Procedimentos 
de Gestão Territorial (PDM's, PPS's, PP's e PU's) 

nº de pareceres: 29 
    

X 

  
Participação em grupos de trabalho e Comissões de 
Acompanhamento em Planos de Gestão Territorial 

nº de reuniões: 30  
    

X 

  
Processos de obras / intervenções acompanhados 
pelos técnicos 

nº de processos analisados: 15 
    

X 

  
Emissão de Certidões de Direitos de Preferência e/ou 
Benefícios Fiscais 

nº de certidões emitidas: 3117  
    

X 

Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico - área do património arqueológico 
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PROJETO ATIVIDADE Objetivos/ Metas GRAU DE CUMPRIMENTO 
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50%-
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Análise de Pedidos de Autorização de Trabalhos 
Arqueológicos (PATA) 

nº de pareceres: 478 
    

X 

  Análise de Relatórios de Trabalhos Arqueológicos nº de pareceres: 574 
    

X 

  
Inspeções no âmbito da fiscalização e 
acompanhamento da atividade arqueológica 

nº de inspeções: 227 
    

X 

  Monitorização de sítios arqueológicos   
    

X 

  
Análise no âmbito de Instrumentos de Gestão 
Territorial 

nº de pareceres: 21 
    

X 

  
Análise no âmbito de Avaliações de Impacte 
Ambiental 

nº de pareceres: 32 
    

X 

  
Análise de Projetos de Investigação Plurianual em 
Arqueologia (PIPA) 

nº de pareceres: 11 
    

X 

  
Emissão de pareceres sobre outros assuntos no 
âmbito da salvaguarda 

nº de pareceres: 191 
    

X 

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

Analisadas 2 propostas de 
revisão/regulamentação legislativa     

X 

Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico - centro nacional de arqueologia náutica e subaquática 
     

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

l) 
 

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

  
  

k) 
  

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

  i) 
    

  
Verificação de achados fortuitos e eventual recolha 
dos artefactos associados 

  
  

j) 
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Pedidos de licença para a utilização de detetores de 
metais ou tratamento dos autos de apreensões 
desses equipamentos 

nº de pareceres: 25 
   

h) 
 

  

Promoção dos protocolos e apoio a projetos nacionais 
e internacionais de investigação fundamentados de 
manifesto e prioritário interesse para o avanço dos 
conhecimentos sobre o património cultural náutico e 
subaquático nacional 

nº de projetos/protocolos: 9 
    

X 

  

Promoção da arqueologia náutica e subaquática junto 
de organismos públicos (autarquias, museus, 
universidades) e privados (associações), permitindo 
uma partilha efetiva e regulada das responsabilidades 
do Estado e cívicas nesta área do Património 

Nº de parcerias: 4 
    

X 

  
Manutenção gestão e disponibilização pública de um 
centro de documentação especializado (integrando 
nomeadamente, arquivo e biblioteca) 

Catalogação da Biblioteca do CNANS 
transferida, como secção independente, para 
a Biblioteca de Arqueologia no Palácio 
Nacional da Ajuda - acção executada em 
parceria com a DDCI/Biblioteca de Arqueologia 

   
X 

 

  
Participação em encontros científicos nacionais e 
internacionais e em publicações da especialidade 

nº de encontros: 1 
    

X 

  
Promoção e realização de ações de formação, 
sensibilização e divulgação na área do património 
cultural náutico e subaquático 

nº de ações: 9 
    

X 

  Orientação de ações de voluntariado  nº de participantes: 1 
    

X 

Unidade de Coordenação dos Estudos de Impacte Ambiental 
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Participação em Comissões de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) 

Nomeações: 41; Reuniões: 77; Visitas: 24; 
Pareceres: 206     

X 

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

Analisadas 4 propostas de 
revisão/regulamentação legislativa     

X 

  
Colaboração no âmbito da elaboração de 
Instrumentos de Gestão Territorial 

Nomeações: 3; Reuniões: 6; Visitas: 1; 
Pareceres: 8     

X 

  

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 

  f) 
    

Sector de Informação Arqueológica 
     

  Manutenção do Portal do Arqueólogo (PA)   
    

X 

  
Atualização  do Sistema de Informação Geográfica 
(SIG) 

Inserção/correção de novas ocorrências: 459 
de um total de 24959     

X 

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

nº de documentos digitais carregados: 2999 
    

X 

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

Nº de fichas atualizadas: 3601 
    

X 

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

nº de procedimentos: 22 
    

X 

  
Circular n.º 1/2014 - TRABALHOS DE ANTROPOLOGIA 
BIOLÓGICA EM CONTEXTO ARQUEOLÓGICO, 

Criação do documento e divulgação no site  da 
DGPC     

X 
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Análise de Relatórios de Arqueologia e Antropologia 
biológica 

nº de relatórios: 28 
    

X 

  Projeto Arquivo Leisner 
Publicação e disponibilização on-line, através 
do site da DGPC, do acervo epistolar     

X 

  
Divulgação do Sistema de Informação Endovélico em 
encontros , workshops, conferencias 

3 posters; 3 comunicações 
    

X 

Unidade de Coordenação das Classificações 
     

  
Desenvolver os procedimentos de classificação e ZEP 
de imóveis e estabelecimento das ZEP 

nº de diplomas publicados: 120 
    

X 

Divisão do Património Imóvel, Móvel e Imaterial 
     

  
Atualizar as fichas de inventário do património imóvel 
classificado e em vias de classificação 

nº de fichas: 185 
    

X 

  

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

nº de procedimentos: 4 
    

X 

  
Emissão de parecer sobre pedidos de exportação e 
expedição temporárias de bens culturais 

nº peças: 2411 
    

X 

  
Emissão de parecer sobre pedidos de exportação e 
expedição definitivas de bens culturais 

Nº peças: 2203 
    

X 

  

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

Nº de procedimentos: 3 
    

X 
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Realizar Curso de e-Learning “Inventariação de PCI”, 
no âmbito de parceria entre a DGPC e a Universidade 
Aberta 

1 
    

X 

  
Prestar apoio técnico a entidades terceiras no âmbito 
da inventariação de património imaterial 

30 
    

X 

  
Prestar apoio técnico e validar Fichas inseridas na 
«Base de Dados Kit de Recolha de Património 
Imaterial» 

  g) 
    

a) sem afetação de verba em 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
b) não concretizado por não ter sido alocado financiamento ao projeto em causa, tendo em conta a futura transferência das instalações do CNANS para Xabregas                                                                                                                                                              
c) e d) não concretizado,; processo em desenvolvimento no DPGC/DRHEA                                                                                                                                                                                                                                                                                
e) No corrente ano não se realizaram as reuniões da Comissão da Apreciação da ARU de Santarém                                                                                                                                                                                                                                                                            
f) O arquivo de um organismo, além de ser a memória da instituição, é um instrumento de apoio à tomada de decisão e à comprovação dos factos, sendo a conservação dos documentos 
determinada por imperativos de natureza administrativa, legal e fiscal (valor primário) e também relativos ao cumprimento de funções informativas e/ou de testemunho patrimonial (valor 
secundário). 
Em organismos da Administração Pública, a avaliação e seleção de documentos a eliminar deverá respeitar o disposto na respetiva tabela de seleção, aprovada em portaria nos termos do 
Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de dezembro e do Decreto-Lei n.º 121/92 de 2 de julho, bem como as incorporações a efetuar nos arquivos definitivos públicos. Até ao momento, A DGPC 
ainda não procedeu à elaboração  do respetivo plano de classificação, pelo que até lá não será possível proceder à avaliação, seleção e eliminação de qualquer documentação. Assim, 
propõe-se em alternativa, e a partir de 2015, o arquivamento da documentação mais recente, em suporte digital, num repositório digital, de acordo com as boas práticas arquivísticas 
definidas pelo IAN/TT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
g) Esta atividade não se concretizou uma vez que a «Base de Dados Kit de Recolha do Património Imaterial» só ter sido disponibilizada por parte do ME no último trimestre de 2014.                                                                   
h) Alguns destes procedimentos foram rececionados no último trimestre, não tendo sido concluídos.                                                                                                                                                                                                               
i) Foram muito sumários, tendo-se resumindo à reunião com elementos do DEPOF, responsáveis pelo projeto, e a uma visita ao local escolhido para as futuras instalações do CNANS/DGPC 
em Xabregas.                            
 j) No âmbito das atuais atribuições do CNANS as intervenções de terreno estão praticamente limitadas à sua confirmação e alguns destes procedimentos encontram-se herdados de anos 
transatos não tendo sido concluídos. Registe-se que o grau de cumprimento desta atividade ficou muito abaixo do necessário.                                                                                                                                                                                                                    
k) Foram feitos os esforços possíveis no âmbito do desenvolvimento de ações de monitorização e conservação e restauro do espólio à guarda do CNANS/DGPC; contudo, devido ao facto de 
não existirem os recursos humanos suficientes, assim como os materiais e equipamentos fundamentais para dar resposta às necessidades implícitas a estas tarefas, aquilo que poderia ter 
sido realizado ficou aquém do necessário. Por outro lado, os trabalhos do sector laboratorial do CNANS/DGPC foram direcionados para o inventário e organização do espólio.                                                                                                                                                                   
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l) Esta tarefa encontra-se em curso; contudo, a primeira fase de inventário do espólio à guarda do CNANS/DGPC encontra-se praticamente concluída.                                                                                                                            
m) a realização desta reunião internacional foi adiada para Abril de 2015                                                                                                                                                                                                                                                                  
n) a realização desta ação realizou-se me duas fase: 1- manutenção de motores e 2 - regularização da documentação legal afeta ás embarcações. No final do ano apenas uma da 
embarcações se encontra operacional, ainda que dependente da resolução do seguros de transporte 
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Como elemento introdutório comum a ambas as Divisões deste Departamento, importa referir a grave escassez de recursos humanos que dificulta e impede a concretização de projetos 

inseridos nas competências atribuídas ao DMCC, DMC e LJF.  

No que se refere ao LJF é muito preocupante a impossibilidade de substituição dos conservadores-restauradores que se vão aposentando, pelo que isso significa de descontinuidade na 

transmissão de conhecimentos, práticas e memória da atuação em prol da conservação do património cultural, mas também pela excessiva dependência de bolseiros para desempenharem 

funções essenciais nas várias áreas de atuação, com especial incidência na área laboratorial. 

No que se refere à DMC é de sublinhar o número reduzidíssimo de técnicos superiores que a ela estão afetos, comprometendo já a possibilidade de cumprir a totalidade das competências 

atribuídas, com especial incidência no que respeita à coordenação e articulação da Rede Portuguesa de Museus, projeto que se deseja fosse considerado como prioritário no âmbito da 

DGPC. 

O Relatório de Atividades 2014 do DMCC, DMC e LJF, demonstra a pluralidade de iniciativas concretizadas, as quais só foram possíveis graças ao empenho e dedicação da maioria dos 

funcionários afetos. 

As iniciativas não concretizadas, ou apenas parcialmente concretizadas, resultam, num número significativo de casos, da impossibilidade efetiva de resposta atempada por parte dos 
escassos funcionários afetos ao DMCC, DMC e LJF, muitas vezes assoberbados com tarefas de gestão corrente mas de resposta urgente e inadiável, com pouca expressão num Relatório de 
Atividades. 
 

Programa Governação e Cultura (02)               

  Divulgação e Animação (1774) Exposições e outros eventos culturais         X 

  ProMuseus - Apoio a museus da RPM (6719) 
Apoio à qualificação e valorização de museus 
da Rede Portuguesa de Museus 

        X 

  Ibermuseus - Organização de Encontro Internacional           X 

  
Reabertura total do Museu Nacional Machado de 
Castro (7256) 

Laboratório de conservação e restauro       a)   
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Requalificação do Museu Monográfico de Conimbriga 
(8094) 

Aquisição de terrenos no perímetro das 
Ruinas, com o objetivo de instalar um centro 
interpretativo e uma oficina de restauro 

    b)     

  Ampliação de coleções de referência nacional (novo) 

Aquisição de bens culturais móveis 
classificados, em vias de classificação, ou de 
referência nacional para os museus e palácios 
da DGPC 
 

        X 

  
Digitalização e disponibilização pública de inventários 
das coleções dos museus, palácios e monumentos 
(novo) 

Continuação da digitalização dos inventários e 
reforço da disponibilização pública das 
coleções dos museus e palácios da DGPC 

c)         

Protocolos, parcerias e mecenatos               

  Protocolo DGPC / World Monuments Fund (WMF) 
Coordenação do projeto Retábulo flamengo da 
Sé do Funchal 

        X 

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

        X 

  Tecidos  medievais 
Diagnostico e tratamento de um conjunto de 
fragmentos têxteis do MNMC 
 

        X 

  
Protocolo DGPC / Parques de Sintra - Monte da Lua 
(em vias de formalização) 

Apoio técnico e cientifico aos trabalhos de c-r 
nos acervos dos Palácios da Pena, Monserrate 
e Sintra. 
 

        
 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           
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Mudança de instalações do Palacete Pombal para o 
Edificio principal 

Mudança de instalações e obras no edificio 
principal do LJF 

    d)     

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

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

        X 

  Acreditação 
Acreditação dos profissionais de Conservação 
e restauro 

        X 

  Aquisições e manutenção ver plano de atividades DPGC           

  Aquisição de material informático e de apoio ver plano de atividades DDCI           

  Credenciação de museus 
Credenciação de museus e integração na Rede 
Portuguesa de Museus 

        X 

  
Criação da Bolsa de Consultores e Formadores da 
Rede Portuguesa de Museus 

Conceção de modelo para a Bolsa de 
Consultores e Formadores - áreas técnicas, 
temáticas e científicas de especialização 

    e)     

  Criação dos Núcleos de Apoio a Museus 

Conceção de modelo para a criação dos 
Núcleos de Apoio a Museus e elaboração de 
proposta a apresentar á Secção de Museus do 
CNC 

    e)     

  Programa de Formação para museus da RPM 2014 

Organização de cursos de formação dirigidos 
aos profissionais dos museus portugueses, 
prioritariamente, da Rede Portuguesa de 
Museus. 

        X 

  Encontro Gestão de Equipamentos Culturais Organizar Encontro f)         

  Programa de Encontros Temáticos RPM 2014 
Organização de encontros temáticos (temas a 
definir) entre os museus da RPM 

f)         

  Programa de Visitas Técnicas a Museus da RPM 2014 
Promoção e articulação de visitas técnicas de 
dirigentes e técnicos de museus da RPM a 
outros museus 

    e)     
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  Rede Portuguesa de Museus no website da DGPC 
Atualizar a informação sobre os museus da  
RPM no novo website da DGPC 

        X 

  Página da Rede Portuguesa de Museus no Facebook Rede Portuguesa de Museus no Facebook         X 

  
Edição digital de Roteiro dos Museus da Rede 
Portuguesa de  

Coordenação editorial da publicação digital do 
Roteiro dos Museus que integram a Rede 
Portuguesa de Museus; 

f)         

  Museus 2014 Divulgação do Roteiro           

  
Edição digital do Boletim da Rede Portuguesa de 
Museus - Museus em Rede 

Definição de política editorial para o Boletim; f)         

    
Coordenação editorial da publicação digital do 
Boletim da Rede Portuguesa de Museus - 
Museus em Rede; 

          

    Divulgação do Boletim           

  Encontros Museus RPM Encontros Museus RPM f)         

  Estudo de Públicos dos Museus tutelados pela DGPC 

Conceção de modelo de estudo de públicos a 
aplicar aos museus da DGPC com vista à 
caraterização dos seus segmentos e à 
definição de estratégias de captação de 
públicos; 

        X 

    Coordenação e aplicação do estudo;         X 

    
Análise dos resultados e produção da 
respetiva informação 

        X 

  
Realização de Exposições Temporárias na Galeria do 
Rei D. Luís I 

Elaboração ou adaptação do guião, 
coordenação de produção ; montagem; 
atividades de extensão cultural ( conferências, 
concertos, etc.) 

  g)       

  
Preparação de Exposições Temporárias na Galeria do 
Rei D. Luís I 

Investigação e elaboração do guião   g)       
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ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

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

         X 

  Formação de mestrados e licenciados          X 

  
Enquadramento e coordenação de bolseiros FCT 
alocados ao LJF 

         X 

  Orientação de técnicos externos ao LJF          X 

  Visitas          X 

  Dias Abertos "Conservação e Restauro"          X 

  Consultadoria científica e técnica          X 

  Voluntariado  h)         

  Brigadas de trabalho          X 

  Divulgação          X 

  Internacionalização          X 

  Internacionalização            

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

         X 

  
Apoio técnico aos museus da RPM na área do 
Património Cultural Imaterial 

         X 

  
Instrução de procedimentos relativos à Incorporação 
de Bens Culturais Móveis nos Museus e Palácios 
tutelados pela DGPC 

         X 
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Instrução de procedimentos relativos à Circulação 
Nacional de Bens Culturais Móveis de Museus e 
Palácios tutelados pela DGPC e de entidades terceiras 

         X 

  
Instrução de procedimentos relativos à Circulação 
Internacional de Bens Culturais Móveis de Museus e 
Palácios tutelados pela DGPC 

         X 

  
Manual de Procedimentos sobre Gestão de Coleções 
e Circulação Nacional de Bens Culturais Móveis 

         X 

  
Gestão de processos de incorporação de bens móveis 
arqueológicos 

       i)   

  Gestão da Coleção SEC        i)   

  
Atualização das estatísticas de visitantes dos museus, 
palácios e monumentos dependentes da DGPC e 
produção da correspondente informação 

         X 

  
Atualização da informação sobre receitas de 
bilheteira dos museus, palácios e monumentos 
dependentes da DGPC 

         X 

  
Análise das reclamações dos visitantes dos museus e 
palácios DGPC 

       i)   

  
Articulação com outras entidades para manutenção e 
alimentação de bases de dados sobre museus e 
estatísticas culturais 

         X 

  
Pareceres sobre projetos de criação e fusão de 
museus 

         X 
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Pareceres sobre a concessão de apoios financeiros 
pela administração central do Estado destinados à 
criação e qualificação de museus 

         X 

  

Pareceres sobre o interesse cultural de atividades ou 
sobre a utilidade pública de entidades com 
intervenção no setor do DMCC 
 

         X 

  
Acompanhamento e apoio aos museus e palácios 
tutelados pela DGPC 
 

         X 

  
Articulação de atividades com as Direções Regionais 
da Cultura 
 

         X 

  
Internacionalização e Articulação com instituições 
estrangeiras  (SGME, IBRAM, Ibermuseus, Nemo, etc) 

         X 

  
Resposta a expediente de natureza e origem variada, 
no âmbito das competências e atribuições do 
DMCC/DMC e da DGPC 

         X 

  
"A Minha escola adota um museu, um palácio, um 
monumento…" 
 

         X 

  
Itinerância da exposição " A minha escola adota um 
museu, um palácio, um monumento…" 

         X 

  "As artes visuais no ensino secundário"  j)         
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a) - Projeto com fundos comunitários, reprogramado para conclusão em 2015; b) Proposta de aquisição formulada, mas nunca respondida pelo Ministério das Finanças o que impediu a 
conclusão do processo; c) A existência de questões pendentes sobre o programa Matriz não permitiu a concretização deste ponto; d) Está feito o diagnóstico e projetadas as soluções, mas 
não foi possível iniciar as obras que permitirão a transferência do LJF; e) Parcialmente realizado, a concluir em 2015; f) Não realizado por inexistência dos necessários recursos humanos; g) 
Exposição não concretizada por inexistência de suficientes recursos financeiros e humanos; h) Não houve candidaturas de voluntários; i) Realizado mas com relatório pendente; j) Parceria 
com a DGE não concretizada. 
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As atividades inscritas no plano para 2014 foram concretizadas sempre que houve condições para garantir o necessário suporte financeiro. Tal como em 2013, devido às características dos 
imóveis afetos e respetivas infraestruturas, bem a ocorrência de situações imprevistas, houve necessidade de proceder a alguns ajustamentos nas atividades inicialmente previstas. Ao nível 
da manutenção dos imoveis e equipamentos confirmou-se a enorme dificuldade em adjudicar em tempo util os procedimentos, nomeadamente aqueles que carecem de parecer prévio por 
parte do ministério das finanças; Apesar destes e outros constrangimentos decorrentes da legislação em vigor, todas as verbas disponibilizadas ao longo do ano tanto ao nível do OI, como 
do OF como as provenientes de fundos e de mecenas, foram canalizadas para a conservação, manutenção e valorização dos imóveis afetos e respetivas infraestruras. Adicionalmente foram 
desenvolvidos inúmeros estudos, projetos e candidaturas recorrendo, praticamente em exclusivo, ao quadro técnico do departamento. A fiscalização das empreitadas e a coordenação de 
segurança em fase de projeto e obra foi exclusivamente assegurada pelo quadro técnico de departamento. O apoio solicitado por entidades externas, tanto nacionais como internacionais 
foi concedido sempre que solicitado, sendo de destacar o apoio do DEPOF/LARC ao CHAM em Marrocos. Houve um claro investimento, promovido pelo DEPOF, na sensibilização, ao nível 
da DGPC, para as questões relacionadas com as competências do departamento, consubstanciada: no CICLO DE CONFERENCIAS TÉCNICAS DA DGPC (com mais de 20 sessões), no programa 
OBRA ABERTA, na SENSIBILIZAÇÃO PARA CENÁRIOS DE RISCO EM MONUMENTOS e no PROGRAMA DE FORMAÇÃO/ SENSIBILIZAÇÃO INTERNA RELATIVA À TEMÁTICA DO PATRIMÓNIO, 
ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO; Houve um  investimento no tratamento e crescimento das coleções de referência do LARC e na organização do arquivo documental do DEPOF; O 
Departamento garantiu a presença em inúmeros encontros técnicos nacionais e internacionais, sendo desenvolvidos e apresentados inúmeros artigos técnicos nas áreas de conhecimento 
correspondentes à atividade desenvolvida no DEPOF e LARC; importa salientar o posicionamento internacional do LARC, que possibilitou o agendamento de dois congressos internacionais a 
realizar em Lisboa no ano de 2015; Pela escala do trabalho, a sua importância para a DGPC e o caráter inovador, importa referir ainda o trabalho desenvolvido em 2014 em torno da 
ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E COMUNICAÇÃO INCLUSIVA NOS IMÓVEIS AFETOS À DGPC;  

Monumentos e imóveis afetos ou a intervencionar           

  
Museu Nacional de Etnologia-Renovação do sistema 
de AVAC (1ª fase) 

 X a)          

  
Museu Grão vasco-Reformulação do sistema de 
climatização do piso 3 

 X b)          

  
Museu do Chiado-Reparação do sistema de AVAC (2ª 
fase) 

         X 

  
Museu Nacional Soares dos Reis-Reparação de 
caixilharias exteriores e portas corta-fogo 

         X 

  
Museu Nacional de Arte Antiga-Reparações urgentes 
em fachadas e caixilharias 

         X 

  
Museu Nacional de Arte Antiga - Obras de valorização 
da exposição permanente 

         X 

  Museu Nacional de Arte Antiga - Coberturas          X 
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Museu Nacional Machado de Castro - Coberturas da 
Igreja de Almedina 

         X 

  
Museu Nacional do Azulejo-Substituição de 
caixilharias exteriores 

         X 

  
Museu Nacional do Azulejo - Intervenções nas 
coberturas 

         X 

  
Museu Grão Vasco-Revisão das caixilharias das 
janelas da fachada norte 

         X 

  
Museu Nacional do Traje-Recuperação de fachadas, 
vãos e coberturas (2ª fase) 

     X c)      

  
Museu Nacional do Traje-Recuperação de estruturas 
e sistemas em risco eminente de colapso (Pq 
Monteiro-Mor) (1ª fase) 

         X 

  
Palácio Nacional de Mafra-Escoramentos de 
estruturas e de sinos nas tores norte e sul 

         X 

  Palácio Nacional de Mafra - Carrilhões  X d)          

  
Casa-Museu Fernando de Castro-Remodelação das 
infraestruturas elétricas 

         X 

  
Museu Nacional de Arte Antiga-substituição do 
monta-cargas 

         X 

  Museu Nacional do Teatro-Modernização do elevador  X e)          

  
Museu Nacional do Traje-Reparação/substituição do 
elevador 

 X e)          

  
Laboratório José de Figueiredo-Remodelação do 
monta-cargas 

 X e)          

  
Museu do Chiado - Intervenção para abertura de 
novas áreas 

         X 



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014     

Página 55 de 221 
 

Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização 

PROJETO ATIVIDADE Objetivos/ Metas GRAU DE CUMPRIMENTO 

  
  

0%-
24% 

25%-
49% 

50%-
74% 

75%-
99% 

100% 

  
Sé de Lisboa-Impermeabilização de terraços e 
coberturas 

         X 

  
Panteão Nacional-Requalificação de espaços para 
alargamento do circuito de visita 

         X 

  
Panteão Nacional-Remodelação da rede elétrica (1ª 
fase) 

 X e)          

  
Mosteiro de Alcobaça-Recuperação de coberturas e 
vãos nas áreas correspondentes ao antigo asilo 

         X 

  
Convento de Cristo- Recuperação da cobertura da 
sala dos cavaleiros 

         X 

  
Igreja da Atalaia-Correções no sistema de drenagem 
de águas pluviais 

         X 

  
FA-Reparações em guardas na Torre de Menagem e 
renovação do quadro elétrico 

 X e)          

  
Villa Lusitano-Romana-Trabalhos urgentes 
(infiltrações) 

 X e)          

  
Igreja da Atalaia-Remodelação das instalações 
elétricas/sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas (1ª fase) 

         X 

  
Igreja Matriz da Golegã-Remodelação das instalações 
elétricas/sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas (1ª fase) 

 X e)          

  
Mosteiro da Batalha-Remodelação das instalações 
elétricas (1ª fase) 

 X e)          

  
Mosteiro da Batalha - 2ª fase dos elementos pétreos 
de revestimento 

         X 
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Convento de Cristo-Remodelação das instalações 
elétricas (ligação de novo PT) 

         X 

  
Laboratório José de Figueiredo-Adaptação de espaços 
para instalação de laboratórios existentes no Palacete 
Pombal 

 X f)          

  
Palácio Nacional da Ajuda-Recuperação de fachadas, 
coberturas, vãos e requalificação de uso público 

         X 

  
Xabregas-Adaptação de armazenagem para instalação 
de laboratórios CNANS e LARC 

 X g)          

  
Museu Nacional dos Coches-Reabilitação das 
coberturas 

 X f)          

  Coordenação de segurança e saúde em fase de obra          X 

  Estudos e projetos          X 

  
DEPOF/DEOF - Equipamento de monitorização; 
software de CAD e planeamento/gestão de projetos 

 X h)          

  
Formação de equipas de primeira intervenção 
segurança nos imóveis afetos a DGPC 

         X 

  
Apoio técnico e coordenação de segurança 
(drenagem periférica, rebocos e redes elétricas) 

         X 

  
Empreitadas  (drenagem periférica, rebocos e redes 
elétricas) 

         X 

     X i)          
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  Acompanhamento técnico e transferência de verba          X 

               

  
Palácio Nacional de Mafra_restauro dos carrilhões 
(WMF) 

 X j)          

  
Mosteiro dos Jerónimos_Restauro das abóbadas da 
igreja - 2ª fase (ACP+WWF) 

 X k)          

  
Museu Nacional do Azulejo_Sala D. Manuel - restauro 
de teto e painéis de azulejos, adaptação espaço 
interpretativo (BCP) 

         X 

  Museu Nacional de Arte Antiga - Capela das Albertas          X 

               

  

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

         X 

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

 X l)         

  
Apoio técnico a direção e aos diversos departamentos 
da DGPC 

         X 



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014     

Página 58 de 221 
 

Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização 

PROJETO ATIVIDADE Objetivos/ Metas GRAU DE CUMPRIMENTO 

  
  

0%-
24% 

25%-
49% 

50%-
74% 

75%-
99% 

100% 

  

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; 

         X 

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

         X 

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

         X 

  
Formação de equipas de primeira intervenção nos 
imóveis afetos a DGPC 

         X 

  
Partilha dos arquivos documentais com as DRC’s 
relativamente aos imóveis afetos ao ex-IMC e ex-
DRCLVT 

         X 

  Ciclo de conferências técnicas DEPOF (12 sessões)          X 

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

         X 

DEPOF_Laboratório de Arqueociências              

  
DEPOF_Laboratório de Arqueociências - Equipamento 
de apoio laboratorial 
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Requalificação da atividade arqueológica através da 
promoção e do desenvolvimento de estudos 
interdisciplinares nas diversas áreas de atuação dos 
investigadores do LARC, assegurando e cumprindo, 
paralelamente, com o programa de Apoio à 
Comunidade Arqueológica Nacional (Concurso 
Arqueociências); 

         X 

  
Dotar a comunidade científica de infraestruturas de 
apoio à investigação arqueológica; 

       X   

  
Cooperar nas iniciativas do Consórcio NatCol 
(CONSÓRCIO NACIONAL PARA A VALORIZAÇÃO E USO 
CIENTIFICO DAS COLEÇÕES DE HISTÓRIA NATURAL); 

 X m)          

  
Atualização do Inventário da Osteoteca, Palinoteca e 
Carpoteca. 

       X   

  

Implementar e gerir os processos que decorrem no 
âmbito dos Projetos de Investigação Plurianual de 
Arqueologia (PIPA's), em articulação com o 
Departamento de Bens Culturais. 

         X 

  
Apoiar e promover o ensino e a divulgação das 
Arqueociências; 

     X     

  
Avaliação, no terreno, de situações decorrentes da 
prática arqueológica e respetiva emissão de 
pareceres; 

         X 
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Divulgação das investigações realizadas pelos 
membros do LARC para o grande público, em 
encontros científicos nacionais e internacionais e em 
revistas da especialidade; 

         X 

  
Colaborar com o DBC e o DEPOF através da emissão 
de pareceres e da avaliação de situações 

         X 

  
Manutenção de coberturas, vãos e fachadas e 
caixilharias exteriores 

       X   

  
Manutenção das Instalações, equipamentos e 
sistemas de águas e esgotos 

 X n)          

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

 X n)          

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

       X n)    

  
Manutenção de instalações, equipamentos e sistemas 
a gás 

 X n)          

  
Manutenção das instalações, equipamentos e 
sistemas de transporte de pessoas e cargas 

       X   

  Manutenção dos espaços verdes          X 

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

   X n)        



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014     

Página 61 de 221 
 

Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização 

PROJETO ATIVIDADE Objetivos/ Metas GRAU DE CUMPRIMENTO 

  
  

0%-
24% 

25%-
49% 

50%-
74% 

75%-
99% 

100% 

a) Foram desenvolvidos os estudos mas a verba inicialmente prevista foi aplicada em outras atividades que se revelaram mais prioritárias; b) - Foi feito o diagnóstico tendo, por indicação da 
direção da DGPC, o assunto ficado suspenso até consulta aos projetistas do Museu; c) A obra foi suspensa devido à impossibilidade de obtenção, em tempo útil, da necessária licença de 
ocupação da via pública; d) o processo de concurso foi elaborado pelo DEPOF estando a aguardar financiamento; e) Optou-se pela execução de outra prioridade em detrimento desta 
atividade; f) Foi preparada a candidatura ao FRCP não tendo havido disponibilidade financeira para avançar com o procedimento; g) Foi desenvolvido e aprovado o estudo prévio; h) Por 
limitações orçamentais não foi possível fazer qualquer aquisição de equipamento ou software no ano de 2014; i) Por decisão técnica foram apenas concretizadas algumas das aquisições 
prevista em plano; j) Não foi possível ter acesso a apoios mecenáticos para esta atividade em 2014; k) O processo foi integralmente preparado pelo DEPOF tendo a obra sido lançada pela 
WMF e iniciada no final do ano de 2014; l) Não houve solicitações em 2014; m) O processo está parado por falta de meios; n) Considerando a percentagem de imoveis afetos 
intervencionados; 
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PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

  
Acompanhamento do projeto de conservação e 
restauro do retábulo flamengo do altar- mor da Sé do 
Funchal 

Coordenação científica e técnica do projeto         X 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

PLANEAMENTO               

  
Elaboração de Candidaturas  a fundos comunitários 
para o septémio 2014/2020 

   a)         

  
Acompanhamento das candidaturas ao QREN 
2007/2013 que se prolonguem para 2014 

          X 

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

        b)   

  Monitorização do QUAR 2014           X 

  
Elaboração dos Relatórios trimestrais de execução de 
2014 

          X 

  Elaboração da proposta de Orçamento para 2015           X 

  Elaboração do Plano de Atividades para 2015           X 

  Elaboração do QUAR 2015   c)         

RECURSOS HUMANOS               

 
Monitorização relativa ao biénio 2013/2014, da 
avaliação de desempenho dos trabalhadores da DGPC 

      X    
 

  
Conclusão dos cadastros de pessoal e envio dos 
respetivos processos individuais para as DRCs 

          X 

  
Procedimentos concursais visando eventual 
integração no mapa de pessoal da DGPC 

          X 
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Procedimentos concursais de recrutamento e seleção 
de dirigentes intermédios de 1º. e 2º. níveis para os 
serviços centrais e serviços dependentes da DGPC 

          X 

  
Atualização da base de dados do SRH, visando a sua 
utilização como instrumento de gestão 

          X 

  

Atualização da base de dados dos recursos humanos 
da DGPC para efeitos de Balanço Social; 
carregamento no SIOE, informação sobre número de 
efetivos e respetivos encargos, pessoal em vias de 
aposentação e necessidades de recrutamento, 
alterações de posicionamento remuneratório, etc. 

          X 

  
Continuação do levantamento dos perfis de 
competência dos recursos humanos da DGPC 

       X   
 

  
Elaboração e execução do Plano Anual de Formação 
dos RH da DGPC 

          X 

  
Reorganização do arquivo da DRHEA(incluindo 
reorganização do espaço físico e procedimentos de 
gestão documental) 

      X    
 

  
Definição de procedimentos e normas relativas a 
matérias da DRHEA 

      X    
 

  Gestão de CEI-Contratos Emprego Inserção           X 

  
Emissão de cartões de identificação dos 
trabalhadores da DGPC 

          X 

  Elaboração de Regulamento de horário de trabalho        X   
 

  
Implementação das medidas que vierem a resultar da 
Reforma da Administração Pública 

          X 
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Elaboração e implementação de projeto de apoio aos 
trabalhadores da DGPC, visando orientação 
psicológica e socio-económica 

          X 

PATRIMÓNIO               

 

Organização de procedimentos e celebração de 
contratos de aquisição de bens e serviços e 
empreitadas de obras públicas, diretamente pela 
DGPC ou através da UMC da PCM. 

        x b)   

  
Lançamento de procedimentos através das 
plataformas de contratação 

        x c)    

  Gestão do parque de viaturas         x   

  Atualização permanente do inventário da DGPC       x     

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

          x 

  Reporte de dados no portal dos contratos públicos           x 

  
Receção das requisições dos serviços e fornecimento 
de stocks 

          x 

  Controle de stocks através de análise ABC           x 

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

          x 

  Conferência de faturas e guias de entrega           x 

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

          x 
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  Emissão/envio de requisições oficiais a fornecedores           x 

  Receção e conferência dos materiais           x 

  Entrega dos materiais aos serviços requisitantes           x 

  
Elaboração de contratos e protocolos sobre 
fornecimentos 

          x 

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

      x a)     

GESTÃO E CONTROLO             X 

 
Elaboração e prestação da conta de gerência da DGPC           X 

  Reportes mensais para a DGO e outras entidades           X 

  Reportes trimestrais para a DGO e outras entidades           X 

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

          X 

  
Assegurar o registo da receita dos serviços centrais e 
serviços dependentes 

          X 

  Tratamento da documentação da receita           X 

  Tratamento da documentação do IVA           X 

  
Elaboração dos PLC(Pedidos de Libertação de 
Créditos) 

          X 

  Constituição e reconstituição dos Fundos de Maneio           X 

  
Assegurar o registo do processamento  da despesa e 
pagamento da mesma em tempo útil 

          X 
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Elaboração das propostas de alterações orçamentais 
ao Orçamento de 2014 

          X 

  
Preparação e elaboração da proposta de Orçamento 
para 2015 

          X 

Notas respeitantes à Área de Planeamento: 
a)Não foram elaboradas candidaturas para o septémio 2014/2020, uma vez que não foram abertos concursos para tal.b) Não  foram concluidas as reprogramações das candidaturas ao 
QREN por indefinições de outros Departamentos quanto às ações a incluir. c)Não foi elaborado o QUAR 2015 por não terem sido recebidas orientações nesse sentido. 

a) Falta de colaboradores para resposta às diversas solicitações de apoio logistico. 
b) Não foram lançados os procedimentos que aguardam parecer prévio do MF 
c) Não foram lançados os procedimentos que aguardam parecer prévio do MF 
d) Falta de colaboradores para numa 1.º fase identificarem as salas de acordo com mapa de localizações resultante do Inventário da DELLOITE 
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Tendo como referência o documento-síntese apresentado juntamente com o plano de atividades para 2014, em fase de apresentação de resultados refere-se sinteticamente o seguinte: 

1.A DDCI, unidade na dependência direta da direção da DGPC agrega um conjunto de competências muito diversificado, gerindo processos e projetos de áreas distintas e sem afinidade 

funcional; resulta desse facto uma considerável dispersão, fundamentalmente no trabalho de coordenação de projetos, conduzindo a um enfraquecimento da capacidade de definição e 

implementação de objetivos e estratégias em áreas importantes para toda organização (por exemplo a Comunicação). Contudo foi possível delinear um plano estratégico de comunicação 

de referência para 2015/2017. Em termos globais considera-se que os objetivos definidos foram cumpridos, com qualidade, graças à competência e dedicação dos seus colaboradores. 

2.Quanto aos resultados globais, tendo em atenção os objetivos definidos: 

Área de Comunicação: 

Através dos diferentes projetos desenvolvidos foi possível através de uma estratégia transversal, capitalizando recursos técnicos e humanos existentes nos serviços da DGPC, fomentar o 

trabalho em rede dos diversos serviços no âmbito da difusão do património cultural. É de referir a criação e o aumento substancial da utilização das redes sociais pela DGPC para a 

divulgação das suas atividades e da sua programação nos museus e monumentos. Em termos globais verificou-se um aumento significativo do acesso do público à informação 

disponibilizada. Esta área carece de recursos humanos para a conceção e implementação de projetos, tendo-se verificado um gradual esvaziamento de técnicos superiores muito 

qualificados, dois dos quais vieram a integrar cargos de chefia noutras unidades orgânicas. 

Área de Documentação: 

Iniciou-se em 2014 a concretização do projeto de criação da Rede de Bibliotecas dos Museus e do Património. Este projeto foi desdobrado ao longo do ano, tendo sido concretizados passos 

fundamentais: Instalação central e disponibilização via Web duma aplicação de tratamento documental único (biblio.NET) para 16 das bibliotecas da DGPC; realização de uma ação de 

formação envolvendo cerca de 25 técnicos de todas os serviços documentais envolvidos na primeira fase da construção da Rede; migração das bases de dados documentais pré-existentes 

nas bibliotecas (cerca de 40 bases em diferentes aplicações documentais); apoio in situ e remoto aos utilizadores da biblio.NET na fase de transição para o novo ambiente aplicacional; 

criação e disponibilização no sítio Web da DGPC de uma nova página das Bibliotecas da DGPC, incluindo a disponibilização do acesso e pesquisa às bases das bibliotecas envolvidas; 

realização de um Encontro de Bibliotecas da DGPC no Museu Nacional de Etnologia, onde foi feito um balanço do trabalho realizado, analisados os constrangimentos existentes na 

concretização do projeto e apresentado o plano de trabalho para 2015. 
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Área de Informática: 

Verificou-se em 2014 a consolidação de diferentes frentes de trabalho, a melhoria significativa do desempenho de sistemas e redes (com a instalação da nova VPN nos serviços centrais e 

serviços dependentes), e a renovação gradual do parque informático. Esta Área carece de recursos humanos de forma a compensar a saída de um técnico superior verificada em inícios de 

2015. 

Arquivo de documentação Fotográfica: 

Assegurou no ano de 2014, dentro dos seus conteúdos funcionais, a continuidade do Inventário Fotográfico Nacional do património móvel e imóvel, dando resposta a pedidos dos 

Museus, Monumentos e outros imóveis afetos à Direção-Geral do Património Cultural, assim como a pedidos de entidades particulares nacionais e internacionais num total de 8.954 

imagens.     

Deu continuidade ao processo de disponibilização on-line no Matrizpix do banco de imagens digitais relativas às coleções dos museus e palácios nacionais e forneceu imagens para o 

Matriz 3.0 - 4.441 (novos registos) 

Prosseguiu, igualmente, o tratamento das coleções de fotografia histórica da DGPC, bem como de depósitos particulares e outras entidades, assegurando também a resposta a 

pedidos de imagens desta área, destinadas a diversos fins – 4.480 espécies 

Segundo o plano de atividades previamente definido o grau de cumprimento foi de 100%, excetuando o levantamento fotográfico de três livros de horas e iluminuras soltas por uma 
questão de conservação das obras. 

Área de Comunicação               

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS               

Projetos editoriais               

  Revista Património 2 Revistas     a)     

  Revista Portuguesa de Arqueologia 17 1 Revista         X 

  Boletim da Rede Portuguesa de Museus on-line Conclusão até final de 2014 b)         

  Roteiros de Museus e Monumentos           X 

  Flyers de divulgação de museus e monumentos Flyers para  Museus e Monumentos         X 
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  Guias de apoio a visita a museus e monumentos guias para Museus e Monumentos   c)       

Projetos de sensibilização para o 
património Cultural 

              

  

Comemoração  de Efemérides: Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios, Dia Internacional dos Museus, 
Jornadas Europeias do Património, 5ªas á Noite, Dia 
Mundial do Teatro 

          X 

  Programa Encontros com o Património 7ª série 32 programas de radio         X 

  Projetos de Divulgação             

WEB Produção de conteúdos para 
disponibilização via web 

              

  Produção de novos conteúdos para o website DGPC 5 novos conteúdos         X 

  Edição semanal da Newsletter DGPC 1 newsletter/semana         X 

Assessoria de imprensa da DGPC               

  
Assessoria de imprensa à Direção da DGPC, através da 
articulação com os órgãos de comunicação social. 

Prazo de resposta médio de 3 dias úteis         X 

  
Promoção dos eventos desenvolvidos pela DGPC de 
acordo com estratégia de Comunicação definida 

Contacto com 12 órgãos de comunicação 
social 

        X 

  
Coordenação e gestão de informação recebida no 
correio eletrónico da DGPC 

Prazo de resposta médio de 3 dias úteis         X 

REDE DE MOSTEIROS PORTUGUESES PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE           

Programação cultural em rede nos 
mosteiros portugueses património 
mundial 

Concertos em Rede - Música nos mosteiros 12 concertos         X 
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Encontros técnico-científicos nos 
mosteiros portugueses 

Encontros Internacionais   d)         

Produção de conteúdos e 
apetrechamento na Região Centro 

    e)         

Área de Informática               

Renovação do parque informático da 
DGPC 

Aquisição de equipamentos,  software e serviços           X 

Apoio técnico               

  
Migração de computadores e utilizadores para 
domínio DGPC 

Conclusão até ao final do 3º trimestre     f)     

  
Consolidação e otimização de servidores provenientes 
da fusão IMC/IGESPAR 

Conclusão até final de 2014     g)     

  
Configuração e gestão da infraestrutura informática 
(servidores, equipamentos de rede, computadores) 

Conclusão até final de 2014         X 

  Serviço de helpdesk a todos os utilizadores da DGPC 
Conclusão do serviço de helpdesk num prazo 
máximo médio de 24horas 

        X 

Área de Documentação               

BIBLIOTECAS E ARQUIVOS               

Rede de Bibliotecas da DGPC               

  
Catálogo coletivo das Bibliotecas dos Museus e do 
Património 

Colocar o catálogo coletivo online até ao final 
do 1º semestre de 2014 

h)         

  
Qualificação técnica dos colaboradores dos serviços 
documentais 

Realizar 1 ação de formação até final do 1º 
semestre 

        X 

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

Concretizar a mudança até final de 2014 i)         
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Biblioteca de Conservação e Museus- Boletim 
Bibliográfico 

1, Elaboração mensal de listagem das 
publicações entradas na BCM - monografias; 
periódicos e respetivos analíticos. 2. 
Divulgação do Boletim por meio de correio 
electrónico junto de todos os dirigentes, 
trabalhadores e colaboradores da DGPC, assim 
como da lista de contactos da BCM. 

      j)   

  Biblioteca de Património - Boletim Bibliográfico Disponibilização de 12 boletins em 2014         X 

  Biblioteca de Património - Permutas           X 

  Biblioteca de Património - Analíticos           X 

  Biblioteca de Arqueologia - Boletim Bibliográfico Disponibilização de 12 Boletins em 2014         X 

  
Biblioteca de Arqueologia - Tratamento 
biblioteconómico integral do acervo da biblioteca do 
ex-CNAS na Biblioteca de Arqueologia 

Concluir até final de 2014         X 

  
Biblioteca de Arqueologia - Coordenação e apoio na 
reorganização da Biblioteca o Museu Nacional de 
Arqueologia 

Concluir até final de 2014         X 

  
Biblioteca de Arqueologia - disponibilização do 
Arquivo Leisner 

Concluir até final de 2014         X 

  
Elaboração da Base de Dados de Mapoteca referente 
às cartas topográficas 1/25.000 

Concluir até final de 2014         X 

  
Elaboração do Kardex retrospectivo de revistas 
portuguesas e espanholas constantes da BA 

Concluir até final de 2014 l)         

Arquivo de Documentação Fotográfica               

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS               

Documentação Fotográfica               
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Inventário Fotográfico Nacional               

  Campanhas fotográficas 

Campanhas já agendas: 844 novos 
documentos. O ADF aguarda ainda a definição 
global do Plano de Atividades da DGPC quanto 
às campanhas a realizar em 2014. 

        X 

  Digitalização 950 novos documentos         X 

  Fornecimento de imagens Fornecimento de cerca de 1.000 imagens.         X 

Conservação e Restauro de Fotografia ( 
fundos históricos ) 

              

  
Inventário, tratamento, acondicionamento e inserção 
em base de dados dos espólios fotográficos 

2.983 espécies fotográficas e 2.983 novos 
registos. 

        X 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

Inventário Fotográfico Nacional-
Campanhas fotográficas 

Museu Nacional de Arte Antiga: três  Livros de Horas 
e iluminuras soltas. Nº total de fólios: 774 

Anunciação, Natividade, Adoração dos Reis 
Magos, Ascensão de Cristo, Pentecostes , 
Assunção da Virgem, Santíssima Trindade, Rei 
David, Santo Agostinho 

m)         

    
103 Fólios manuscritos, 75 fólios iluminados. 
Total: 178 fólios 

m)         

    
303 Fólios manuscritos, 58 fólios iluminados. 
Total: 361 fólios 

m)         
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  a) 
205 Fólios manuscritos, 31 fólios iluminados, 
Total: 236 fólios 

m)         

  Museu Nacional de Arte Antiga 
Joias de Ouro da Antiga Goa-Esplendores do 
Oriente 

        X 

  Museu Nacional de Arte Antiga 
Esplendor e Glória. Cinco joias setecentistas de 
exceção 

        X 

  Museu Nacional de Arte Antiga 
Esplendores do Oriente. Joias de Ouro da 
Antiga Goa 

        X 

  Museu Nacional de Arqueologia  O Tempo Resgatado ao Mar         X 

  
Museu Nacional de Arqueologia e Instituto de 
Investigação Científica Tropical 

África Reencontrada- o ritual e o sagrado em 
duas coleções públicas portuguesas 

        X 

  Museu Arqueologia e Fundação Cidade de Ammaia A coleção Maçãs         X 

  Museu Nacional do Traje O Traje na Coleção Anadia         X 

  Museu Nacional de  Soares dos Reis 
Rosas do Japão - Internacional Camellia 
Society 

        X 

  Convento de Cristo 
Charola do Convento de Cristo e o restauro do 
seu património integrado 

        X 

Inventário Fotográfico Nacional-
Campanhas fotográficas 

Levantamentos fotográficos das principais exposições 
temporárias e permanentes da DGPC, ( 200 imagens ) 

Reprodução de cerca de 70 negativos do 
espólio Eduardo Harrington Sena 

        X 

Laboratório de Arqueociências Levantamentos fotográficos cerca de 250 imagens         X 

Processos de obras Levantamentos fotográficos cerca de 100 imagens         X 

Estudo, tratamento, inventário, 
informatização e digitalização do Arquivo 
Histórico do A.D.F 

Reprodução sistemática em fotografia  digital 1.000 imagens         X 

    500 espécies         X 
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Processamento digital Novas imagens 300 imagens         X 

Tratamento de imagens   1.850 imagens         X 

Inventário Fotográfico Nacional - 
Digitalização 

Espólio Eduardo Harrington Sena 
Digitalização de negativos do espólio Eduardo 
Harrington Sena: cerca de 60 espécies 

        X 

  
Digitalização, tratamento de imagens e inserção no 
MatrizPix 

550 imagens         X 

  
Digitalização, tratamento de imagens e inserção no 
MatrizPix 

4.000 imagens         X 

Inventário Fotográfico Nacional - 
Fornecimento de imagens 

Pedidos internos e externos           X 

  Bases Matrizpix           X 

Fundos fotográficos históricos Reorganização e inserção em base de dados 
Prossecução do Inventário Numérico e 
temático, 200 espécies 

        X 

  
Gestão do Sistema de Informação do Inventário do 
Arquivo Histórico 

Carregamento de novos registos na base 
Matrizpix, 500 espécies 

        X 

  Inventário numérico e temático 
Continuação do inventário numérico e 
temático: 300 espécies 

        X 

Fundos fotográficos históricos: Ações de 
inventário e conservação e restauro de 
fotografia 

Inv, trat, acondicionamento, reprodução e divulg de 
coleções fot 

Espólio Silva Nogueira – 1000 espécies         X 

    
Espólio Museu Nacional dos Coches - 483 
espécies 

        X 

    Espólio San Payo – 1000 espécies         X 

    
Espólio fotográfico da Biblioteca da Ajuda – 
500 espécies 

        X 
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Continuação do inventário, tratamento e 
acondicionamento, 20 espécies 

        X 

a) A capacidade instalada para a produção da RP permitiu apenas a produção do nº2 e a definição de estrutura editorial-base do número b) Objetivo dependente do fornecimento de 
conteúdos por parte do DMC, o que não se verificou. c) A capacidade instalada na DDCI na área gráfica permitiu apenas trabalhar o conceito-base para os guias de museus. d) Não foram 
realizados os Encontros previstos inicialmente pela resposta tardia por parte do M. Finanças ao pedido de parecer-prévio exigível. e) Este projeto é da responsabilidade do DEPOF. f)Estando 
as funcionalidades pretendidas asseguradas, foi decidido que a migração de computadores e utilizadores dos domínios IMC-IP e IGESPAR seria feita à medida que são efetuadas outras 
intervenções nesses computadores. g)Este item apresenta-se dependente da reestruturação das linhas de dados, tarefa da responsabilidade de entidade externa, que ainda não foi 
terminada. h) O projeto derrapou nos seus prazos iniciais porque não foi possível realizar a ação de formação para capacitar os técnicos a operar com a nova aplicação no prazo inicialmente 
definido (por indisponibilidade da empresa, mas também porque foi necessário encontrar uma data que conviesse a todos os 30 técnicos envolvidos), e esta teve de ser marcada para Maio. 
Por outro lado, a conversão de registos - de bases em diversos formatos para Biblio.NET - implicou um trabalho de verificação posterior que se arrastou por um período muito mais longo do 
que era previsível, tendo apenas sido ultimada em Setembro .i) De facto, a mudança ainda não ocorreu, porque as novas instalações ainda não foram objeto de obras de requalificação. 
Contudo, todo o trabalho de preparação da mudança foi concretizada pelos serviços. j) Este objetivo não foi cumprido na sua totalidade devido ao facto de a técnica responsável pela BCR 
ter entrado em licença de maternidade. l) A técnica responsável não pode concluir este objetivo porque esteve envolvida no apoio à preparação da mudança da Biblioteca de Conservação e 
Museus para novas instalações. m) O levantamento fotográfico de três livros de horas e iluminuras soltas não foi realizado por motivo de conservação das obras. 
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PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS               

Diversificação de oferta cultural e 
pedagógica 

              

  Merchandising Cultural Novas consignações         X 

  Roteiros de Museus e Monumentos 
Reedição de Roteiros para monumentos e 
museus e desenvolvimento de um novo 
PNMafra 

        X 

  Aquisição de material diverso 
Artigos de aquisição direta. Aumento de 
vendas e divulgação  

      X 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

  Feira do Livro DIM'S e DIMuseus - 18 Abril a 18 de Maio         X 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

  Gestão de Lojas 
Satisfação de encomendas das lojas, apoio a 
livrarias e de clientes particulares 

        X 

  Inventário 2013 Atualização stocks existentes         X 

  Bilhética Melhoria do sistema informático         X 

  GERFIP 
Mapeamento dos artigos em ARTSOFT / 
Gestão de Lojas 

        X 

  Artigos à consignação 
Informação mensal aos fornecedores para 
pagamento e reposição de material 

        X 

  Divulgação Newsletter Divulgação das Lojas e artigos online         X 

  Análise e Estatística de vendas das Lojas 
Análise das vendas das lojas no sentido de 
otimizar os objetivos propostos 

        X 

  Novos produtos Alargar o leque de oferta de artigos         X 
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  Remodelação de Lojas Aumentar as receitas         X 

  Gestão Armazém Central + MARL 
Garantir o fornecimento atempado as Lojas e 
clientes 

        X 

  Questionários de satisfação Avaliar o grau de satisfação dos visitantes         X 

                

a)Ainda não está feita a migração dos artigos do site do ex-IMC. Este assunto encontra-se com a DDCI. Até à finalização deste processo não é possivel concretizar a 100% a venda dos artigos 
online. 
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A Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, em 2014, desenvolveu uma série de iniciativas e atividades que excederam as previstas no Plano de Atividades, nomeadamente, exposições, 

conferências, concertos, cursos pós-laborais, wokshops e ações de formação, além do normal funcionamento como museu da DGPC, destacando-se as seguintes: 

- Inauguração das exposições “A aprendizagem do Mestre: desenhos e aguarelas de Silva Porto”, “Retido na Retina” e “Imagens de um mundo flutuante: estampas, livros e álbuns da 

coleção Paul Ugo Thiran”, com financiamento da DGPC e mecenato de El Corte Inglès, Bindopor, Sotinco e Maria Teresa Thiran. 

- Publicou-se um folheto, com orçamento da DGPC, para a exposição “A aprendizagem do Mestre: desenhos e aguarelas de Silva Porto”, e um catálogo, com o apoio da INCM, para a 

exposição “Imagens de um mundo flutuante: estampas, livros e álbuns da coleção Paul Ugo Thiran”, tendo também sido concebido um conjunto de 9 postais, para esta última, através da 

Divisão Comercial. 

- Realizaram-se os seguintes concertos: Ação, de Joana Bagulho; recital de cravo, por Elisabeth Joyé; Mano Quarteto; JazzCombo, New Music School, três concertos interpretados pelos 

Ludovice Ensemble; dois recitais interpretados por Cristiano Holtz; The Spirit of Gambo, por Sofia Diniz, Curso Internacional de Cravo, por Élisabeth Joyé e Masterclasses do Instituto 

Gregoriano de Lisboa, por Cristiano Holtz, entre outros. 

- No que respeita aos cursos em horário pós-laboral, realizaram-se os seguintes: “A China para além dos Mitos”; duas edições de “Comunicar em museus: como com quem e para quem?”; 

Curso de Iniciação ao Mobiliário; O Antigo Testamento na Literatura Portuguesa de Viagens; À volta da mesa: utensílios e práticas (sécs. XVIII e XIX) 

- As conferências: Conversas à volta de um licoreiro do acervo da CMAG; A Exaltação do vinho e o elixir da imortalidade na China; O Desenho e a Cor na obra de Silva Porto; Jogos de 

tabuleiro: entre as suas origens e a vertente sociológica da atividade lúdica portuguesa; A Casa Malhoa na obra arquitetónica de Norte Júnior: entre o academismo e a modernidade; A 

Antiga Rota do Chá e dos Cavalos”; Jornada de Estudo: Roma, Nápoles, Paris, Lisboa: artistas, estilos e repertórios em trânsito ao longo do século XVIII. 

- Mantiveram-se os protocolos com a Universidade Nova de Lisboa, nomeadamente o Projeto Crossing Borders, e a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa para a realização de 

investigações no âmbito de estágio curricular. 

- Restauro do relógio de chaminé CMAG 812, pela conservadora/restauradora Belmira Maduro do LJF, e o mecanismo reparado e limpo pela empresa Pêndulo Real, através de mecenato 

em espécie. 
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- Desenvolveram-se, ao longo de todo o ano, atividades de Serviço Educativo com temáticas exploratórias das diferentes exposições temporárias. 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS               

Música na CMAG Concertos no atelier José Malhoa, ao longo do ano Divulgar a CMAG e captar novos públicos         X  

Novos Olhares sobre a CMAG 
Exposição Temporária com catálogo: Pedro Calapez, 
Uwe Poth e Seetvan Hout 

Divulgar a expressão artística contemporânea 
e captar novos públicos. 

        X  

Estampas Japonesas da Escola dos 
Utagawa, coleção de Paul Ugo Thiran 

Exposição Temporária com catálogo .                      
Enquanto casa de colecionador, tem vindo a ser 
prática da CMAG a exposição de outras coleções 
particulares e públicas. Dar-se-á a conhecer um 
conjunto quase inédito de estampas japonesas, 
trabalho que motivou toda uma vida de estudo, 
chamando à atenção para o valor do colecionismo e 
como este se pode tornar num veículo de divulgação 
cultural. 

Divulgar uma coleção quase inédita e captar 
novos públicos, dada a novidade da exposição. 

         X 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

Eventos Comemorativos Noite e Dia dos Museus 
Divulgar o Museu como lugar de 
conhecimento e bem estar, fazendo inscrever-
se no hábitos dos cidadãos. 

         X 

  5 ªs á noite 
Propiciar o usufruto do Museu como espaço 
de prazer, num horário não laboral. 

        X  

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           
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  Projeto “Alinha”, monitores adolescentes 

Formação de jovens adolescentes na área da 
cultura e do empreendedorismo. Acolhimento 
e partilha de ideias e sugestões com uma 
tipologia de público pouco frequentador de 
museus 

      X a)   

Ação Educativa               

  Programa para escolas 
aproximações pedagógicas ao universo 
artístico da Casa-Museu 

        X  

  Parceria pedagógica 
Aproximações pedagógicas ao universo 
artístico da Casa-Museu de acordo com as 
planificações dos diversos graus de ensino 

        X  

  Sessões para Famílias 
Aproximações pedagógicas ao universo 
artístico da Casa-Museu 

       X a)    

  Passaporte Escolar | Pré-Escolar e 1.º Ciclo 
Aproximações pedagógicas ao universo 
artístico da Casa-Museu 

        X  

  
Programação para Universidades e Academias 
Seniores 

Participação de uma faixa etária de público em 
crescimento em visitas orientadas e atividades 

         X 

  Percurso para invisuais 
Acesso de invisuais ao universo artístico da 
CMAG 

    X a)     

  Visitas às Reservas da CMAG 

Divulgação de coleções em Reserva, 
estabelecer paralelismos com obras em 
exposição permanente, sobretudo na coleção 
de modo responder a uma questão 
fundamental “Porque não está esta peça na 
exposição permanente?” 

        X  
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  Cursos e Workshpos 
Workshop com duração de três dias, 
englobando sessões teóricas e práticas 

        X  

 Cursos e Workshpos 
Workshop com duração de três dias, 
englobando sessões teóricas e práticas 

        X  

Outros Projetos Implementação do Sistema Bibliobase 
Permitiu a abertura da Biblioteca da CMAG ao 
público especialista 

        X 

  Adesão à Lisbon Openhouse, 11 e 12 de Abril 2014 Captação de novos públicos         X 

  Parceria co a New Music School “Música para bebés 
Captação de um público diferente, pais que 
regressam à CMAG para melhor conhecimento 

        X 

  
Parceria com Museu Bordallo Pinheiro, Associação 
dos Professores de História e Livraria Almedina 

Conversas à margem, protagonistas da Grande 
nGuerra 

        X 

  
Jornadas Europeias do Património, 26, 27 e 28 de 
Abril 

Conferências por Daniela Simões, Isabel 
Pestana e Francisco da Mata Pereira 

        X 

  Mostra: Artes e Gastronomia, 21 de Abril 
Através da colaboração com diferentes 
instituições, promoveu-se a cultura 
portuguesa 

        X 

  
Jornada de Estudo promovida pelo Grupo de 
Investigação”Estudos Históricos e Culturais em 
Música” do INET-MD/FCSH-UNL 

Estabeleceu-se uma parceria mais duradoura 
que permite a apresentação de músicos, 
jovens e consagrados, em concertos e recitais  

        X 
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  Parceria com o Instituto Português de Fotografia Maio de 2014         X 

  
Parceria com a FCT-UNL “Ciclo de comunicações no 
âmbito da exposição “A aprendizagem do Mestre: 
desenhos e aguarelas de Silva Porto# 

Ângela Ferraz, Marta Felix Campos e Rita 
Araújo, 16 de Abril de 2014 

          

a)  Insuficiência de recursos humanos no Serviço 
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PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS           

Encontros, Colóquios e Congressos 
científicos sobre Ordens Militares e sobre 
Conservação e Restauro 

              

  

II Colóquio Internacional Cister, os Templários e a 
Ordem de Cristo. 
Sob o tema "Guerra, Igreja e Vida Religiosa"  
especialistas  reuniram-se no Convento de Cristo, 
debruçando-se  sobre problemáticas das Ordens 
Religiosas:  de Cister, do templo e de Cristo, de forma 
a contribuirem para um melhor conhecimento dos 
Monumento. 

 
        x 

Rede de Mosteiros               

  
3 Mosteiros, uma identidade. Visitas Temáticas 
Contributo para a coesão do percurso "Património da 
Humanidade" / 2 percursos temáticos 

Contribuir para a definição de uma identidade 
comum aos 3 mosteiros 

X a)          

Zêzere Arts 

Festival de Ópera e Canto Lírico. Concertos de música 
clássica, concertos de música coral com orquestra, 
espetáculo de ópera e espetáculo de bailado com 
orquestra. 
Concerto coral com Orquestra - 25 de junho, Obras de 
Bach, Scarlatti e Telemann; espetáculo de bailado 
com orquestra ao vivo "Pedro e o Lobo" - 26 de julho 
e espetáculo de ópera "Suor Angelica" de Puccini 

 
        x 
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PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

  Conferência Internacional 
REHAD -  International Conference on 
preservation, maintenance and rehabilitation 
of historic buildings and structurs 

        X 

  
Concerto de Música Coral com Orquestra Programa - 
"Maio Música", da Canto Firme de Tomar  

        X 

  
Festa Templária. Colaboração do Convento de Cristo 
com a Associação para o desenvolvimento Integrado 
do ribatejo Norte (ADIRN) e Autarquia de Tomar. 

 
        X 

  

Educação Pela Arte e Património 
Ateliers de Pintura e Teatro. Atividades de pintura 
para crianças, montagem de uma exposição com os 
trabalhos dos alunos, para encerramento do ano 
letivo 

  
        

  
Caminhos Culturais 
Camiños. Divulgação do Caminho Português de 
santiago. 

  
X b)        

  
Ações de Voluntariado de apoio às exposições, Centro 
de Documentação, tradução. 

Aproximação à comunidade 
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II Feira da Laranja Conventual 
Feira solidária de venda de produtos confecionados 
com laranja proveniente do Laranjal do convento. 
Atribuição de prémios. 
23 de março. Participação de cerca de 30 associações 
culturais, comissões de pais e outras instituições de 
apoio social da comunidade local. O júri do concurso 
que decorreu em paralelo com a feira solidária de 
vendas de produtos  produzidos com base na laranja, 
foi constituído por representantes de várias entidades 
de Tomar. Os prémios para os vencedores foram 
oferecidos  por mecenas. 

  
        

  
V Festival das Estátuas Vivas 
Convento de Cristo, Projeto "A Máquina do tempo", 
IPT e Câmara Municipal de Tomar 

Ligação da cidade ao Monumento.  
 

X c)        

  

Jornadas Europeias do Património 
Visitas guiadas ao monumento. Animações musicais 
no percurso de visita, workshops de fotografia e 
Desenhos e  Concerto de encerramento das 
comemorações.  
Workshop de Desenho "(A)Riscar o Património" , 
parceria Ordem dos Arquitetos (delegação de 
Abrantes) 

 
Divulgação do Património Cultural junto da 
comunidade local, regional e nacional.  

 
        

  

Vistas Escolares:  
Visita animada  “O Baú Mágico da História”  
Visita Animada “A Brincar com história” 
Visita Animada “Gualdim Pais e o Castelo dos 
Templários” 
Visita Animada “ Frei Expedito e as Maravilhas do 

  
 X d)       
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Convento” 

  

Dia Internacional dos Museus 
Visita Animada "Gualdim pais Tem Visitas"  
18 de maio. Animação Histórica realizada em parceria 
com   o grupo de teatro da  Associação Cultural Fatias 
de Cá , Tomar 

  
      X 

  

Jogos Didático para familias com crianças 
Jogos de Pistas “O Segredo dos Templários” e "O 
Segredo dos Templários na Mata dos 7 Montes e 
Castelo" 

  
      X 

  

Atividade avós e netos: Atelier do conto: Projeto "Do 
Conto à História" – SEA. Atividade para avós e netos 
que se inicia na leitura de um conto partindo à 
descoberta da História através de visita orientada aos 
espaços conventuais, por exemplo após a leitura do 
conto de temática medieval "O Canteiro enamorado" 
se parte em busca da  identificação das marcas de 
canteiro. 

  
      X 

  

Apresentação Pública da INTBAU -Portugal 
(International Network for Traditional Building, 
arquitecture and Urnanism) 
27 de junho 

  
      X 
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“Semana da Criança e do Ambiente” Colaboração do 
SEA do Convento de Cristo com a Autatquia de 
Tomar. 
Preparação e dinamização do "Arelier da Feira do 
Livro" -   Leitura animada do conto "Confusão na 
Biblioteca" produzido especialmente para o atelier da 
Feira, que é habitualmente da responsabilidade do 
SEA do  Convento de Cristo.   
Colaboração com os Serviços Educativos da Câmara 
Municipal de tomar 

  
 

      X 

  

Residência artística: Workshop de Interpretação 
"Virtuosi". 5 a 16 de Julho.                                                                                
Público-alvo: comunidade artística, alunos e 
profissionais do teatro, cinema e outras artes 
performativas. 

  
      X 

  

 Atividades de férias no Convento:Semana(s)  de 
lavagem e marcação de cerâmica arqueológica e 
visitas e atividades lúdico-pedagógicas . 
Público-alvo: Grupos até 8 crianças dos 12 aos 16 
anos 

  
X e)        

  

Atividades "Férias no Convento": 2 semanas no verão 
e um dia das férias de Natal, de atividades educativas 
e lúdicas para crianças e jovens. 
Atividade realizada em parceria com o Ginásio de 
Educação da Vinci" - Unidade  de Tomar 

 
.       X 

  
Espetáculo de Fado "A Voz das Mãos" da fadista 
/escultora  Cristina Maria   

       X 
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Espetáculo de encerramento do estágio da Orquestra 
de metais da Canto Firme de Tomar    

      X 

  

“Dia Mundial da Música” 
7 de Outubro . No âmbito da comemoração do Dia 
Mundial da Música, realizou-se um concerto de 
musicas do mundo, Viajem musical de Oriente a 
Ocidente, pelo grupo Projeto GEO. 

  
      X 

  

Ciclo de Palestras sobre o tema:  "O Quotidiano na 
Idade Média" (continuação em 2015). Um conjunto 
de palestra sobre o tema do quotidiano medieval,  
realizadas no âmbito da preparação da Festa 
Templária 2015. 
Parceria Convento de Cristo e ADIRN - Associação 
para O Desenvolvimento Integrado do ribatejo 
Norte:13 de outubro ""À Volta da Mesa na Idade 
Média" - por Virgílio Nogueiro Gomes; 29 de outubro 
"Comer e Beber no Tempo de Gil Vicente" por Maria 
Isabel Fernandes; 15 de dezembro "Memórias do 
Azeite" - Do consolo de uma candeia à solene 
convicção dos seus predicados" por António Manuel 
Monteiro. 

  
      X 

  

16ª Semana da Ciência e Tecnologia 
Workshop “Tu e o Convento de Cristo... Faz-se 
Química! Atividade organizada pelo SEA. A atividade 
foi orientada pelas professoras de Fisica/Qimica, Carla 
Delgado e Margarida Mourão (Ginásio de Educação 
Da Vinci – Unidade de  Tomar) 

  
      X 
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16ª Semana da Ciência e Tecnologia 
Workshop “Como se faz um livro! Atividade 
organizada pelo SEA do Convento de Cristo em 
parceria com a Academia de Ciências do Instituto 
Politécnico de Tomar. A atividade foi orientada pela 
professora Paula Pinto ( IPT ) 

  
      X 

  

Atividade Solidária 
“Natal no Convento”  - Feira Solidária de Vendas de 
Natal cujos lucros reverteram para as associações de 
solidariedade social da comunidade local 

  
      X 

  

Manutenção. Trabalhos diários de reparação em 
caixilharias, equipamentos de apoio à visita, 
instalações sanitárias e elétricas. Caiações, pequenos 
rebocos, reparação de pavimentos em tijoleira e 
calçada de seixo. Trabalhos nos espaços verdes 
(jardins e pomares) regas, podas, limpezas 
desmatações, aplicação de fitosanitários, etc. 

         X 

  
Manutenção. Requalificação da cozinha conventual- 
iluminação e pintura 

         X 

  Manutenção. Requalificação da loja da saída          X 

  
Manutenção. Limpeza do Alambor e parte das 
muralhas do Castelo (zona sul) ao abrigo da parceria 
com o R.I. 15 

         X 
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Manutenção. Melhoramentos pontuais na 
acessibilidade dos públicos à zona da Alcáçova do 
Castelo com vista à sua abertura parcial. 

         X 

  
Conservação Preventiva. Limpezas de pó no 
património integrado e acondicionamento de obras 
em reserva.   

     X f)      

  
Conservação Preventiva. Reorganização e 
requalificação das reservas - coleção e espaço 

     X     

  

Conservação Preventiva. Levantamento de todas as 
situações que necessitam de intervenção de 
conservação e restauro (relatório enviado para o 
DEPOF em novembro) 

     X     

  
Conservação Preventiva. Processo de conservação e 
restauro dos vitrais e balaustrada da igreja (para 
intervenção em 2015) 

     X     

  
Conservação Preventiva. Intervenções executadas 
pelo IPT ao abrigo do protocolo com o Convento de 
Cristo - Laboratório de Pedra. 

     X     

  

Conservação Preventiva. Levantamento da situação 
de risco na Sacristia Nova- necessidade de obras de 
intervenções de conservação e restauro (relatório 
enviado para o DEPOF em setembro). 

     X     
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Conservação Preventiva. Monitorização da Charola e 
Reserva - temperatura e humidade relativa 

     X     

a) Esta atividade que era de organização conjunta com os SEA dos Mosteiros da Batalha e Alcobaça ainda não se encontra ativa; b) Não foi executada nenhuma atividade neste âmbito; c) 
Atividade anulada pela organização; d) Esta atividade que conta com a participação direta de um professor de história da EB2/3 Gualdim Pais não foi requisitada por nenhuma escola, 
mantendo-se ainda ativa, no entanto durante o ano continuou a colaboração da referida escola (Agrupamento Templários de Tomar); e) Foi substituida pela atividade férias no Convento 
destinada a crianças mais jovens. f) Inexistência de pessoal especializado nesta área, afeto a este serviço. 
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PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

3 Mosteiros, uma identidade 
Visitas Temáticas em percurso comum pelo Mosteiro 
de Alcobaça, Mosteiro da Batalha e Convento de 
Cristo 

Contribuir para a definição de uma identidade 
comum aos três mosteiros. Contribuir para a 
coesão do percurso "Património da 
Humanidade" /2 percursos temáticos 

a)         

Património e Cultura-Conhecer e 
Valorizar 

              

  Cistermusica, Festival de Musica de Alcobaça Efetuar 3 concertos         X 

  Mostra de Doces Conventuais 
Divulgar e dinamizar a tradição conventual e o 
Mosteiro de Alcobaça. 

        X 

Voluntariado Ações de Voluntariado 
Aproximar o Mosteiro de Alcobaça à 
comunidade onde está inserido. 

        X 

" Às Terças no Mosteiro de Alcobaça" Conferências 
Divulgação de conhecimento cientifico e 
diversificado á comunidade em geral. / 1 
conferência mensal. 

    b)     

Exposições Exposições 

Dinamizar o espaço da galeria de Exposições 
Temporárias da Ala Sul do Mosteiro; 
Divulgação das coleções do MA / 3 exposições 
ano 

        X 

Dia Internacional dos Monumentos e 
Sitios 

Visitas guiadas ao Monumento, Conferências, 
Exposições 

Implementação de Atividades relacionadas 
com o tema geral proposto para o Dia 
Internacional dos Monumentos e Sitios. 

        X 

Dia Internacional dos Museus Exposições, Visitas guiadas ao Monumento 
Implementação de Atividades relacionadas 
com o tema geral proposto para o Dia 
Internacional dos Monumentos e Sitios. 

        X 
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Jornadas Europeias do Património 
Visitas guiadas ao Monumento, Conferências, 
Exposições 

Implementação de Atividades relacionadas 
com o tema geral proposto para as Jornadas 
Europeias do Património. 

        X 

Projeto Tacelo  Conservação e Restauro; Seminário 
Promover o conhecimento, a salvaguarda e a 
divulgação da escultura em terracota do 
Mosteiro de Alcobaça 

          

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

  Concertos propostos por entidades terceiras e  
Potenciar o relacionamento com a 
comunidade local 

        X 

  Visitas guiadas ao Monumento 
Potenciar o conhecimento do Mosteiro de 
Alcobaça, pelos alunos e restante comunidade 
educativa. 

    c)     

  Momentos Teatrais 
Sensibilizar a comunidade esc para a 
importância da dinamização do Património. 

    c)     

  Peça do Mês 
Divulgar o património móvel e imóvel do 
Mosteiro de Alcobaça em novas plataformas; 
contribuir para a diversificação de públicos. 

        X 

  Ação Educativa 
Contribuir para a formação da identidade nac 
da comunidade esc. Sensibilizar a comunidade 
esc para a salvaguarda do Património. 

    c)     

  Conservação Preventiva Salvaguardar o património       d)   

a) Não foi possível a concretização em virtude das alterações de caracter institucional verificadas ao nível das chefias. b) Não foi possível alcançar a meta dos 100% devido às dificuldades de 
compatibilidade de calendário. c) Não foi possível por não termos conseguido a implementação dos Serviços Educativos durante todo o ano. d Trata-se de uma área de actividade que, a 
nível da execução, não depende exclusivamente do Mosteiro de Alcobaça. No que dependeu do MA, assegurou-se a execução integral das acções propostas. 
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 Mosteiro da Batalha promoveu ao longo de 2014 um conjunto de projetos e atividades integrados num quadro geral de uma ação estratégica desenvolvida na confluência de 5 prioridades: 

- i) conservação e requalificação 

- ii) aproximação do monumento à comunidade local 

- iii) dinamização de um projeto cultural regular e de qualidade 

- iv) integração em projetos de investigação  

- v) estruturação de serviço educativo de qualidade 

 

Relativamente ao primeiro ponto, encetaram-se e concluíram-se n Mosteiro importantes obras de conservação (telhados e terraços), bem como de requalificação que irão permitir ao 

longo de 2015 estender a visita aos terraços. 

De salientar ainda neste âmbito, as obras efetuadas nos sanitários do Mosteiro, incluindo a sua ligação à rede pública (já entendidas como prioritárias no Plano de Atividades de 2013  do 

Monumento) e que vieram qualificar sobremaneira as estruturas de apoio aos visitantes   

Foram substancialmente melhoradas as acessibilidades, com a colocação de novas rampas em espaços que ainda não as possuíam. 

Estruturou-se com algumas consistência um plano de aproximação à comunidade local (tal como o entendem as boas práticas de gestão de um monumento que é Património Mundial), 

sobretudo no contexto de uma mais eficaz comunicação dos eventos organizados no Mosteiro e da dinamização de atividades visando intencionalmente esse desiderato. 

Em colaboração com diversas instituições de ensino superior e universitárias, entre as quais o IPLeiria, Universidade Nova de Lisboa e Universidade de Poitiers,  foi possível a organização de 

colóquios e congressos internacionais de grande nível, vocacionados tanto para um público mais geral (por exemplo: “Idade Média, Idade dos Saberes”), e para um público mais académico 

e especializado (por exemplo: “Empresas: um código emblemático europeu  1350/1550” e o workshop “Caracterização do Património: conhecer para intervir”) 

No âmbito do serviço educativo encetou-se o projeto de visitas encenadas “ O Marquês no Mosteiro” e “Quando tudo eram ainda pedras…”, verificando-se uma crescente adesão do 

público escolar à iniciativa. Em contrapartida, não foi dada sequência ao projeto de dinamização de ateliers pedagógicos uma vez que está dependente  de um espaço que ainda não foi 

possível disponibilizar durante o ano de 2014. 
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O Mosteiro, numa parceria com o Centro de Recursos para a Inclusão Digital (IPLeiria) disponibilizou materiais de apoio à inclusão, destacando-se um guião em Braille, audio-guias em 

língua gestual e um guião pictográfico, iniciativa considerada pioneira no contexto dos monumentos tutelados pela DGPC. 

Tendo como pano de fundo a comemoração “Mosteiro da Batalha - 30 anos Património Mundial”, foi estruturado um  programa comemorativo, em estreita colaboração com a Câmara 

Municipal da Batalha e o Turismo do Centro e com o apoio da Antena 3,  que visou a qualidade, o ecletismo e a internacionalização, destacando-se várias atividades culturais com grande 

sucesso de público e dos media, nomeadamente as exposições “Milagre, sobre os painéis de S. Vicente” e de arte contemporânea “5ª Essência”, o projeto teatral “A abóbada não caiu, a 

abóbada não cairá”, o concerto de Rodrigo Leão e uma exposição de fotografia do Mosteiro, neste momento em itinerância na região de Bordéus.  

Foi ainda entendido como prioritário o eixo da “comunicação” que passou pela organização de lista de contatos email, pela organização da página de Facebook e de toda uma dinâmica de 

promoção que permitiu uma maior ligação aos media locais e também nacionais, potenciando a divulgação dos eventos do Mosteiro. Este objetivo foi plenamente atingido tendo em conta 

todas as notícias e reportagens saídas em jornais e televisão ao longo de 2014. 

Finalmente, foi dada ainda prioridade à organização interna dos recursos humanos, tendo em conta a sua escassez, bem como às condições de segurança dos espaços e de acolhimento dos 

visitantes. 

Foi dado todo o apoio e acompanhamento aos operadores turísticos nacionais e internacionais, a solicitação do Turismo do Centro, no sentido da promoção nacional e internacional do 

Monumento, bem como a todos os profissionais de comunicação social, destacados para divulgação do património. 

O Mosteiro da Batalha aumentou em 2014, pelo segundo ano consecutivo, o número de visitantes (300 mil no ano de 2014), numa percentagem acima da média, com o correspondente 

aumento de receitas de bilheteira e da loja, traduzidas em resultados operacionais muito positivos.  

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS               

Rede de Mosteiros               

Música nos Mosteiros Património da 
Humanidade 

Ciclo de Concertos Música em rede Efetuar 3 concertos         x 

Encontro técnico-científico Colóquio           x 

Protocolo Orfeão de Leiria               

Festival Música em Leiria Concerto   a)         
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Estágio Internacional de Orquestra Concerto           x 

Protocolo Grupo de Teatro O NARIZ - 
Festival de Teatro O ACASO 

Espetáculo de teatro           x 

Parceria com Universidade Nova de 
Lisboa e Universidade de Poitiers - 
CONGRESSO "Empresas - Um código 
emblemático europeu (1350-1550"" 

Encontro Internacional de Heráldica 
Comemoração 30 anos Património Mundial 
UNESCO 

        x 

Parceria com Universidade Nova de 
Lisboa e Universidade de Lisboa - 
Astrologia, Astronomia e ciência medieval 

 3 Colóquios 

Comemoração 30 anos Património Mundial 
UNESCO  
Realizar 1 colóquio,  1 exposição e 1 sessão de 
observação astronómica 

 
      x 

  
Sessões Práticas de observação de astros e de 
orientação astronómica 

  b)         

  Exposição "Instrumentos de Navegação"           x 

Parceria com Conservatório de Música de 
Coimbra e outras entidades a confirmar - 
"ANGELI DEI" - A Música dos Anjos 

Colóquio: "Música medieval portuguesa" Concretizar 2 das atividades previstas c)         

  
Exposição: "Os Instrumentos musicais do Portal da 
Glória" 

            

  Concertos de Música Antiga             

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           
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Estudos Gerais   Realizar 3 das palestras previstas         x 

"Uma Capela, 3 reis e um regente"         d)     

  Palestra: D. João I             

  Palestra: Regente D. Pedro             

  Palestra: Rei D. Afonso V             

  Palestra: Rei D. João II             

"Trivium" 
Palestra: as ordens mendicantes e a vida monástica - 
franciscanos e dominicanos 

        e)   

Curso Livre Iniciação à História da Arte Realizar 8 sessões f)         

Ephemera - Exposições temporárias   Realizar 1 exposição         X 

A arte dos livros e da encadernação               

Tempus fugit - as máquinas do tempo               

EXPOSIÇÃO _ ESCULTURA 
CONTEMPORÂNEA 

  
Comemoração 30 anos Património Mundial 
UNESCO 

        x 

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO "A visita de William Beckford ao Mosteiro da Batalha" Realizar 6 recriações         x 

MÚSICA VÁRIA Concertos e audições variados Realizar 3 concertos         X 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

  Ação Educativa             

Re(visitar) o Mosteiro 
Visita guiada “ O antigo abastecimento de água ao 
Mosteiro da Batalha” – pelo Prof. Doutor Virgolino 
Jorge 

Proporcionar aos professores das escolas da 
região um conhecimento mais aprofundado do 
monumento 

        x 
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Frades, reis e arquitetos -uma viagem pela história do 
Mosteiro 

Proporcionar um enquadramento 
didático/pedagógico através da encenação 
histórica, a partir de diferentes olhares mas 
numa base de rigor histórico 

        x 

  Atelier: Pedras, alavancas, cunhas e roldanas 

Oficina em que se proporcionará a 
compreensão das técnicas construtivas do 
Mosteiro com aplicação de conhecimentos da 
Física, para alunos do 1º e 2º ciclos 

g)         

  Atelier: Newton no Mosteiro da Batalha 

Oficina em que se proporcionará a 
compreensão das técnicas construtivas do 
Mosteiro com aplicação de conhecimentos da 
Física, alunos do 1º e 2º ciclos 

g)         

Conferência  “ Arte da Nobreza de Espírito” - Rob Riemen 
Comemoração 30 anos Património Mundial 
UNESCO 

        a) 

Conferência 
 “Cultura e Património” - Dr. Guilherme de Oliveira 
Martins 

            

Teatro Teatro “Fabula Buffa” – Teatro Pícaro de  
Comemoração 30 anos Património Mundial 
UNESCO 

        a) 

Teatro 
Encenação “A Abóbada não caiu! A Abóbada não 
cairá!” (Tobias Monteiro e KBB) 

Comemoração 30 anos Património Mundial 
UNESCO 

        a) 

Concertos 10 concertos vários             

Concerto Concerto RODRIGO LEÃO 
Comemoração 30 anos Património Mundial 
UNESCO 

        a) 

Workshop  Teatro Commedia dell’Arte (com Teatro Pícaro) 
Comemoração 30 anos Património Mundial 
UNESCO 

        a) 

Workshop  
“Caracterização do Património: conhecer para 
intervir” – IPLeiria/MB 
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Exposição 
Exposição “Milagre” – a partir dos Painéis de S. 
Vicente, na Capela do Fundador 

Comemoração 30 anos Património Mundial 
UNESCO 

        a) 

Exposição 
Escultura “A Voz das Mãos” – de Cristina Maria, nas 
Capelas Imperfeitas 

            

Sessão lançamento 
Sessão de lançamento de guiões de visita em Braille, 
pictográfico e em língua gestual 

            

A) O Festival Música em Leiria não realizou nenhum concerto fora da cidade de Leiria  b) Atividade anulada porque as condições atmosféricas não permitiram a sua realização na data 
marcada c) Parceria não concretizada em tempo útil d) Duas das palestras foram englobadas no contexto do projeto dos colóquios sobre astronomia, astrologia e ciência medieval e) 
Palestra substituída pela conferência com Frei Bento Domingues e António Marujo "O papel da Igreja num Mundo a Refazer" f) Atividade não realizada por doença do formador g) Espaços 
ainda não requalificados, não permitindo o acolhimento do atelier  
a) O Plano de Atividades inicial foi contemplado com um conjunto de atividades integradas nas Comemoração dos 30 anos do Mosteiro da Batalha - Património Mundial e realizadas em 
parceria com a Câmara Municipal da Batalha e Turismo do Centro 
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O Serviço Mosteiro dos Jerónimos/Torre de Belém é responsável pela conservação, investigação, preservação, segurança, manutenção, divulgação, gestão e animação cultural de dois dos 
Monumentos mais emblemáticos do Património Arquitetónico Português, inscritos desde 1983 na Lista do Património Mundial da UNESCO. Sendo dois dos “edifícios âncora” no 
desenvolvimento da zona histórica de Belém, e já perfeitamente integrados na malha urbana de Lisboa, são hoje dois polos de enorme atratividade e de dinamização do turismo cultural da 
cidade, geralmente “vendidos” nos circuitos temáticos “Lisboa e os Descobrimentos”.  

O enorme reconhecimento público e identificação do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém com uma época em que Lisboa era a capital cosmopolita de um reino poderoso e o 
centro do diálogo e do comércio entre a Europa e todos os outros continentes e, ainda, as excecionais condições de acessibilidade a estes Monumentos potenciam a sua capacidade de 
gerar uma continuada procura e aumento de receitas. Estes Monumentos têm atraído um número crescente de visitantes e são também procurados como local privilegiado para muitas 
visitas protocolares, palco de cerimónias de Estado e eventos socioculturais.  

No âmbito do cumprimento da Missão deste Serviço demos relevo a: 

- Conservação – em colaboração com o DEPOF – início da 2ª fase do Projeto de Conservação e Restauro das Abóbadas da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos (PCRAI) 

- Investigação- Continuação do levantamento e da organização documental, iconográfica e fotográfica do Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém. 

- Exposições temporárias:  

“Marrocos e a Europa – seis séculos no olhar do outro” no âmbito do Fórum do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa em Lisboa, reforçando o diálogo com outros povos com quem 
partilhamos um percurso histórico 

 “70 cavaquinhos – 70 artistas” tratando a temática da diáspora portuguesa. 

Nunca descurando a sua missão de referência patrimonial, e de forma a ser facultado aos visitantes a possibilidade de compreender, através de uma experiência relevante, a sua herança 
cultural comum, quer numa perspetiva histórica quer na atualidade investigámos, preparámos e organizámos, em colaboração com várias instituições e apoio de algumas empresas, várias 
atividades para iniciar a celebração dos 500 Anos da Torre de Belém. Com os CTT lançamos um postal e carimbo comemorativo e, ainda, coproduzimos duas exposições: 
 
- Exposição e colóquio “Rhinos are coming”  
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- Exposição de rua bilingue “a magnífica e formosa torre”.  
  
Reforçámos a nossa ação educativa junto dos diversos segmentos de público, nomeadamente no apoio às visitas de carácter escolar e pedagógico e prosseguimos com outras atividades de 

dinamização sociocultural, nomeadamente com concertos no Mosteiro dos Jerónimos de acesso gratuito – ciclo “Jovens Músicos/Novos Ouvintes” em parceria com entidades externas. 
Estas atividades requerem um rigoroso acompanhamento técnico e apoio logístico permanentes. 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS            

Divulgação de conteúdos culturais 

Exposição " Marrocos e a Europa- seis séculos no 
olhar do outro" - 16 Setembro a 15 Outubro - Sala do 
Antigo Refeitório - aquando da realização do Lisbon 
Forum 2014 do Centro Norte-Sul do Conselho da 
Europa em Lisboa 

Aumentar/Dinamizar a oferta cultural junto do 
público visitante 

        X a) 

Divulgação de conteúdos culturais 

Exposição“70 cavaquinhos – 70 artistas”- 27 de 
Novembro a 11 de Janeiro de 2015 - Sala do Antigo 
Refeitório - promovida pela Associação Cultural 
Museu do Cavaquinho  

Aumentar/Dinamizar a oferta cultural junto do 
público visitante 

        X b) 

Divulgação de conteúdos culturais 

Exposição “Rihnos are Coming” no âmbito das 
Comemorações dos 500 anos da Torre de Belém - 4 
de Novembro a 5 de Janeiro de 2015 - Torre de Belém 
- Em parceria com a Faculdade de Belas Artes da UL. 
Conferência Internacional sobre o tema no dia de 
abertura, 4 de Novembro. 

Aumentar/Dinamizar a oferta cultural junto do 
público visitante 

        X c) 
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Divulgação de conteúdos culturais 

Exposição bilingue (port./inglês) de rua " a magnífica 
e formosa torre" no âmbito das Comemorações dos 
500 anos da Torre de Belém, inaugurada a 28 de 
Novembro, cooprodução com a CML/Gabinete de 
Estudos Olisiponenses. Em parceria com os CTT, e no 
mesmo âmbito, foi lançado um postal e um carimbo 
relativo a esta efeméride. 

Divulgar/Dinamizar o conhecimento da Torre 
de Belém junto do público em geral e dos 
visitantes em particular. 

        X d) 

  Exposição 
Aumentar/Dinamizar a oferta cultural junto do 
público visitante, visando a captação de 
público nacional 

e)         

  Conferências Efetuar  2 Conferências; 2 Concertos e)         

  Publicações Tiragem de entre 300-500 Catálogos e)         

  Aplicações multimédia/4G 
Elaborar aplicações em equipam// para 
consulta -telemóvel , Iphones e internet móvel 
(wireless) 

f)         

Dinamização cultural               

  Concertos Realização de entre 5-7 concertos         X 

Dinamização do atendimento público               

  Bilhética on-line 
Agilizar a entrada de visitantes nos dois 
Monumentos 

        X 

  
Torre de Belém: Reafetação de espaços no exterior do 
Monumento, destinados à instalação da bilheteira, 
loja, i.s., centro interpretº, entre outros. 

DGPC/MJ g)         

  
MJ : Continuação das negociações com a Casa Pia, no 
sentido de nos facultarem o edíficio contíguo ao 
Monumento 

DGPC/MJ g)         
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Conservação de Bens               

  Igreja do MJ 
Gerir o acesso  ao espaço da Igreja visando a 
sua preservação e integridade patrimonial 

    h)     

  Centro de Documentação 
Encadernação de entre a 50%-60% dos 
documentos 

i)         

Bens e equipamentos ver plano de atividades DPGC             

Manutenção/Conservação ver plano de atividades DPGC             

Ação Educativa               

  Atelier pedagógico Efetuar 14 ateliers         X 

  Visitas 
Nº de visitas estimadas  -  de 480 a 950 visitas, 
dependendo das marcações 

        X 

  Visitas temáticas 
Estimativa :  de 50 a 90 visitas, dependendo 
das marcações 

  j)       

  Visitas a invisuais 
Estimativa:  de 20 a 50 visitas, dependendo 
das marcações 

    j)     

  Concertos 
Estimativa:  de 2 a 5 concertos,  dependente 
dos pedidos externos 

    l)     

  Concertos Realização entre  7 - 10 concertos         X 

  Teatro 
número de representações dependente de 
marcação 

        X 

  Teatro 
número de representações dependente de 
marcação 

        X 

  Efemérides Realização entre 2 e 6         X 

  Acolhimento alunos Coordenação entre 2 - 4 estagiários         X 

 a) a pedido do Diretor Executivo do Conselho da Europa em Portugal e com o apoio da Embaixada do Reino de Marrocos em Portugal. Com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente 
da República e de Sua Alteza o Rei de Marrocos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
b) exposição de 70 cavaquinhos intervencionados por 70 artistas plásticos portugueses a pedido da recém formada Associação Cultural Museu do Cavaquinho. Contribuir para a divulgação 
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deste instrumento popular em Portugal e que hoje se espalhou pelos vários continentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
c) exposição internacional de trabalhos de artes plásticas a partir da investigação sobre a figuração de um rinoceronte esculpido na base de uma guarita da Torre de Belém e da importância 
da célebre gravura de Dürer nas artes plásticas europeias e mundiais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
d) no âmbito das Comemorações dos 500 anos da Torre de Belém e com o apoio de diversos departamentos da CML e empresas particulares foi criada com o Gabinete de Estudos 
Olisiponenses uma exposição de rua, com painéis sobre a história da Torre colocados em MUPIS na área envolvente. Em parceria com os CTT, no dia da inauguração e no mesmo âmbito, foi 
lançado um postal e um carimbo relativo a esta efeméride.             
e) estas atividades - exposição, catálogo, conferências e concertos - " A guitarra portuguesa- um legado de Carlos Paredes" não foram realizadas por falta de angariação de mecenato.                                                              
f) apesar de termos sido contactados por diversas empresas não foi definido nenhum projeto específico.                                                                                                                                                                                                      
g) reoordenação através da colocação de baias, criando corredores diferenciados para a gestão do acesso dos visitantes.                                                                                                                                                                                                                                                             
h) estas negociações decorrem a nível da Direção da DGPC.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
i) reorganização do Centro de Documentação dificultou a seleção dos documentos a encadernar.                                                                                                                                                                                                                           
j) não se efetuaram as marcações previstas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
l) só houve 3 pedidos externos. 
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Na sequência da aposentação da anterior Diretora, Dra. Maria Helena Trindade, a direção do museu passou a ser assegurada a partir de Fevereiro de 2014 pela atual Diretora, Dra. Graça 

Mendes Pinto. 

Em 2014 o Museu desenvolveu o trabalho correspondente ao plano de atividades proposto ainda pela anterior Direção. Paralelamente, foi elaborado um parecer ao estudo prévio de 

viabilização de instalação do futuro Museu da Música no Palácio Nacional de Mafra, a que se seguiu o programa museológico para a abertura de concurso do projeto. No âmbito da 

transferência da coleção para Mafra, o Museu da Música participou nas reuniões com o Gabinete do Secretário de Estado da Cultura, Direção-Geral de Património Cultural e Câmara 

Municipal de Mafra. Durante o ano transato, o museu desempenhou ainda o papel de mediador da comunidade, quer indo ao encontro de instituições vizinhas ou de novos públicos-alvo, 

quer através da viabilização de eventos não previstos inicialmente, concretizando inúmeras solicitações e criando uma oferta de programação mais diversificada e consistente, para a qual 

contou com o apoio da Associação de Amigos do Museu (que iniciou igualmente este ano a sua reestruturação). Este movimento pró-ativo teve as desejadas respostas e ganhou uma 

considerável dimensão e importância, refletida inclusive no aumento de número de visitantes, mas também num acentuar da internacionalização da coleção (com numerosos eventos 

desenvolvidos com parceiros internacionais) e numa maior mediatização e divulgação do Museu da Música e seu acervo. 

  

A diminuta equipa e, particularmente, a falta de técnicos especializados, levou-nos à criação de um grupo de consulta e de trabalho com alguns dos melhores construtores e restauradores 

de instrumentos musicais, que oferecem o seu aconselhamento especializado e serviços. Em paralelo, foi superiormente autorizada a criação de um conselho de curadores (conselho 

consultivo) que visa abrir o museu a várias áreas da sociedade, nomeadamente para análise, aconselhamento e parceria em viabilização de projetos. Foi igualmente redigida proposta para 

a concretização da passagem do Museu da Música a Museu Nacional da Música, mediante a indicação do Secretário de Estado da Cultura, e solicitada e deferida superiormente a abertura 

do Museu durante mais um dia por semana (segunda-feira). 

Tendo o museu a particularidade de estar instalado num edifício pertença do Metropolitano de Lisboa, cujo protocolo terminou em 2013, concretizou-se uma adenda ao mesmo, 

viabilizando a permanência do museu neste espaço por um período de mais cinco anos, o que permite desenvolver os trabalhos necessários para a transferência desta coleção. Com este 

mecenas retomou-se, de igual forma, o diálogo, o que permitiu a limpeza da Estação do Alto dos Moinhos, local que se encontrava vandalizado e a divulgação das atividades do museu nas 

redes sociais do metropolitano e também o planeamento de novas atividades que envolvem diretamente este parceiro. 

No que toca à colaboração com a Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica, foi encetado diálogo, o que permitiu a recuperação da fachada e zona envolvente, acessibilidades, correta 

sinalização, acessibilidades e iluminação. De igual forma, foi iniciada a divulgação das atividades do museu nas redes sociais desta Junta de Freguesia. 
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A pequena mostra de partituras patente no Núcleo Documental de Partituras do Museu da Música em Mafra (edifício cedido pela Câmara Municipal) assinalou a inauguração deste pólo no 

Dia Nacional das Filarmónicas, na sequência da qual foram assinados dois protocolos com as confederações musicais (Confederação Musical Portuguesa e Confederação Portuguesa das 

Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto). Neste âmbito, deu-se posteriormente início ao desenvolvimento do projeto “Cuidar para conhecer a música”, que pretende viabilizar a 

preservação do património a reunir neste arquivo. 

Relativamente ao projeto do Arquivo Sonoro Nacional, a atual Direção do Museu foi nomeada representante da Direção-Geral de Património Cultural, num grupo de trabalho constituído 

por representantes de diversos organismos.  

  

Foram iniciados ou retomados os ciclos de concertos e conferências programados pelo museu, que contaram com a parceria de músicos, musicólogos, construtores/restauradores e 

académicos de várias áreas. 

Celebraram-se várias efemérides, nomeadamente a Noite e o Dia Internacional dos Museus e o Dia Mundial da Música, datas em que o Museu da Música teve claro destaque a nível 

nacional. 

Relativamente ao serviço de extensão cultural, foram iniciadas várias linhas de expansão, envolvendo estagiários, voluntários e parceiros externos. Simultaneamente, reforçou-se a 

divulgação junto de estabelecimentos de ensino, em particular em escolas de música, juntos de novos públicos e nas instituições que fazem parte da envolvente do museu. 

Foi também o ano em que foram realizadas mais entrevistas e publicados mais artigos na comunicação social sobre a coleção e sobre as atividades desenvolvidas, tendo a revista Glosas 

convidado o Museu da Música para publicar regularmente os estudos que tem levado a cabo acerca dos instrumentos musicais. 

Embora não constando do plano de atividades, foram realizadas as exposições «Doações 2009» e «Sax Inspiration» (em colaboração com a embaixada da Bélgica). 

Relativamente às coleções do Museu,  o ano de 2014 foi marcado pelo restauro da tiorba de Matheus Buchenberg (1608), patrocinado por um mecenas privado. Foi também marcado por 

dois concertos que trouxeram ao museu grandes intérpretes mundiais e que respetivamente, e na qualidade de mecenas, tocaram no violoncelo Stradivarius e no cravo Antunes. Existiram 

diversas doações de instrumentos musicais, o que reflete um crescente interesse do público. O trabalho em torno das reservas dos cordofones teve um avanço significativo, sobretudo no 

que diz respeito ao estudo das prioridades de restauro e de conservação preventiva. 
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Foi deferida a candidatura apresentada pela Associação de Amigos do Museu da Música à Fundação Gulbenkian para tratamento do arquivo de Alfredo Keil. O Museu beneficiou da 

aquisição de material para acondicionamento desta sua coleção, assim como do contributo especializado de uma arquivista, tendo sido ambos essenciais para o avanço do inventário e do 

reacondicionamento. O trabalho em torno da organização dos Acervos fonográfico e documental e respetivo reacondicionamento nas reservas prosseguiu também em 2014, 

contabilizando-se um total de 6695 novos registos, o que acima de tudo resultou numa importante melhoria das condições de acondicionamento. 

Chegados a uma nova fase de requalificação e valorização do Museu da Música, na qual é determinante a sua transferência, em que é reconhecida a importância deste acervo e da sua 
missão, uma nova forma de gestão e de reflexão estratégica foi entendida como fundamental, numa perspetiva de estreitamento de laços com a sociedade civil, bem como na 

sustentabilidade de um equipamento cultural, mobilizando o património de forma institucional e operativa. 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

  Ação educativa O Futuro da Música         X 

    Stradivarius Virtual l)         

    
Do fonógrafo ao leitor mp3: a evolução do 
fonograma 

        X 

    Pequenos Investigadores m)         

    Como se classificam os instrumentos?         X 

    Esmiuçando o Hino Nacional       n)   

    Visita Guiada   o)       

    Sessões realizadas por colaboradores externos         X 

  Exposições Peça do Mês         X 

  Programação Cultural Noite / Dia Internacional dos Museus         X 

    
Celebração do 20.º aniversário do Museu da 
Música 

    p)     

    
Centenário da publicação da primeira 
classificação Hornbostel-Sachs 

q)         
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    Outros eventos         X r) 

  Coleções Programa Matriz     s)     

    
Organização dos Acervos fonográfico e 
documental e respetivo reacondicionamento 
nas reservas 

        X 

          t)     

NOTAS: 
a) Foram renovados ou estabelecidos  parcerias, protocolos, colaborações e apoios com Associação dos Amigos do Museu da Música, Metropolitano de Lisboa, Junta de Freguesia de  S. 
Domingos de Benfica, Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa, Christian Bayon (construtor), pianos.pt, Orlando Trindade (construtor), Associação Mural Sonoro, Sociedade 
Portuguesa de Investigação e Música, Embaixada da Bélgica, Antena 2, Horto do Campo Grande, Zipor, MSound, Águas Luso. 
b)O ciclo contou com oito concertos. 
c) O ciclo contou com sete conferências.  Foram programados mais dois ciclos de conferências, o que perfez um total de 20 conferências. 
d) O Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa não conseguiu financiamento para o projeto de gravação agendado, no entanto o 7º cd da coleção da Integral de Sonatas de Carlos 
Seixas, no Cravo Antunes, foi lançado em 2014. O cravista Michelle Benuzzi adiou o seu projeto de gravação para 2015, tendo.  
e) De acordo com a informação sistematizada sobre a ação do serviço educativo, não se realizou em 2014 qualquer visita para crianças e jovens com Asperger. 
f) Uma proposta de exposição por parte da Embaixada da Bélgica, cujo teor (comemoração do bicentenário de Adolph Sax) obrigava a que se realizasse em 2014, com evidentes benefícios 
orçamentais, inteiramente custeada pela Wallonie-Bruxelles International, a que acrescia a integração do museu num contexto internacional, substituiu a proposta inicial. A exposição 
sobre Adolph Sax foi realizada, integrando peças desta coleção. A exposição de violinos, prevista para a mesma altura, condicionada à angariação de mecenato, foi adiada, estando 
presentemente a ser peritado o estado de conservação desse núcleo da coleção. 
g) Exposição que dava a conhecer algumas das peças doadas em 2009. Com esta exposição o Museu da Música procurou agradecer publicamente essas doações, mas também o próprio ato 
de doar, em especial pelo seu significado para a salvaguarda do património musical e para o estudo da música e das práticas com ela relacionadas em Portugal. 
h) Pequena mostra de partituras de bandas filarmónicas realizada em Mafra e que integrava a programação alusiva às comemorações do Dia Nacional das Bandas Filarmónicas. No dia da 
inauguração procedeu-se à assinatura de protocolos tendo em vista a implementação do Núcleo Documental de Partituras do Museu da Música em Mafra. 
i) Exposição comemorativa do bicentenário do nascimento de Adolphe Sax, construtor de instrumentos belga, conhecido por ter inventado o saxofone. Resultando de uma parceria com a 
Embaixada da Bélgica e a agência Wallonie-Bruxelles International, a exposição integrava ilustrações e caricaturas da autoria de vários autores belgas. 
j) Em 2014 foi negociado um valor inferior ao previsto com o restaurador habilitado para este trabalho, estando atualmente a ser agendado o início dos trabalhos para o segundo trimestre 
de 2015.. 
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k) Não tendo sido possível a obtenção de financiamento, este projeto acabaria por não avançar. 
l) De acordo com a informação sistematizada sobre a ação do serviço educativo, o atelier "Stradivarius Virtual" não foi realizado em nenhuma ocasião durante o ano 2014. 
m) De acordo com a informação sistematizada sobre a ação do serviço educativo, o atelier "Pequenos Investigadores" foi realizado numa única ocasião em 2014. 
n) De acordo com a informação sistematizada sobre a ação do serviço educativo, o atelIEr "Esmiuçando o Hino Nacional" foi realizado em 4 ocasiões no decurso de 2014. 
o) De acordo com a informação sistematizada sobre a ação do serviço educativo, durante 2014 foram realizadas 26 visitas guiadas. 
p) De modo a assinalar a passagem do 20.º aniversário do Museu da Música foi preparada uma peça do mês especial que remetia para essa efeméride. 
q) Em função do trabalho desenvolvido no âmbito de projetos que não integravam originalmente o Plano de Atividades do Museu, acabou por não ser possível assinalar o centenário da 
publicação da classificação organológica de Hornbostel-Sachs na Revista Zeitschrift für Musik, em 1914. 
r) Foram realizados 36 eventos.  
s) Dada a diminuta equipa do Museu e a necessidade de avançar com outros projetos, o trabalho em torno do Matriz acabaria por não avançar como o previsto (tendo apenas sido criados 4 
novos registos, carregadas 17 novas imagens e disponibilizados no Matriz Net 11 novos registos). No entanto,  na sequência da aprovação da candidatura apresentada à Gulbenkian para 
tratamento do Arquivo Keil, procedeu-se ao tratamento documental da totalidade do arquivo referido e ainda à elaboração de novos registos de outros núcleos da coleção (acervos 
fonográfico e documental) tendo sido, no total, realizados  6695 novos registos, cujo processo de migração para o Matriz, não tendo sido possível de colocar em prática durante 2014, irá 
ser iniciado muito brevemente. 
t) Na sequência da aprovação por parte da Gulbenkian do projeto para tratamento do Arquivo Keil, foi possível proceder à aquisição de material para reacondicionamento dessa 
documentação, do qual é expectável que uma parte possa também ser utilizada para reacondicionar fonogramas e outros conjuntos documentais. Apesar deste avanço, mantém-se a 
necessidade de proceder à aquisição de material específico para reacondicionamento da coleção fonográfica. 
  

 

 

 

 



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014     

Página 110 de 221 
 

Museu do Chiado / Museu Nacional de Arte Contemporânea 

PROJETO ATIVIDADE Objetivos/ Metas GRAU DE CUMPRIMENTO 

  
  

0%-
24% 

25%-
49% 

50%-
74% 

75%-
99% 

100% 

Ao assumir a 16 de Dezembro de 2013 as funções de diretor do MNAC-MC, iniciei o ano de 2014, em termos de programação de exposições, dando continuidade a alguns compromissos 

assumidos pelo meu antecessor. Nesse enquadramento, concretizaram-se as exposições individuais de Vasco Araújo, de Rui Mourão e Pires Vieira e ainda a exposição coletiva 

internacional “Visão Incorporada” (com curadoria de Jacinto Lageira e Ana Rito) – contudo, poderei acrescentar que apesar programadas previamente à minha chegada à direção do 

museu, reiterei de imediato essas opções de programação por nelas identificar uma mais-valia para a programação de arte contemporânea do nosso museu. 

A partir do mês de Setembro, pude, no entanto, apresentar uma programação que resultava já da minha orientação estratégica e programática para o futuro do museu. Assim, 

inaugurámos nesse mês “Exercício de Estilo”, exposição individual de Sara & André e, em Dezembro, “Toda a Memória do Mundo, parte um” de Daniel Blaufuks, para além de uma 

instalação vídeo, apresentada em Outubro, na Sala Sonae, no âmbito do Festival Temps D’Images, da norte-americana Leslie Thornton. Pudemos ainda, apresentar em Maio, na mesma 

sala Sonae, uma instalação vídeo de Nuno Cera, que não estava prevista na programação recebida, e que, por força de um reagendamento, acabou por ser a primeira exposição por mim 

comissariada e programada. Houve ainda a possibilidade de realizar em parceria com outras entidades várias iniciativas paralelas, como as “Noites de Verão” (com a EGEAC), uma sessão do 

Festival “Fuso” e ainda a “International Conference on Live Interfaces”. Para além destas iniciativas centrais, realizaram-se ainda diversas conferências e debates ao longo do ano, 

acompanhando os conteúdos da programação, com destaque para a conferência de Jacques Rancière, realizada em parceria com o Instituto de História Contemporânea da FCSH-UNL, em 

Maio. 

Em termos do número global de visitas, o MNAC-MC obteve uma ligeira subida, passando dos 40.000 para os cerca de 42.000 visitantes, o que, apesar de positivo, não pode ser 

considerado um sinal claro de crescimento deste índice. Na interpretação deste número, devemos insistir na necessidade urgente de uma maior aposta na divulgação das nossas principais 

iniciativas, pois só desse modo poderemos das a conhecer a nossa oferta cultural e museológica a um público potencialmente mais vasto. Pois ao nível da recetividade do meio artístico e 

da crítica especializada em arte moderna e contemporânea, a nossa programação obteve sempre uma grande e maioritariamente elogiosa aceitação. Neste sentido, podemos mesmo 

afirmar que o MNAC-MC consolidou o seu prestígio institucional junto dos agentes e do meio artístico, museológico e cultural do país, não conseguindo todavia ver refletido esse 

reconhecimento ao nível do aumento do número de visitantes.  

Este ano foi igualmente positivo ao nível da aquisição de novas obras para a coleção do MNAC-MC, tendo sido adquiridas duas peças: Columbano Bordalo Pinheiro, “Retrato da mulher do 

artista (Emília Bordalo Pinheiro)”, c. 1903-05. Óleo sobre madeira. 2) João Tabarra, “Discrépant”, 2014, instalação (vídeo HD, cor, som 25’18’’ – loop – e 18 fotografias (300 x 120 cm cada), 

impressão digital s/ papel montado em PVC. 

O ano de 2014 ficou assinalado, de modo indelével, pela assinatura de um importante protocolo de mecenato com o grupo Sonae, que veio reforçar a nossa programação de exposições 
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temporárias de arte contemporânea. O primeiro momento expositivo beneficiário desta nova parceria de mecenato foi a exp. individual de Rui Mourão e a última e mais importante foi a de 

Daniel Blaufuks, inaugurada no início de dezembro no contexto do “SONAE/MNAC Art Cycles” – iniciativa que apoia a produção e promoção de uma exposição individual marcante no 

panorama da arte contemporânea do nosso país. 

 

Em termos globais, este foi um ano particularmente positivo para o Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento de uma 
das suas missões essenciais, a promoção da melhor arte contemporânea produzida entre nós. 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS           

Concertos de Verão 
Concertos no Jardim das Esculturas entre Julho e 
Setembro 

Divulgar MNAC e cativação novos públicos.         X 

Exposição Antológica de António Soares Pintura e desenho (investigação, textos)   a)         

  
Preparação de catálogo (encomenda de textos, 
campanha fotográfica, design gráfico e pré-
impressão) 

  a)         

  
Exposição temporária a inaugurar em Novembro de 
2015 

            

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

Rei, capitão, soldado, ladrão. Fotografia 
de Jorge Molder 

Filmes na Sala polivalente           X 

Vasco Araújo. Botânica Exposição           X 

Vitor Pires Vieira. Antológica. Exposição           X 
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Adriano Sousa Lopes Investigação 
Estudar e divulgar a obra do pintor Sousa 
Lopes. Exposição a realizar em 2015 

        X 

Arte Nova em Portugal Investigação 
Sistematizar o conhecimento da arte Nova em 
Portugal. Exposição a realizar em 2015 

a)         

Sara & André Exposição individual de arte contemporânea           X 

Arte Portuguesa 1850-1975. Coleção 
MNAC 

Exposição           X 

Tatiana Macedo. Staff Only Instalação ao longo da exposição permanente           X 

A Visão Incorporada / Perfomance para a 
Câmara 

Exposição coletiva internacional de video           X 

Rui Mourão - Os nossos sonhos não 
cabem nas vossas urnas 

Instalação multimédia           X 

Bodies in Space Coletiva de vídeo   a)         

Leslie Thorton - No âmbito do Festival 
Temps d'Images 

Ciclo de vídeos e multimédia           X 

Ecos on the Wall. Diáspora Portuguesa 
Nove exposições individuais ao longo do ano de 
jovens artistas portugueses. Intervenções na parede 
frontal do Atrium do MNAC 

  a)         

Eventos Comemorativos               
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  Noite e Dia dos Museus           X 

  5 ªs á noite             

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

Exposição individual de Daniel Blaufuks 
/SONAE-MNAC Art Cycles 

Exposição individual de arte contemporânea           X 

Ação Educativa               

  
Visitas guiadas de âmbito pedagógico para escolas, 
grupos culturais e séniores a Exposição Permanente e 
Exposição Temporária 

          X 

  
Visitas guiadas para todo o público a Exposição 
Permanente e Exposição Temporária 

          X 

  Visitas comentadas para todo o público           X 

  Ateliers de desenho para todo o público           X 

a) Por motivos orçamentais e de programação foi adiado para 2015.  
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Em 2014 o Museu Grão Vasco cresceu de uma forma que pensamos sustentada e, por isso mesmo, com fortes probabilidades de continuar nesta linha ascendente, no ano que agora se 
inicia. Este foi o ano de afirmação da nossa estratégia operativa, nos vetores fundamentais de atuação programática – criar redes e cumplicidades institucionais; valorizar o papel do museu, 
através de práticas inovadoras de intervenção cultural; abrir os espaços e os serviços a iniciativas conjuntas com os nossos parceiros e amigos, que connosco entenderam por bem interagir. 
Em suma, criar conexões no sentido mais amplo e abrangente da temática que o ICOM – Conselho Internacional dos Museus – definiu para o ano que findou. 
A lógica programática, ao longo deste ano, foi a de reforçar e cimentar as parcerias já existentes, acrescentar outras, diversificar áreas temáticas de atuação, interpelar entidades e pessoas 
no sentido de connosco colaborarem, pedindo o melhor que elas possuem e sabem, em benefícios que nos pareceram evidentes (e significativos) ao acréscimo das vivências culturais da 
sociedade viseense. Para atingir tais objetivos, contratualizámos com elas acordos de colaboração (com a assinatura de vinte e um protocolos, em sessão solene, no Dia Internacional dos 
Museus), a que se acrescentarão outros, que já se encontram devidamente firmados desde o ano transato; realizámos e colaborámos na realização de várias exposições temporárias, em 
ritmo constante de apresentação, algumas vezes mesmo em simultâneo. Estivemos também presentes na Feira de São Mateus. 
Fomos palco, em cooperação e coorganização com outras entidades, de Encontros e Congressos de impacto regional e nacional e recebemos ainda várias atividades de distinta temática e 
tipologia, em que pontificaram múltiplos eventos e as muitas e diversas performances integradas nos projetos artísticos. 
As entidades associativas, de ensino secundário, profissional e superior, artísticas e de cultura viseense,  foram os parceiros em evidência que nos permitiram a manutenção de um 
calendário de eventos ao longo do ano, de tal forma intenso e proveitoso, que não padeceu de hiatos significativos entre eles. 
Não deixámos, evidentemente, de desenvolver todo o trabalho de âmbito museológico menos visível aos olhos da maioria dos cidadãos, trabalho esse criteriosamente distribuído pelos 
parcos, mas excelentes, recursos humanos que possuímos, nas áreas fundamentais da gestão do nosso inventário e coleções, serviços educativos, monitorização e controlo dos espaços 
expositivos, investigação, conservação, biblioteca, arquivo e centro de documentação. 
Permitimo-nos dar agora particular realce a duas iniciativas próprias que muito têm contribuído para a afirmação do Museu, no plano divulgativo. Desde logo, o próprio facto de termos 
criado uma página do facebook, logo no início do ano, que nos tem permitido majorar exponencialmente o alcance das nossas atividades, por chegarmos quase de imediato aos milhares de 
pessoas que fizeram o favor de ser nossas amigas e, por via disso, ficando automaticamente conhecedoras do que fazemos, quando o fazemos, e com quem o fazemos. Aproveitando este 
precioso instrumento de divulgação que agora temos à disposição, entendemos que seria interessante enriquecer esta página com informação credível sobre muitas obras de arte que o 
museu possui. Desta intenção nasceu uma das mais populares “rubricas” da nossa página “facebookiana”, designada por “MGV | Os Dias do Mês”. Trata-se de ilustrar a temática com uma 
obra artística do Museu, descrevendo sumariamente a importância do tema e dando informação útil à obra que o ilustra.  
Ainda no âmbito dos projetos inovadores, realce para o projeto “Virtual in situ”, com o apoio mecenático da Fundação Millennium BCP. Tratou-se de disponibilizar “tablets” aos visitantes, a 
um preço simbólico, para apoio à visita e em todas as salas de exposição permanente do museu, de unidades “touch screen” que reproduzem virtualmente as respetivas salas, com todas as 
obras expostas, permitindo a todos os visitantes que pretendam obter informação mais detalhada, o possam fazer através de um simples “clique” na referida imagem, obtendo de imediato 
tal informação. 
Quanto ao funcionamento interno dos serviços, a principal dificuldade prende-se com a necessidade de recursos humanos com formação adequada ao desempenho de funções essenciais, 

como no caso da vigilância, Serviço Educativo e na área de Inventariação. Outra situação importante seria a continuidade, por contratação, de um trabalhador no domínio da conservação 
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preventiva e restauro, contribuindo, assim, para o cumprimento de um dos objetivos básicos dos museus (a salvaguarda e conservação dos bens públicos que tem sob a sua custódia). 

Um dos principais pontos fortes da atividade de 2014, é que e embora com parcos recursos humanos, conseguiu-se devolver ao Museu a variação crescente de visitantes, aumentando para 

80.241. Houve assim um aumento significativo de visitantes, bem como também um aumento de valores de bilheteira e de venda de produtos da loja. 

No cômputo geral, diríamos que nos colocamos mais de cinco vezes acima do crescimento médio dos Museus e Palácios (3% da média nacional, contra 16% do MGV), o que faz do Museu 
Grão Vasco um contribuinte líquido, francamente positivo, desse crescimento médio, e colocando Viseu no segundo lugar das cidades cujos museus registam os maiores volumes de 
visitantes, logo a seguir à capital. Esta constatação só nos pode e deve, a todos os viseenses, constituir motivo de orgulho e satisfação, para além do acréscimo de responsabilidade que 
inevitavelmente recai sobre nós, para o futuro. 

 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

Congresso "Habitar [Património] - Viseu" 

Congresso "Habitar [Património] - Viseu" _ Ao tempo 
de D. Miguel da Silva  
3 sessões em 2013 || Congresso 2014 O Bispo D. 
Miguel da Silva – o “quase-Papa” português – é a 
figura basilar do presente congresso, cujo objetivo é o 
de mapear algumas das abordagens que sobre D. 
Miguel existam já e possam ser continuadas no 
futuro. 21 de novembro - apresentação do Roteiro D. 
Miguel da Silva, Cardeal de Viseu e Visita Guiada e 22 
de novembro - conferências -  Portugal e a Europa no 
início do séc. XVI: vanguardas Culturais e Artísticas || 
D. Miguel da Silva e a Coroa portuguesa: Diplomacia e 
Conflito || Francisco de Cremona, mestre de obras de 
D. Miguel da Silva e o "Renascimento Grave" do 
Entre-Douro-e-Minho || Obra edificada por influência 
e ação de D. Miguel da Silva em Viseu || À 
Descoberta do Fontelo de D. Miguel da Silva || Em 
torno do legado patrimonial de D. Miguel da Silva: do 

 
        X 
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conhecimento à fruição turística.  

Exposição temporária (inaugurada em 
2013, esteve patente até maio de 2014) 

Ícones Russos - legado Pereira da Gama 
Inaugurada em 2013, esteve patente até maio de 
2014 - Exposição de objetos,  de arte religiosa ligados 
à tradição ortodoxa russa, integrantes do vasto 
legado de Anna Maria Pereira da Gama ao Museu 
Grão Vasco, composta por ícones, cruzes de abençoar 
e pequenos retábulos que pela qualidade artística ou 
raridade revelam o vasto e complexo universo 
iconográfico da arte bizantino-russa. 

 
        X 

Exposição da Coleção da Caixa Geral de 
Depósitos 

A doce e ácida incisão - A Gravura em contexto (1956-
2004) 
Exposição de gravura no âmbito do protocolo 
estabelecido entre a DGPC e a Culturgest. Exposição 
consagrada à atividade da Sociedade Cooperativa de 
Gravadores Portugueses (Gravura). A exposição 
apresentou um conjunto de 60 gravuras que incluem 
obras dos mais relevantes artistas portugueses da 
segunda metade do século XX, fazendo assim um 
percurso pelas várias tipologias, estratégias e 
metamorfoses do uso da gravura e pela história da 
arte contemporânea nacional. 

 
        X 
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Instalação Sonora  

The work Quartet de Mickail Karikis 
Instalação sonora que integrou a programação do 
projeto Jardins Efémeros,à qual o MGV se associou, 
que decorreu na cidade de Viseu entre 11 e 20 de 
julho. Esta instalação reúne quatro grandes projectos 
audiovisuais do artista Mikhail Karikis, filmados em 
locais que vão de uma mina de carvão inglesa, à pesca 
de conchas numa remota ilha vulcânica no Pacífico 
Norte, a um escritório impessoal na cidade de 
Londres e uma imponente estação de energia 
geotérmica em Valle del Diavolo, na Toscana 

 
        X 

Instalação 

Respiro de Pedro Tudela e Miguel Carvalhais 
Instalação que integrou a programação do projeto 
Jardins Efémeros, á qual o MGV se associou e que 
decorreu na cidade de Viseu entre 11 e 20 de julho. 
"Respiro" desenvolveu-se a partir do mapeamento de 
redes de relações urbanas, de resíduos e efeitos 
reverberes. A sua estrutura física modular evocou a 
aparente auto-semelhança urbana, que oculta uma 
acumulação de micro-variações individuais 
articuladas num circuito de confrontos, diálogos e 
tensões de onde emerge uma complexa e dinâmica 
composição. 

 
        X 
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Instalação Sonora  

Echo Meditation, Hands on sound 
Instalação que integrou a programação do projeto 
Jardins Efémeros á qual o MGV se associou, que 
decorreu na cidade de Viseu entre 11 e 20 de julho. A 
instalação tentou devolver vida ao pequeno claustro 
do Museu Grão Vasco. Os sons foram emitidos por 
pequenos transmissores que reproduziram os 
impulsos de energia de forma a criar uma sensação 
de delay e reverberação dentro do espaço, 
interagindo com a acústica espacial e evocando uma 
atmosfera de meditação através da lenta alteração do 
padrão. 

 
        X 

Exposição Temporária  

Coffee Break #MF - Museu do Falso no MGV 
Coleção do Museu do Falso - "Coffee Break: 
#MF@MGV - a coleção do Museu do Falso de visita 
ao Museu Grão Vasco", de 18/05/2014 a 30/06/2014 

 
        X 

Exposição Temporária 

VISIBILIA de Ema M 
26 de julho a 14 de setembro | Projeto criativo que 
resultou da interação estabelecida entre a artista 
plástica Ema M e algumas obras do MGV que, pela 
sua natureza ou por razões exógenas à sua valia, 
menos visibilidade possuem no discurso expositivo do 
museu, habitando nas suas reservas. 

 
        X 
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Exposição Temporária 

Pintura Naturalista da Fundação Millennium bcp 
Inauguração em 23 de setembro | Uma exposição de 
pintura naturalista, constituída por um conjunto de 
46 obras de 27 artistas, as quais percorrem mais de 
um século de produção artística -1830 a 1962. Estas 
fazem parte do acervo artístico do Banco, que através 
desta iniciativa se propõe partilhar com todos o 
melhor da sua coleção privada. 

 
        X 

Projeto 

MGV Virtual in Situ, com o apoio da Fundação 
Millennium bcp 
O projeto “MGV – Virtual in situ” é uma parceria com 
a Fundação Millennium BCP, que procura colocar à 
disposição dos visitantes do Museu Grão Vasco uma 
informação mais detalhada e imediata do acervo 
patente em todas as salas de exposição permanente, 
com recurso às novas tecnologias, suportada em 
conteúdos que cruzam a fiabilidade técnica e 
científica da informação à simplicidade vocabular dos 
textos, para melhor apreensão e interpretação dos 
mesmos. 

 
        X 

Mostra temporária 
Exposição / presença na Feira de S. Mateus 
7 a 14 de agosto - mostra de  algumas réplicas das 
mais emblemáticas obras do Museu Grão Vasco 

 
        X 

José de Almeida Furtado               
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  Exposição José de Almeida Furtado 
Realização de exposição e Restruturação da 
sala dedicada ao retrato 

    X     

  
José de Almeida Furtado - Coleções do Museu Grão 
Vasco 

Lançamento a quando da inauguração da 
exposição temporária ou restruturação da sala 
de exposições 

    X     

Legado Pereira da Gama - Coleções do 
Museu Grão Vasco 

Estudo do Legado Pereira da Gama 
Estudo e lançamento de catálogo rasoinée 
AINDA EM 2013 

        X 

18 de Maio - dia internacional dos 
museus 

Festa do Museu Grão Vasco 
Realização de atividades de animação, exposições e 
eventos comemorativos do Dia Internacional dos 
Museu - 18 de Maio de 2014 || Inauguração de 
exposições (A doce e ácida incisão - A Gravura em 
contexto 1956-2003; Coffee break: #MF no MGV); 
Apresentação de peça de teatro com o Grupo de 
Teatro da Escola Grão Vasco TGV  "Azul como as 
aves"- um passeio pelo MGV em forma de recital 
poético e musical; apontamentos musicais com o 
Conservatório de Música Dr. Azeredo Perdigão; 
Apresentação da atividade "3 Obras, 3 Museus do 
Adro" Visitas à exposição permanente e temporárias; 
Sessão Solene de assinatura de 21 protocolos com 
diversas entidades públicas e privadas de Viseu; 
Sessão de Homenagem ao antigo Presidente do grupo 
de Amigos do Museu Grão Vasco 

 
        X 

Estudo da coleção de pintura do Museu 
Grão Vasco 

Pintura dos séculos XIX e XX 
Estudo e lançamento de catálogo rasoinée 
2016  

      X   
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ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

  Serviços Educativos 
Realização de 50 visitas temáticas e 
especializadas. 

        X 

Visitas temáticas  

Renascimento na Pintura de Grão Vasco 
Exploração da temática do Renascimento a partir das 
pinturas de Grão Vasco (abordagem complementar 
ao programa da disciplina de História/História da 
Cultura e das Artes) 

 
10 visitas/grupos) 
 

     

  
A Vida de Cristo 
Filhos convidam os pais a ouvir Histórias (sala do 
retábulo, pintura de Grão Vasco) 

3 visitas/grupos 
     

  
Atelier de Desenho 
Desenho in loco, com aplicação de diversas técnicas 
de pintura 

8 visitas/grupos 
     

  

Jogo da Memória 
Após a visita guiada ao núcleo expositivo do museu, 
as crianças põem à prova a sua capacidade de 
memória, identificando os pares das peças através 
das imagens. 

  
3 visitas/grupos 
 

     

  

Pedy-paper 
Esta atividade pretende levar os jovens e adultos a 
percorrerem as salas do museu, respondendo a várias 
perguntas e aprendendo mais , de forma lúdica, sobre 
o seu acervo. 

4 visitas/grupos 
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Museu em charada 
À volta dos núcleos expositivos do 1º e 2º pisos, os 
alunos, divididos por equipas, respondem a enigmas 
relacionados com peças ou características destas, 
obtendo cada equipa pontos por enigma solucionado. 

3 visitas/grupos 
     

  

Sentindo os sentidos 
Uma viagem de descoberta pelo MGV. Um jogo de 
identificação que apura a perceção sensorial da visão, 
audição, paladar, olfato, tato e imaginação. 

3 visitas/grupos 
     

  

Natureza Morta 
Análise e interpretação da obra de Baltazar Gomes 
Figueira; exploração temática. Numa mesa os alunos 
dispõem os diversos elementos apresentados 
(escondidos em caixas-efeito surpresa) compondo a 
sua própria natureza morta. 

6 visitas/grupos 
     

  

A glória de Vasco 
Representação do tradicional jogo de tabuleiro "Jogo 
da Glória" em tabuleiro, dados e peões de dimensão 
maior, jogado em equipas, com imagens de 
pormenores das obras mais emblemáticas da 
exposição permanente. Após a visita guiada, os 
jogadores deverão ser capazes de responder 
acertadamente a questões colocadas, com base na 
abordagem feita durante a visita. 

6 visitas/grupos 
     



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014     

Página 123 de 221 
 

Museu Grão Vasco 

PROJETO ATIVIDADE Objetivos/ Metas GRAU DE CUMPRIMENTO 

  
  

0%-
24% 

25%-
49% 

50%-
74% 

75%-
99% 

100% 

  

Naturalismo na Pintura Portuguesa 
Exploração da temática do Naturalismo a partir das 
obras expostas na sala da pintura portuguesa dos séc. 
XIX e XX (desenho in loco) 

5 Visitas/grupos 
     

  

Pintores e Pinturas 
Na sala do Naturalismo, os participantes referem 
pormenores observados para que o seu par 
identifique a pintura em questão, referindo o seu 
autor. 

5 visitas/grupos 
     

  

Santos da Casa 
Que Santos "povoam" o museu? Qual a sua história? 
Qual a importância que têm na nossa cultura? Porque 
é que este santos traz um leão e quele uma vaca? 
Porque é que a Nossa Senhora tem uma flor na mão? 
Porque é que na Adoração dos Magos está um Índio 
brasileiro? A iconografia e a sua interpretação são 
uma aventura de descoberta. 
Obs. Este projeto terá continuidade em 2015 

1 visita/grupo  
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Carnaval "Carnis Valles" 
Após visita, atelier de Carnaval "carnis valles" onde 
crianças e adultos se exprimiram através do desenho 
e ou pintura sobre a temática, divulgando-se a obra 
envolta em personagens simbólicas entre o fantástico 
e a realidade, numa homenagem a Maria Capitolina 
de Albuquerque Pessoa, representada neste Museu 
com a sua obra "Carnaval" à qual se juntaram mais da 
mesma série. 

      

  

"Um olhar sobre as Origens" 
Esta atividade integra-se na parceria com o IPDJ, e 
tem como objetivo trazer ao museu, jovens dos 
concelhos do distrito de Viseu, a fim de conhecerem o 
seu acervo. 

      

  

O Grão Génio 
Atividade lúdico-pedagógica que pretendia "pôr à 
prova" as aprendizagens que os alunos/jovens 
fizeram ao longo da visita à exposição permanente. 

3 visitas/grupos 
     

  

O desenho (aula-atelier) 
A pedido do Grupo de Artes Visuais da Escola 
Secundária Viriato - Viseu, os alunos dos 10º, 11º e 
12º anos de Artes Visuais, deslocaram-se ao museu 
para observar/estudar alguns dos desenhos de 
formas naturais, da coleção do MGV e fazerem as 
suas próprias reproduções (desenho in loco) 
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O Naturalismo na coleção de pintura Naturalista da 
Fundação Millennium bcp (exposição temporária no 
MGV) 
A temática do Naturalismo, os pintores que pela 
paixão captam o momento, através de uma particular 
gestão de cores e formas iluminadas ao longo de 
paisagens e narrativas do quotidiano. 

18 visitas/grupos 
     

Projeto de Estágio Licenciatura em 
Animação Cultural 

A Cor da Liberdade (desenvolvido no MGV e no 
Estabelecimento Prisional de Viseu) 
Este projeto teve como objetivos despertar os 
reclusos para a sua capacidade de criação artística; 
interligar as atividades culturais de um museu e a 
liberdade de criação em contexto prisional através de 
oficinas criativas de expressão dramática e expressão 
plástica; relacionar através do tema Liberdade, 2 
mundos, que aparentemente parecem distintos, 
através da implementação de atividades lúdico e 
criatividade; promover atividades que permitam a 
sensibilização para os valores de cidadania e para as 
questões culturais; dar a conhecer e divulgar o Museu 
junto dos reclusos; apresentar à comunidade, em 
mostras, os trabalhos realizados pelos reclusos, no 
âmbito deste projeto. Participaram neste projeto 
cerca de 50 reclusos, e visitaram o museu e as 
mostras desenvolvidas cerca de 450 visitantes dos 8 
aos 80 anos) 
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Apresentação de livro 
"As Palavras da Palavra" de Padre Gonçalo 
Portocarrero de Almada e Zita Seabra (Aletheia 
Editores). 5 de janeiro. Em parceria com a Editora 

           

Apresentação de livro 
"Raúl Rêgo - o Jornalista e o Político" de Natália Neves 
dos Santos (Poética Editora). 13 de junho. Em parceria 
com a Editora 

           

Apresentação de Livro 
 "A cidade dos sete mares" - de Carlos Seixas (Edições 
Esgotadas). 19 de julho. Em parceria com a Editora 

           

Apresentação de livro 

"Árvores Ornamentais do património florístico da 
cidade de Viseu" de Leontina Fonseca (Edições 
Esgotadas). 8 de novembro. Em parceria com a 
Editora 

           

Apresentação de livro 
"nº 22 dos Cadernos Aquilinianos" CEAR 12 de 
setembro. Apresentação do livro do CEAR em parceria 
com o MGV 

           

Apresentação de catálogo 
Apresentação do Catálogo da Exposição VISIBILIA de 
Ema M. 14 de setembro. finissage e apresentação do 
catálogo da exposição 
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Conferência 

Fake'M - conversas em torno do Falso 
Integrado na missão, visão e objetivos do Museu do 
Falso (www.projectopatrimonio.com/museudofalso) 
e por ocasião da exposição temporária da Coleção do 
Museu do Falso - "Coffee Break: #MF@MGV - a 
coleção do Museu do Falso de visita ao Museu Grão 
Vasco", de 18/05/2014 a 30/06/2014 - teve lugar no 
dia 07 de Junho de 2014 o colóquio "FAKE`M - 
Conversas em torno ao Falso", onde se perspetivou 
balizar as noções e implicações do conceito de 
Simulacro e sua relação com os Museus, em contexto 
de aplicação prática, seja social, seja cultural. 

 
          

Conferência 

"Para que serve um Património da Humanidade?"  
17 abril 2014 -Conferência no Museu Grão Vasco em 
parceria com a CMV, a Turismo do Centro Portugal e 
o Jornal Expresso. Esta conferência surge num 
momento em que um conjunto de cidades e regiões 
portuguesas – como Viseu – iniciam ou desenvolvem 
projetos de estudo, de proteção e de classificação de 
sítios e monumentos como Património da 
Humanidade. 
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Conferência 

Conferência "Cultura, Inovação e Valorização dos 
Recursos Territoriais no Portugal 2020" 
4 julho 2014 - Debate sobre as oportunidades de 
investimento e financiamento nos domínios da 
cultura, da inovação e da criatividade no próximo 
ciclo de financiamento comunitário (2014/2020), 
enquanto fatores de desenvolvimento regional e 
valorização do território. (SEC; CIMVDL; CMV e MGV) 

 
          

Concerto e Recital de Poesia 
Dia Mundial da Poesia - Concerto de Música pelo 
Conservatório Dr. Azeredo Perdigão (Orquestra de 
cordas) e Recital de Poesia 

           

Concerto - Serenata 

Festival VIRIATUS - tunas académicas 
1 e 2 de maio - integrado no Festival de Música da 
Primavera (Conservatório Dr. Azeredo Perdigão, MGV 
e CMV ) 

           

Concerto | Audições Concurso Internacional de Guitarra clássica  
 

          

Concerto 

Concerto de Guitarra com o guitarrista internacional 
Judicäel Perroy 
2 de maio || Concerto no MGV integrado na 
programação do Festival Música da Primavera (CMV e 
Conservatório de Música Dr. Azeredo Perdigão) 

 
          

Concerto de Guitarra clássica 
Concerto de Guitarra clássica pelo guitarrista 
Francesco Luciani 
4 de maio ||Comemoração do Dia Europeu da Música 

 
          

Concerto 
"A voz do Rock" 
dias 31 de maio e 1 de junho - integrado na 
programação do Viseu A … Festival das Artes(parceria 
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com o MGV) 

Residência artística 

48h - Short media  
4, 5 e 6 de junho || Evento de produção de curtas-
metragens, "com sede operacional" no MGV, 
organizado pela Escola Profissional Mariana Seixas. 
Ao longo de 48 horas, os concorrentes tiveram de 
produzir uma curta-metragem e ainda uma 
reportagem fotográfica, um cartaz e um website para 
promover a curta. 

 
          

Concerto 
DJ set Paulo Furtado 
11 julho - Uma viagem às influências musicais de 
Tigerman (no âmbito Jardins Efémeros) 

 
          

Performance 

102 years out of Synch de Mikhail Karikis 
12 de julho - Performance audiovisual que explora a 
ligação intensa entre a invenção da produção de 
energia sustentável(parceria Jardins Efémeros) 

 
          

Concerto 

DJ set Electric Indigo de Suzanne Kirchmaier 
12 de julho - Performance que representa o lado 
feminino da música techno. (no âmbito Jardins 
Efémeros) 

 
          

Debate 
Pólis - Orçamentos e Liberdade: Documentários e 
conversas com realizadores  
13 de julho - (parceria Jardins Efémeros) 

 
          

Espetáculo de dança 

Espetáculo de dança - Banco do Tempo - de Romulus 
Neagu 
13 e 17 de julho - performance de dança entre um Pai 
e um Filho, um Homem e uma Criança, "um fio 
invisível a traçar caminhos e memórias num mapa 
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afetivo. (no âmbito Jardins Efémeros) 

Concerto 
DJ set Pedro Tudela 
16 de julho (no âmbito Jardins Efémeros)  

          

Concerto 

vídeo + DJ set - Um povo que tenha a coragem de ser 
pobre é um povo invencível, de DJ Afonso Macedo e 
VJ Irina Sales Grade 
17 de julho - peça de 25' que consiste numa pequena 
viagem pela música tradicional portuguesa; concerto - 
Dj set de 120' 

 
          

Concerto 

Concerto López Immersive Sound 
18 de julho - concerto / performance que são para 
além do "normal" concerto de música, uma rica e 
intensa experiência de som imersiva no escuro. (no 
âmbito dos Jardins Efémeros) 

 
          

Concerto 
DJ set Manuel Prima 
18 de julho - Dj Set com António Guimarães e Paulo 
Vinhas (no âmbito de Jardins Efémeros) 

 
          

Masterclass  
Masterclass Francisco López  
19 de julho (Jardins Efémeros)  

          

Concerto 
DJ set - Analog Africa Soundsystem 
19 de julho (Jardins Efémeros)  

          

Sessão Solene 
Sessão solene de assinatura de protocolo entre o 
MGV e a Confraria Gastronómica do Dão e tomada de 
posse dos novos corpos sociais. 16 de setembro 

 
          

Comemoração do Dia mais Curto 
(solstício) - projeções + concerto 

Shortcutz Xpress Viseu - projeção de curtas 
metragens e "mini" concerto com a banda a jigsaw  
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O nível de cumprimento das atividades planeadas para 2014 mostra-se, retrospetivamente, muito alto, o que é de assinalar considerando as condições de funcionamento do Museu. 

A única modificação de verdadeira monta foi a eventualidade de se ter de cancelar a exposição que pretendia comemorar o 70º aniversário do desaparecimento de Vergílio Correia, mas as 

dificuldades de alguns parceiros em reunirem a documentação relevante, por um lado, e o aparente desinteresse da família em se associar à iniciat iva (que nestas situações parece ser um 

elemento indispensável), obrigaram a esse cancelamento. 

Isso permitiu, todavia, reorientar os recursos humanos afetas à exposição para outras tarefas, que se cumpriram com êxito assinalável: o reforço da integração de voluntários, 

designadamente na presença do Museu nas redes sociais e a catalogação da coleção numismática, que foi praticamente concluída. 

Outro elemento de desvio das atividades realizadas relativamente ao planeado prendeu-se com o assinalar em Conimbriga de uma série de Dias Mundiais julgados relevantes. Estabelecidas 

as parcerias, verificou-se, no entanto, que esses dias eram já datas sobrecarregadas nas agendas dos parceiros e, não sendo o Museu parceiro suportando encargos financeiros (pois toda a 

atividade foi planeada na base de orçamento zero), não foi possível garantir a realização das iniciativas nas datas previstas.  Isto não obstou a que, na esmagadora maioria dos casos, as 

iniciativas tivessem tido lugar, mas em datas alternativas; em suma, para a realização perfeita de um plano de atividades um módico de compromisso financeiro é indispensável. 

A mesma consideração se aplica às intervenções de conservação e restauro e de escavação que se previam. O seu âmbito teve de limitar-se à extensão em que puderam ser levadas a cabo 

sem dispêndio financeiro, ou seja, com exclusivo recurso aos escassos meios do Museu. 

Noutro registo, é sobretudo de salientar na atividade do Museu em 2014 a completa remodelação da reserva, que ultrapassou o âmbito do que estava originalmente previsto graças à 

conjugação de recursos de vária ordem, nomeadamente a integração de estagiários CEI-Património. 

 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS      

Desenvolvimento infraestrutural do 
programa museológico de Conimbriga 

              

Aquisições Aquisições 
Adquirir os prédios rústicos e urbanos 
necessários à implementação do projeto. 

a)         

Investigação arqueológica               
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Desenvolvimento das escavações 
Arqueológicas nas Ruínas de Conimbriga 
(DEARCON) 

Escavações Arqueológicas 

a) continuação do conjunto de ações 
destinadas a identificar os limites sul do 
anfiteatro; b) alargar a área de intervenção no 
sector a nordeste do fórum. 

    b)     

Reforço dos meios humanos               

Contratos de Emprego/Inserção Integração de colaboradores 4 pessoas ao longo de todo o ano.         X 

Protocolo com a Direção Geral da 
Reinserção Social e Serviços Prisionais 

Integração de colaboradores 
2 pessoas ao longo de todo o ano, mínimo 
atual; desejavelmente 4 pessoas ao longo de 
todo o ano. 

        X 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS            

Reintegração do mosaico de Santa Vitória 
do Ameixial 

Reintegração do tesselato 
Concluir fase de remontagem das placas de 
resina. Preparar reintegração do desenho do 
tesselato. 

    c)     

Restauro dos Mosaicos do Museu 
Nacional de Arqueologia 

              

Implementação do Plano de Conservação 
Preventiva 

              

  Manutenção de mosaicos 
Efetuar as intervenções adequadas nas áreas 
previstas em Plano de Conservação 
Preventiva. 

        X 

  
Manutenção do sistema hidráulico na Casa dos 
Repuxos. 

Lançar e concluir a intervenção necessárias 
para garantir a manutenção dos equipamentos 
e possibilidades de limpeza para manter a 
qualidade da água 

        X 
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Mobiliário e equipamento de contentorização da 
reserva 

Instalar 55 módulos de estantes, de acordo 
com o plano de intervenção elaborado; 
modificar as condições de armazenagem do 
material com 750 novos contentores. 

        X 

Exposição temporária 
Exposição "Virgílio Correia, no 70º aniversário da sua 
morte". 

Inaugurar a exposição em dois núcleos (Museu 
Monográfico de Conimbriga e Arquivo da 
Universidade de Coimbra) em 10 de Junho de 
2014. Editar o respetivo catálogo. 

d)         

Exposição itinerante 
Assegurar a circulação da exposição "Crianças de Hoje 
e de ontem no quotidiano de Conimbriga" 

Fazer circular a exposição por dois locais 
distintos. 

        X 

Inventariação da coleção numismática. 
Catalogar e inventariar a coleção numismáticas das 
escavações antigas. 

Catalogar cerca de 4000 moedas.         X 

Edições do Museu Monográfico de 
Conimbriga 

              

  Roteiro Breve do Museu e das Ruínas 
Reimprimir o roteiro existente, em volumes 
adequados à sua venda 

e)         

  Guia das Ruínas 
Produção e edição atualizada, em 3 línguas , 
em vol adequados à sua venda num período 
de 5 anos (c. 2000 exp.) 

e)         

  Catálogo do Museu 
Produzir 1 nova ed, em 2 línguas, em vol 
adequados à sua venda num período de 5 
anos (c. 2000 exp.) 

e)         

Extensão Educativa do Museu               

  Dia Mundial da Árvore 

Pretende-se sensibilizar o público infanto-
juvenil para as preocupações com a 
preservação da natureza; desenvolver uma 
ação envolvendo um mínimo de 30 pessoas. 

        X 
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  Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

O Museu Monográfico de Conimbriga 
continuar a associar-se à celebração desta 
efeméride; desenvolver uma ação envolvendo 
um mínimo de 30 pessoas. 

        X 

  Dia Mundial da Dança 

Potenciar os espaços existentes dentro do 
perímetro visitável para este tipo de 
iniciativas; desenvolver uma ação envolvendo 
um mín de 30 pes 

f)         

  Dia Europeu da Música 

Potenciar os espaços existentes dentro do 
perímetro visitável para este tipo de 
iniciativas; desenvolver uma ação envolvendo 
um mín de 100 p 

        X 

  Dia Internacional dos Museus 

O Museu Monográfico de Conimbriga 
continuar a associar-se à celebração desta 
efeméride; desenvolver uma ação envolvendo 
um mínimo de 30 pessoas. 

        X 

  Dia Mundial da Criança 

Proporcionar ao público infanto-juvenil uma 
visita a Conimbriga num contexto diferente do 
tradicional. Fidelização desta tipologia de 
público; desenvolver uma ação envolvendo 
um mínimo de 100 pessoas. 

        X 

  Dia Nacional dos Avós 

Atividade desenvolvida com o intuito de 
captar/fidelizar o público-alvo as famílias; 
desenvolver uma ação envolvendo um mínimo 
de 30 pessoas. 

f)         

  Teatro de Tema Clássico 
Fomentar a realização do Festival que conta já 
com a XV edição; desenvolver uma ação 
envolvendo um mínimo de 200 pessoas. 

        X 



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014     

Página 135 de 221 
 

Museu Monográfico de Conímbriga 

PROJETO ATIVIDADE Objetivos/ Metas GRAU DE CUMPRIMENTO 

  
  

0%-
24% 

25%-
49% 

50%-
74% 

75%-
99% 

100% 

  Dia Internacional da Solidariedade 
Promover a integração da comunidade local; 
desenvolver uma ação envolvendo um mínimo 
de 100 pessoas. 

f)         

  Dia Mundial do Turismo 

Dar a conhecer o potencial 
patrimonial/turístico da região centro; 
desenvolver uma ação envolvendo um mínimo 
de 30 pessoas. 

f)         

  Dia Mundial do Coração 

Sensibilizar os visitantes de Conimbriga e a 
população em geral para os benefícios dos 
hábitos de uma vida saudável; desenvolver 
uma ação envolvendo um mínimo de 200 
pessoas. 

f)         

  Dia da Bengala Branca 
Facultar o acesso à cultura para pessoas que 
padeçam desta incapacidade; desenvolver 
uma ação envolvendo um mín de 30 pes 

f)         

  Aniversário do Museu 
Celebrar o aniversário do Museu (10 de Junho) 
com um espetáculo de Ópera montado pela 
Associação Ritornello 

        X 

  Ludi Lusitani 
Realizar um espetáculo de recriação histórica 
em colaboração com a Câmara Municipal de 
Condeixa. 

        X 

  Espetáculo do Orpheon Académico de Coimbra 
Receber e promover a realização de um 
espetáculo pelo Orpheon Académico de 
Coimbra no espaço das Ruínas. 

        X 
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  II Feira de Gastronomia e Património. 

Organizar a II Feira de Gastronomia e 
Património em colaboração com os 
produtores e artífices locais, aproveitando 
estágios da Escola Superior de Educação de 
Coimbra e da Profitecla (Cursos de Turismo). 

        X 

  
Acolhimento de atividades culturais e de extensão 
educativa diversas. 

Promover, realizar ou aceitar a realização de 
pelo menos 6 atividades promovidas 
autonomamente ou por promotores externos. 

        X 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

  Ação Educativa 

Manter as elevadas taxas de 
acompanhamento das visitas escolares 
programadas (>90%) e a disponibilização de 
guionamentos externos certificados. 

        X 

  Conservação e restauro 
Manter uma razoável taxa de resposta às 
solicitações recebidas (>50%). 

        X 

  Acolhimento de voluntariado 
Assegurar a integração de todas as propostas 
válidas. 

        X 

  Colaboração com a comunidade local 

Manter a representação do Museu 
Monográfico de Conimbriga no Conselho geral 
do Agrupamento de Escolas, no Conselho 
Local de Ação Social e outras colaborações. 

        X 

  Rotinas de manutenção Aplicação de herbicidas         X 

    Utilização de maquinaria (manutenção)         X 
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Manter o inv de ferramentas desgastáveis pelo 
uso. 

        X 

a) a aquisição não foi levada a cabo porque, a pesar da informação atempada dos serviços à tutela, o Ministério das Finanças não deu a indispensável autorização à execução da despesa; b) 
a inexistência de pessoal adequado ao projeto e a impossibilidade de deslocar para o projeto os trabalhadores (indispensáveis à manutenção) impediram o desenvolvimento previsto do 
projeto; c) a aquisição de materiais indispensáveis à realização do trabalho arrastou-se, razão pela qual só a primeira parte da atividade (placas de resina) foi concluída; d) a impossibilidade 
de os parceiros reunirem os materiais indispensáveis à exposição levou ao cancelamento da exposição; e) não foi possível compatibilizar os prazos de trabalho da Imprensa Nacional Casa 
da Moeda com as necessidades editoriais do MMC, pelo que as publicações foram postergadas para anos futuros; f) a atividade não foi levada a cabo nos moldes previstos dada a 
incompatibilidade de calendário e disponibilidade dos parceiros que se verificou, tendo sido substituída por outras atividades que não estavam originalmente previstas. 
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O MNA tem tentado, nos últimos anos, difundir e partilhar, quer numa componente de investigação técnica e científica, quer numa componente mais didática direcionada para 

públicos não especializados, o vasto conhecimento que detém sobre o território que hoje é Portugal. Neste aspeto, tem tentado constituir uma verdadeira comunidade de investigadores, 

por forma a podermos rentabilizar, de alguma maneira, o resultado da sua ação, assim como tem procurado articular com o sector Turístico, designadamente operadores e guias, mas 

também promotores de eventos com valor cultural, para dar uma maior visibilidade ao Museu. 

Este esforço, e já que habitualmente o desempenho anual de um Museu Nacional mede-se em número de entradas e da receita recolhida, levou a que depois de uma estagnação no 

registo de visitantes nos últimos anos, assistíssemos a um crescimento de ambos os indicadores, que importa ainda incrementar e que levaram o MNA à posição de quarto museu mais 

visitado em 2014, catapultando-o para o primeiro dos Museus com mais receita gerada em bilhética, e para o quarto lugar absoluto dos “MPM” da DGPC, para o que muito contribuiu a 

implantação da nova bilhética em vigor desde junho de 2014, que permite a emissão de bilhetes conjuntos com o Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém. 

Por outro lado, o público do MNA apresenta ainda um ligeiro 

desequilíbrio entre visitantes nacionais e estrangeiros (41,9 e 58,1% 

respetivamente). Constitui assim o primeiro desafio do MNA, desenvolver 

atividades e iniciativas que tragam mais visitantes nacionais, fidelizando este 

público e tornando-o num frequentador mais assíduo deste equipamento 

cultural, por forma a estabilizar o número de visitantes nacionais no quadro 

geral. 

Um outro grande desafio do MNA é também a internacionalização, numa ótica de valorização das suas coleções, alicerçada numa investigação científica de ponta e de exposições 

didáticas, sensoriais e inclusivas.  

Como instituição museológica, o Museu tem que ter relações com outras instituições internacionais afins. O Museu pretende apresentar-se perante o exterior como um 

coorganizador de exposições de alcance internacional, com o objetivo de se incluir nos grandes circuitos culturais internacionais. Constitui assim um objetivo fundamental o 

estabelecimento de laços de cooperação com outros museus internacionais e instituições similares, bem como a consolidação de parcerias já existentes ou a criar, de modo a que o 

intercâmbio de conhecimentos, de experiências e de projetos possa adquirir um caráter regular e sólido, criando uma dinâmica que se alimente a si própria, alicerçada numa cooperação 

Ano N.º de visitantes Receita 

2011 68.938 71.930,50 € 

2012 79.210 69.190,50 € 

2013 80.141 78.974,00 € 

2014 103.068 812.481,62 € 
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bilateral. 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS               

Exposições Temporárias               

  Tempo Resgatado ao Mar          X 

  Etnografia extra-europeia nas coleções do MNA          X 

  Biface - O “faz-tudo” da primeira humanidade      A)     

  Escoural: 50 anos depois          X 

  
Frei Manuel do Cenáculo, o criador do primeiro 
museu português no bicentenário da sua morte 

         X 

  Ruinosos Momentos de Gloriosos Monumentos          X 

  Presépio “Adoração dos Pastores”          X 

  Augusto y Emerita          X 

  
Lusitânia Romana: origem de dois povos / Lusitania 
romana: orígen de dos pueblos 

       B)   

Edições               

 Protocolo INCM 
 

            

  
Publicação de "Suplemento ao Arqueólogo Português 
8" 

 C)         

  Publicação de "Fotobiografia de Manuel Heleno"  C)         

  Publicação de "O Arqueólogo Português" S.5, vol. 2          X 

  Publicação de "O Arqueólogo Português" S.5, vol. 3      D)     
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Publicação de catálogos e roteiros no âmbito da 
exposição “O Tempo Resgatado ao Mar” 

         X 

  
Publicação de catálogos e roteiros no âmbito da 
exposição “África Reencontrada” 

         X 

  
Criação de um Comité de Leitura para O Arqueólogo 
Português 

         X 

  
Elaboração de procedimentos para a credenciação 
internacional de O Arqueólogo Português 

     E)     

EMEE / Eurovision              

               

  
Desenvolvimento de conceitos multiculturais para 
fazer a ponte para os (não visitantes) até Maio 2014 

         X 

  
Desenvolvimento de toolkits (ferramentas didáticas) 
para os museus até Maio 2014 

         X 

  
Discussão dos toolkits(ferramentas didáticas) com a 
realização de workshop de Março a Junho 2014 

         X 

  
Preparação do 3º encontro Geral em Roma de Abril a 
Julho de 2014 

         X 

  
Elaboração de um documentos de trabalho baseado 
nos toolkits desenvolvidos de Abril a Maio 2014 

         X 

  
Publicação e disseminação da fase 1 do projeto no 
website de Junho  a Setembro 2014 

         X 
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Desenvolvimento de unidades exemplares de 
mudança de perspetiva relativamente aos objetos dos 
museus , numa ótica de reinterpretação dos mesmo 
possibilitando a participação dos visitantes de Julho 
de 2014  até 2015 

         X 

  
 Preparação e implementação de um concurso 
europeu para jovens cenógrafos – Fevereiro e Março 
de 2014 e Dezembro de 2014 a 2015 

 
        X 

Serviço de Coleções               

 Conservação e restauro da coleção de 
mosaicos romanos  

            

  Conservação e restauro  F)         

  Restauro  F)         

  Reserva museológica  F)         

  Restauro          X 

Conservação preventiva Conservação          X 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

Guião Publicação  G)         

Clubes de Arqueologia              

  O MNA vai ao Clube de Arqueologia          X 

  Arqueologia experimental e didática da arqueologia      H)     

Sector Educativo              

  Peça do Mês        I)   

  Conversas inopinadas  J)         

  Tertúlias  K)         
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  Dia do Investigador          X 

  Arqueologia e Antropologia… Territórios de Fronteira          X 

  Corantes e Pigmentos do Antigo Egipto          X 

  
Jornada Arqueologia. Património e Museus nos 
Tempos de Mudança 

         X 

  
Mina de São Domingos: um campo de intervenção 
arqueológica, um conjunto a valorizar 

         X 

  3.º Encontro Arqueologia e o Mar          X 

  
Megalitismo e Sociedades Camponesas da Beira Alta 
de Leite de Vasconcelos À Atualidade 

         X 

  Jornada Arqueologia Industrial          X 

  Silêncio de Memórias Recentes          X 

  Ciclo de Conferências Conversas a Bordo          X 

  
Ciclo de Conferências José Leite de Vasconcelos e o 
MNA 

         X 

  Abel Viana, paixão pela arqueologia          X 

Eventos Comemorativos              

  Dia dos Museus          X 

  Noite dos Museus          X 

Belém Art Fest a definir          X 

5ªs à Noite a definir  L)         

Festival dos Oceanos a definir  L)         

Jornadas Europeias do Património a definir          X 

  Dia Internacional dos Monumentos e Sítios          X 
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  Dia do Museu Nacional de Arqueologia          X 

  Semana da Ciência e Tecnologia          X 

  Concertos          X 

  Apresentação/lançamento de livros          X 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

  Biblioteca          X 

  Arquivo Histórico      M)     

  Ação Educativa          X 

  Ação Educativa          X 

  Ação Educativa          X 

  Ação Educativa          X 

  Ação Educativa          X 

  Ação Educativa          X 

  Desinfestação          X 

A) Elaborado o guião a seguir pela exposição.B) Início do projeto de organização conjunta com o Museo Nacional de Arte Romano (MNAR), de Mérida, e com o apoio de variadas 
instituições museológicas portuguesas, de uma exposição a ter lugar no MNAR em Mérida e posteriormente no MNA em Lisboa. Apesar de ter tido início em setembro de 2014, o projeto 
conheceu um rápido desenvolvimento e terá a sua conclusão em breve.B) Publicado em 2013.C) Foram entregues os materiais para publicação à Imprensa Nacional-Casa da Moeda.D) Foi 
iniciado o procedimento.E) Este trabalho não foi elaborado visto os esforços do Serviço de Coleções terem sido reorientados, nomeadamente para a (re)inventariação de outras coleções do 
Museu, referentes a Torre de Palma, Idanha-a-Velha e coleções etnográficas portuguesa e extraeuropeia, para disponibilização no Matriz e MatrizNet e para apoio a investigadores com 
trabalhos em curso sobre coleções do acervo do MNA.F) Não foi realizado por os esforços editoriais terem recaído noutros projetos, nomeadamente relacionados com as exposições 
temporárias realizadas.G) Foi realizado um evento, com bastantes alunos, em Vila Velha de Ródão.H) Foram realizadas 10 de 12 devido a meses de pausa.I) Foi apenas realizada 1, devido a 
terem sido realizadas, em substituição, outras conferências que não estavam previstas no Plano de Atividades para 2014.J) Não foram realizadas tertúlias, devido a terem sido realizadas 
outras conferências que não estavam previstas no Plano de Atividades para 2014.K) Estes eventos não foram realizados, como havia acontecido em anos anteriores, pela DGPC.L) Só está 
disponibilizado o arquivo de Manuel Heleno, mas o Arquivo pode ser consultado após contacto com o Serviço. 
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A programação do museu em 2014 continuou a assentar num ritmo ambicioso de exposições temporárias, de diversa escala e complexidade, explorando programas e modelos 
(correspondentes a espaços de exposição específicos) já experimentados, com sucesso, nos anos mais recentes. 
 
Correspondendo, pelos conteúdos, à missão cultural do museu e a um particular incremento das suas parcerias e colaborações internacionais, tal continuidade visa assegurar motivos 
renovados de visita e a consolidar uma tendência, bem significativa, do aumento do número de visitantes. De facto, em 2014, o MNAA registou um número record de visitantes: 221.675.  
Um esteio fundamental de sustentação desta programação, nomeadamente ao nível das duas grandes exposições temporárias que se têm vindo a realizar cada ano, advém da realização de 
parcerias com produtoras privadas, uma opção iniciada em finais de 2103, com a exposição de Pintura Nórdica do Museu do Prado, e a que também em 2014 se deu continuidade com duas 
grandes exposições baseadas em coleções italianas. 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMA           

Exposição Permanente Remontagem da exposição permanente 
 

X         

Grandes Exposições    
Realização duas grandes exposições 
temporárias. 

          

  
Os Saboias. Reis e Mecenas. Turim, 1730-1750.  Com 
catálogo da exposição. Parceria com a produtora 
Everything Is New 

  
      X 

  
FMR. A coleção Franco Maria Ricci.  Parceria MNAA/ 
UAU 
Com catálogo da exposição 

  
 

      X 

Médias Exposições   
Espaço destinado a exposições extraprograma, 
quando se justifiquem. Realização de uma 
exposição 

        X 

  
Esplendores do Oriente. Joias de Ouro da antiga Goa.  
Com catálogo da exposição   

      X 

Exposições Sala do Tecto Pintado   
 Sala do Teto Pintado - Exposições dedicadas a 
projetos de investigação envolvendo 
o acervo do MNAA, Realização de 3 exposições 

 
        

  
Vita Christi - Marfins luso-orientais 07-12-2013 a 02-
03-2014   

      X 
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Luca Giordano. Êxtase de São Francisco.  Com 
catálogo da exposição 

  
 

      X 

  
Splendor et Gloria. Cinco Joias Setecentistas de 
Exceção.  Edição: catálogo da exposição 

  
 

      X 

  
Carrara: Escultura Italiana nas Janelas Verdes (1625-
1848) 

  
 

        

Exposições Sala do Mezzanino   

Programação da Sala do Mezanino, destinado 
à divulgação das coleções de desenho e 
gravura do MNAA, preferencialmente em 
articulação com a programação do museu. 
Realização de 3 exposições 

          

  
Desenhos Maneiristas Lombardos da coleção do 
MNAA  

        X 

  Os Bibiena e o Teatro na Corte de Lisboa (1700-1760) 
 

X         

  

Domingos Sequeira. A Adoração dos Magos (17-12-
2013 a 30-03-2014)  a que se seguiram as obras de 
requalificação da sala do Mezanino (Abril e Maio de 
2014) 

            

  
O Belo Vermelho. Desenhos a Sanguínea (Séculos XVI 
a XVIII) 

  X         

  
 Il Celebre Pittore. Vieira Portuense (Desenhos de 
Parma) (04-11-2014 a 08-03-2015), cuja temática se 
insere no âmbito da exposição FMR. 
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Obra Convidada   

Iniciativa inserida na estratégia de 
internacionalização do MNAA, em parceria 
com grandes museus e coleções públicas 
internacionais. Apresentação de 3 obras 
convidadas 

          

  
Andrea del Verrocchio (c. 1435-1488). Virgem com o 
Menino. Frankfurt, Städel Museum 

          X 

  
Antonello da Messina (c. 1430-1479).Palazzo Madama 
- Museo Civico D'Arte Antica, Turim 

  X         

  
Obra de José de Ribera, São Tiago Maior, Museo de 
Bellas Artes de Sevilla (16-09-2014 a 11-01-2015) 

            

  
Gérard David (c. 1455-1523). A Virgem da Sopa de 
Leite. Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
Bruxelas 

          X 

  
MNAA Olhares Contemporâneos - Residência 
Fundação EDP 

Artistas convidados desenvolvem o seu olhar 
contemporâneo sobre o museu através de 
imagens que serão expostas no jardim do 
MNAA 

          

Grandes exposições - Parcerias 
internacionais 

              

  

Tesori dal Portogalo. Architetture immaginarie dal 
Medioevo al Barocco.  Parceria SEC/DGPC/MNAA/ 
Palazzo Madama, Turim (07-05-2014 a 28-09-2014). 
Parceria produção do catálogo da exposição, editado 
por Silvana Editoriale. Exposição no Palazzo Madama, 
em Turim, da exposição com que o MNAA inaugurou 
o ano de 2013, na linha programática de 
internacionalização do MNAA e do papel do Museu 
na projeção internacional do património artístico 
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português. Em parceria com o Museo Nacional del 
Romanticismo, na que constitui a primeira 
apresentação monográfica internacional de um 
artista português não contemporâneo. 

  

En el Umbral de la Modernidad. Domingos Sequeira. 
Un pintor português (1768-1837). Parceria 
SEC/DGPC/MNAA/ Museo Nacional del 
Romanticismo, Madrid (07-11-2013 a 02-02-2014). 
Parceria produção do catálogo da exposição. Em 
parceria com o Museo Nacional del Romanticismo, na 
que constitui a primeira apresentação monográfica 
internacional de um artista português não 
contemporâneo. 

            

Ampliação do MNAA. 20 Propostas 
Académicas (IST) 

Exposição no Átrio 9 de Abril de 20 propostas de 
ampliação do MNAA pelos alunos do Mestrado 
Integrado de Arquitetura do IST (26-06-2014 a 28-09-
2014) 

 
          

Obra Convidada 
José de Ribera, São Tiago Maior, Museo de Bellas 
Artes de Sevilla (16-09-2014 a 11-01-2015)  

          

Exposições Sala do Mezanino 
(2013/2014) 

Domingos Sequeira. A Adoração dos Magos (estudos 
preparatórios) (17-12-2013 a 30-03-2014)  

            

Exposições Sala do Mezanino 
Il Celebre Pittore. Vieira Portuense (Desenhos de Parma) 
(04-11-2014 a 08-03-2015). Exposição programada no 
âmbito da exposição FMR. A coleção de Franco Maria Ricci 

          X 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

Ação Educativa 
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Oficinas para Crianças 
Oficina Filosofia para Crianças: Sentir e Pensar o Belo; 
Oficina Ver, Pensar, Criar: Viver o Belo!; Oficina A 
Festa das Artes em Tempo de Natal. 

  
      X 

  

Oficinas para Adultos 
Visita-jogo para Famílias. Descobrir o Museu. 
À Mesa com o Rei. Splendor et Gloria. Cinco jóias 
setecentistas de exceção. 
Chapéus Extraordinários para Requintadas Cabeças 

  
      X 

  

Oficinas para Famílias 
Visita-jogo para FamíliasDescobrir o Museu.À Mesa 
com o Rei.Splendor et Gloria. Cinco jóias setecentistas 
de exceção.Chapéus Extraordinários para 
Requintadas Cabeças 

  
      X 

  

Visitas Orientadas para Público em Geral: exposição 
permanente e exposições temporárias 
Visitas Orientadas para Público em Geral: Vita Christi. 
Marfins Luso-Orientais; Conhecer o Museu Nacional 
de Arte Antiga; 
Luca Giordano. Êxtase de São Francisco; A 
representação da Paisagem nas Coleções do MNAA; 
Obra Convidada: Verrocchio; Obra Convidada: Ribera; 
Exposição Jóias de Ouro da Antiga Goa; Exposição 
Splendor et Gloria. Cinco jóias setecentistas de 
exceção. 

 
        X 

  
OS PINTORES E O SEU TEMPO 
Ações de formação acreditadas para professores  

          



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014     

Página 149 de 221 
 

Museu Nacional de Arte Antiga 

PROJETO ATIVIDADE Objetivos/ Metas GRAU DE CUMPRIMENTO 

  
  

0%-
24% 

25%-
49% 

50%-
74% 

75%-
99% 

100% 

  
 O CORPO HUMANO NAS COLEÇÕES DO MUSEU 
NACIONAL DE ARTE ANTIGA 
Ações de formação acreditadas para professores 

 
          

  

Ações de formação acreditadas para professores - 
Museu, Arte e Educação – Museu Nacional de Arte 
Antiga - Imagens dos Descobrimentos nas Coleções 
do Museu 
Em parceria com o Centro de Formação 
de Escolas do Concelho de Oeiras. Destinadas a 
Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico, 
Ensino Secundário e Educação Especial 
Ações de formação  para professores 

 
          

  
 
O Ermita no Ocidente Medieval  

          

  

Exposição Rubens Brueghel e Lorrain. A Paisagem 
Nórdica do Museu do Prado. 
Ações de formação acreditadas para professores  

          

  
Museu, Arte e Educação – Museu Nacional de Arte 
Antiga – Tradição e Inovação. 
Ações de formação acreditadas para professores 

 
          

  
Mundos em Descoberta 
Destinatário: Sindicato dos Professores da Grande 
Lisboa (SPGL) 

 
          

  
Arte Expressão e Comunicação. 
Formação de Guias-Intérpretes: 6 Sessões de 
Formação – 18 horas. 
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Formação de Guias-Intérpretes. Nas Exposições 
Temporárias: Esplendores do Oriente. Jóias de Ouro 
da Antiga Goa;Os Sabóias. Reis e Mecenas (Turim 
1730-50); Splendor et Gloria. Cinco jóias setecentistas 
de excepção. Conhecer o Museu Nacional de Arte 
Antiga 

 
          

  

Dia Mundial da Criança 
Visita-jogo para crianças "À MESA COM O REI". Visitas 
orientadas à Exposição "SPLENDOR ET GLORIA. Cinco 
Joias Setecentistas de Exceção" 

 
          

  
Noite dos Museus 
Inauguração exposições; Concerto pelos Solistas da 
Metropolitana; Festa no Jardim do MNAA 

 
          

  

Dia Internacional dos Museus 
Visitas Orientadas:Obras-primas do MNAA; 
Exposições Temporárias: Esplendores do Oriente. 
Jóias de Ouro da Antiga Goa; Obra Convidada: Virgem 
com o Menino, Andreia del Verrocchio e Oficina; 
Lucca Giordano. Êxtase de São Francisco. 

 
          

  

Natal em Arte Antiga 
Visita-Jogo para Famílias: Histórias de Natal: Um 
Presépio para os Príncipes; Visitas orientadas ao fim 
da tarde e à noite; Concertos: Solistas da 
Metropolitana (16h) e Coro do LNEC (21h); Ceia 

 
          

 Edições/ Parceria  INCM 
Catálogo da exposição. Os Saboias. Reis e Mecenas. 
Turim, 1730-1750. Parceria INCM 

           

  
Flyer da exposição. Os Saboias. Reis e Mecenas. 
Turim, 1730-1750.  
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 Catálogo da exposição FMR. A coleção Franco Maria 
Ricci.  

           

  
Flyer da exposição FMR. A coleção Franco Maria Ricci. 
Edição bilingue Pt/En 

           

  
Catálogo da exposição Esplendores do Oriente. Joias 
de Ouro da antiga Goa. Edição bilingue Pt/ En 

           

  
Flyer da exposição Esplendores do Oriente. Joias de 
Ouro da antiga Goa. Edição bilingue Pt/En 

           

 Edições 
Catálogo da exposição Luca Giordano. Êxtase de São 
Francisco.   

           

  
Flyer da exposição Luca Giordano. Êxtase de São 
Francisco. Edição bilingue Pt/En 

           

  
Catálogo da exposição Splendor et Gloria. Cinco Joias 
Setecentistas de Exceção   

           

  
Flyer da exposição Splendor et Gloria. Cinco Joias 
Setecentistas de Exceção. Edição bilingue Pt/En  

           

  
Flyer da Obra Convidada Andrea del Verrocchio. 
Virgem com o Menino. Edição bilingue Pt/En 

           

  
Flyer da Obra Convidada Gérard David. A Virgem da 
Sopa de Leite. Edição bilingue Pt/En 

           

  
Flyer da Obra Convidada José de Ribera, São Tiago 
Maior. Edição bilingue Pt/En 

           

  Novo desdobrável do MNAA. Editado em Pt e En            
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  Flyer informativo do MNAA. Editado em Pt/En/Es/Fr            

Edições digitais Edição digital da newsletter mensal do MNAA            

Conferências/ Colóquios 
 Universalissimo. Ciclo de conferências no âmbito da 
exposição FMR. A coleção Franco Maria Ricci  

           

  
Seminário Projetos de Investigação em torno do 
MNAA. Organizado pelo IHA da FCSH da UNL com a 
colaboração do MNAA 

           

  

 Obras em Foco 2014. Conferência e visita última 
quarta-feira do mês. Divulgação de uma obra do 
acervo do MNAA e do conhecimento científico 
produzido 

 
          

Concertos  
Programação musical do MNAA no sentido de ampliar 
a oferta cultural do MNAA.  

           

  Solistas da Metropolitana - Recital            

  
Solistas da Metropolitana - Sinfonia Concertante de 
Mozart  

           

  
Grupo Vocal Olisipo 25 temporadas 1988/1989 - 
2013/2014 Concerto Comemorativo 

           

  Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana            

  Coro Regina Coeli de Lisboa            

  
 Banda Sinfónica da PSP. 4ª Festival de Bandas 
Militares no MNAA 

           

  Coral Públia Hortênsia            
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 Solistas da Metropolitana. Temporada de Concertos 
de Música de Câmara. 

           

Dança 
Atuação do grupo goês EKVÂT na inauguração da 
exposição temporária Esplendores do Oriente. Joias 
de Ouro da antiga Goa 

           

Obras de Requalificação  
Intervenção de revisão e reparação das coberturas do 
Anexo  

           

  
Remodelação das instalações elétricas da sala de 
leitura da Biblioteca 

           

  Jardim            

  
Obras de requalificação do átrio 9 de Abril, loja e WC. 
Ver Relatório DGPC/ Departamento de Estudos, 
Projetos, Obras e Fiscalização 

           

  Nova sinalética do MNAA            

  
Colocação de estruturas para bandeiras com as 
exposições temporárias na entrada principal do 
MNAA (exterior). Mecenato GAMNAA/ REN 

           

Web site do MNAA 

Conceção, produção de conteúdos e lançamento do 
novo web site do MNAA Pt/En. O novo sítio Web do 
Museu Nacional de Arte Antiga foi implementado 
pela Waynext, a partir de uma parceria entre a 
Fundação PT e o Museu Nacional de Arte Antiga. 
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745 - Não foi possível a remontagem da exposição permanente das coleções de Pintura e Escultura Portuguesas no 3º Piso por limitações técnicas (substituição do  monta-cargas), 
financeiras e de recursos humanos ;  754 - Adiada até à conclusão da intervenção de conservação e restauro das peças a exibir e respetivos estudos. Assim, foi prolongada a exposição 
Splendor et Gloria. Cinco Joias Setecentistas de Exceção até Janeiro de 2015. Observações: 757 - A exposição Os Bibiena e o Teatro na Corte de Lisboa (1700-1760) não foi realizada pois a 
exposição Domingos Sequeira. A Adoração dos Magos, inaugurada a 17-12-2013 esteve patente ao público nesse espaço expositivo até 30 de Março, a que se seguiram as obras de 
requalificação da sala do Mezanino (Abril e Maio de 2014); 758 - A exposição O Belo Vermelho foi substituída pela exposição Il Celebre Pittore. Vieira Portuense (Desenhos de Parma), no 
âmbito da exposição FMR. A coleção Franco Maria Ricci; 762 - A obra convidada foi substituída por José de Ribera, São Tiago Maior, Museo de Bellas Artes de Sevilla (16-09-2014 a 11-01-
2015) 
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Tal como anunciámos na nota conclusiva do plano de atividades para o ano de 2014, os programas, projetos e atividades, reportam-se aos objetos e estratégias gerais do museu, nele se 

articulando acervo, arquivo, inventário, estágios, exposição, edição, etc., lembrando sempre que se trata de um museu com importantes fundos documentais num ininterrupto processo de 

enriquecimento patrimonial. As atividades articulam-se, e muitas vezes decorrem umas das outras, numa acumulação de trabalho que decorre desde logo da reduzida equipa e da 

desmultiplicação das tarefas pelos seus elementos. É este certamente o aspeto mais sensível que chega a colocar no limiar do risco o cumprimento de funções decisivas. Entre estas, a da 

própria conservação do acervo, como neste ano de 2014, de novo ficou bem expresso com a incapacidade de tornar efetiva a atribuição das verbas da substituição da Central Térmica, com 

as consequências sabidas da falta de controlo da climatização das coleções expostas ou em reserva. 

O segundo aspeto mostra como, apesar das limitações referidas, o museu ter sido capaz de responder a situações não previstas que decorrem de solicitações, propostas ou sugestões 

particularmente vantajosas para o museu. Assim aconteceu com a doação/ exposição Francisco Capelo e com muitos empréstimos e colaborações com entidades internacionais, entre 

outros referidos no quadro que enviamos. 

Um terceiro aspeto, torna evidente que um dos eixos onde confluem muitas atividades do museu é a exposição permanente – o estudo das coleções e dos fundos documentais, a 

preparação dos catálogos e sua edição, a reunião de documentação para os postos de consulta, etc. – infelizmente, os problemas que surgiram no equipamento informático condicionaram 

a melhor concretização das atividades. 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS               

Produção de propostas de comunicação e 
mediação dos conteúdos presentes na 
exposição permanente O Museu, muitas 
coisas. 

              

Linha editorial Objetos e coleções do 
Museu Nacional de Etnologia. 

              

  
Publicação do catálogo relacionado com o núcleo 
Bonecas do Sudoeste Angolano. 

Publicação das reflexões e conhecimentos 
produzidos a partir  dos estudos de coleção 
realizados no museu. Diversificação de 
suportes de comunicação das coleções. 

        X 
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Publicação do catálogo relacionado com o núcleo 
Tampas de panela com provérbios. 

Publicação das reflexões e conhecimentos 
produzidos a partir  dos estudos de coleção 
realizados no museu. Diversificação de 
suportes de comunicação das coleções. 

a)         

Tratamento, digitalização e carregamento 
de dados do posto de consulta. 

Carregamento da base de dados que alimenta o posto 
de consulta da exposição permanente. 

Disponibilizar informações e documentação 
que ajudam a conhecer e reconstituir a 
história do Museu Nacional de Etnologia. 

b)         

Preparação de conteúdos que definirão 
um novo núcleo. 

Núcleo dedicado a um escultor da Guiné-Bissau - 
Joaquim Có. 

Diversificação das coleções e conteúdos do 
acervo do museu abordados na  exposição 
permanente. 

c)          

Realização de atividades lúdico-
pedagógicas 

Ateliers relacionados com cada um dos núcleos 
presentes na exposição permanente. 

    d)       

Tratamento, digitalização e edição com 
vista à disponibilização pública de 
registos fílmicos produzidos pelo museu. 

              

Criação de linha editorial de imagens em 
movimento. 

    
 

        

  Publicação dos filmes de Margot Dias. 
Permitir a divulgação dos fundos fílmicos do 
acervo do museu a público mais alargado. 

  e)       

    
Produção de receita com a sua 
comercialização. 

          

  
Publicação do filme de Rogério Abreu sobre projeto 
de musealização de um moinho em Oliveira de 
Azemeis. 

Permitir a divulgação dos fundos fílmicos do 
acervo do museu a público mais alargado. 

f)          

    
Produção de receita com a sua 
comercialização. 
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Publicação dos filmes de Catarina Alves Costa 
relacionados com o tema do Fado. 

Permitir a divulgação dos fundos fílmicos do 
acervo do museu a público mais alargado. 

f)          

    
Produção de receita com a sua 
comercialização. 

          

  
Publicação dos filmes produzidos no âmbito do curso 
Antropologia e Imagem realizado no museu. 

Permitir a divulgação dos fundos fílmicos do 
acervo do museu a público mais alargado. 

f)          

    
Produção de receita com a sua 
comercialização. 

          

Dar continuidade à digitalização, edição e 
tratamento documental dos registos 
fílmicos do Arquivo de Imagem em 
Movimento do museu. 

Digitalização, edição, tratamento de imagem e 
inserção em base de dados. 

Permitir a divulgação dos fundos fílmicos do 
acervo do museu a público mais alargado. 
Aumentar a longevidade das espécies em 
arquivo. 

        X 

Estudo, revisão e informatização do 
inventário de coleções 

              

Acolhimento de estágios concretizados 
por protocolos com instituições de ensino 
superior 

              

  
Estágio no âmbito de mestrado em Museologia com 
protocolo com a  Universidade do Porto. 

Aumentar o número de objetos do acervo do 
museu inseridos no programa Matriz e 
disponibilizados no MatrizNet. 

g)         
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Estágio no âmbito de pós-doutoramento por 
investigadora brasileira Ana Teles da Silva 

Estudo da correspondência de Jorge Dias com 
antropólogos brasileiros. De interesse para  o 
conhecimento do percurso intelectual do 
fundador do MNE. 

        X 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

  
Remodelação da Central Térmica que permite 
assegurar as condições ambientais adequadas à 
conservação do acervo do museu. 

Repor as condições ambientais adequadas às 
coleções, principalmente as que afetam 
diretamente a sala de exposição permanente, 
uma sala de exposições temporárias e as 
Galerias da Vida Rural. 

h)         

 Continuidade mínima dos procedimentos 
técnicos da conservação preventiva e das 
intervenções que resultam da 
monitorização do estado das coleções: 
ações de monitorização das coleções; 
tratamentos de conservação, ações de 
limpeza, acompanhamento de pedidos de 
empréstimo de objetos, 
acompanhamento de novas 
incorporações e inscrição de números de 
inventário.  

 
           

 

Trabalho de identificação e descrição das espécies 
fotográficas (cerca de 5000) sob a forma de 
diapositivo do arquivo doado pelo antropólogo Luís 
Martins em articulação com o museu; trabalho ainda 
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a ser finalizado. 

 

Acompanhamento do encerramento em forma de 
relatório do trabalho desenvolvido em regime de 
voluntariado por Sofia Violante, na área do Arquivo 
de Imagem, tendo consistido na proposta de uma 
lista de termos controlados a aplicar na indexação das 
espécies fotográficas. 

      

 

Continuidade no trabalho de informatização no 
programa Matriz do inventário do acervo do museu, 
num total de 491 registos de património móvel 
criados, 369 revistos e 135 publicados.  

      

 

Identificação, integração e organização de fundos 
documentais relacionados com as atividades 
desenvolvidas pelo museu desde a sua constituição 
visando a sua centralização no mesmo sector. 

      

 

Acolhimento da extensão infanto-juvenil do Festival 
de Cinema de Animação Monstra, a Monstrinha, de 
13 a 23 de Março de 2014, com a participação de 
cerca de 900 crianças, acrescido da realização de duas 
sessões de uma oficina de cinema de animação para 
famílias, sob a orientação de Fernando Galrito. 

      

 
Inauguração da exposição Artes de Pesca. Normas, 
pescadores, objetos instáveis a 3 de Abril de 2014.       
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Conceção e instalação no espaço da exposição Artes 
de Pesca. Normas, pescadores, objetos instáveis de 
projeção das imagens de pescadores das inscrições 
marítimas de oito capitanias.  

      

 

Lançamento dos dois primeiros volumes da coleção 
editada em parceria com a INCM, Objetos e Coleções 
do Museu Nacional de Etnologia, em edições 
separadas em inglês e em português: O teatro 
wayang kulit de Bali e Máscaras e marionetas do Mali. 

      

 

Lançamento da moeda O Jugo resultante de 
protocolo com a INCM para a criação de uma série de 
moedas designada Etnografia Portuguesa. 

      

 

Realização de protocolo de doação com Francisco 
Capelo, dando lugar à exposição 10 anos depois: 
objetos de outros lugares. Doação Francisco Capelo, 
inaugurada a 12 de Novembro de 2014, 
acompanhada da publicação de catálogo em 1000 
exemplares. 

      

 

Preparação de protocolo com os CTT para o 
lançamento de uma série de 6 selos sobre figurado 
em barro a partir das coleções do museu. 
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Preparação da documentação, incluindo documentos 
originais, que nos foi solicitada a colaboração pelo 
Instituto Camões, implicando estabelecimento de 
contactos com um dos autores e mulher de outro, 
permitindo situar a re-edição do livro na atualidade e 
que seria de todo o interesse em ser publicado já que 
revela um investigador e um país ligados à história e 
coleções do museu. 

      

 

Recebimento, doação e tratamento de um arquivo de 
registos áudio dos cantos das festas do Espírito Santo 
na ilha das Flores. 

      

 

Deslocação de todos os objetos provenientes do MAP 
provisoriamente localizados no espaço da sala de 
exposições número 4 que sofreu graves infiltrações. 
Organização sistemática da reserva Artes e Ofícios 
com a colocação da cerâmica utilitária do MAP e 
objetos de serralharia e ferragem a partir dos últimos 
meses do ano. Organização essa ainda em fase de 
finalização. 

      

 

Colaboração com o Metropolitan Museum de Nova 
Iorque através da preparação da cedência de 3 
objetos para uma exposição a realizar-se naquele 
museu entre setembro de 2015 a janeiro de 2016. 
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Colaboração com o designer Jasper Morrison através 
do seu acolhimento no museu em duas permanências 
de uma semana, para a realização de campanhas 
fotográficas de cerca de duas centenas de objetos das 
coleções da vida rural portuguesa, acompanhado de 
seleção de objetos e sistematização de informação 
associada (inventário e documentação de arquivo), 
com vista à edição de uma publicação em Londres. 

      

 

Colaboração com o MIM – Musical Instruments 
Museum (Phoenix, USA) através do acolhimento da 
sua conservadora, numa visita às coleções de 
instrumentos musicais do MNE, numa solicitação de 
apoio técnico quanto às práticas de conservação 
museológicas aplicadas a este tipo objetos. 

      

 

Colaboração com o Museu do Quai Branly com a 
visita dos seus técnicos para a identificação de 
objetos para pedido de empréstimo para uma 
exposição que aquele museu irá realizar sobre África 
em 2017 (30 de setembro). 

      

 

Colaboração com a Universidade de Liége através do 
acolhimento dos alunos e professores do curso de 
mestrado de Museologia, dirigido pelo professor 
André Gob (28 de Março de 2014); 
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Colaboração com a Cité de la Musique (Paris) no 
acolhimento de dois conservadores para o estudo e 
medições acústicas dos xilofones africanos das 
coleções do museu (julho). 

      

 

Lançamento do livro Terra, Palha, Cal. Ensaios de 
Antopologia sobre materiais de construção vernacular 
da autoria de Pedro Prista, editado pela Argumentum, 
a 17 de Outubro de 2014. 

      

  

Continuidade na digitalização, tratamento e edição 
dos registos fílmicos do Arquivo de Imagem em 
Movimento para trabalho interno, exposição e 
disponibilização para investigação. 

            

  

Continuidade nas ações de preservação do estado de 
conservação das espécies fotográficas que integram o 
Arquivo de Imagem através da transformação das 
imagens analógicas em formato digital, num total de 
1311 digitalizações. 

            

a) De referir que a revisão e edição do texto original de José Gonçalves Coelho já não pôde contar com o autor por falecimento deste, não tendo sido ainda possível localizar o herdeiro 
detentor dos direitos para manifestar o seu acordo com a versão final do texto, formalizar o contrato de edição e então ser proposta a tradução.  
b) O colapso do equipamento informático do posto de consulta onde esta informação deveria já estar inserida e à consulta afetou no último ano este trabalho, assim como, limitou 
gravemente a interação dos visitantes com a exposição permanente e os seus conteúdos. Dos últimos contactos com os responsáveis que instalaram o equipamento e o sistema pouco 
resultou, aguardamos que algum esforço que está por eles a ser feito (com resultados até agora muito precários) ou outra solução mais enérgica por parte da DGPC, possa repor o seu 
funcionamento e os elementos entretanto preparados possam ser inseridos. 
c) Tendo nós desejado fazê-lo com o autor do estudo da coleção, investigador do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (Brasil), ponderamos agora outras alternativas temáticas 
para outros núcleos exposição da Exposição Permanente. 
d) Estas oficinas estão dependentes dos pedidos dirigidos ao museu pelas escolas, segundo as suas próprias conveniências. Por exemplo, as oficinas que implicam a utilização do barro, 
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sendo esta uma matéria dos currículos das escolas, são em geral as mais solicitadas por não requerem assim gastos para a escola. Tendo havido duas oficinas que nunca foram solicitadas. 
Acresce ainda dizer que a pessoa responsável pela realização destas oficinas também não pôde desenvolver outro tipo de interação com as instituições escolares nossas interlocutoras, 
induzindo a sua presença no museu, dado o seu grande envolvimento em termos de conceção e horário de trabalho com a preparação de alguns elementos de museografia que integraram 
a exposição Artes de Pesca (ver a informação que se acrescentou relativamente à inauguração da exposição Artes de Pesca. Normas, práticas, objetos instáveis). 
e) Não foi ainda dado início ao projeto de edição que, entretanto, já foi definido com a Cinemateca Nacional – Museu do Cinema, posteriormente à nomeação do seu diretor José Manuel 
Costa. Neste momento, ainda sem protocolo assinado, está estabelecido e foi publicamente anunciada a série de documentários em colaboração com o Museu Nacional de Etnologia, 
sendo o primeiro constituído pelos filmes de Margot Dias em África.  
f) Estes títulos não foram propostos para serem editados durante o ano de 2014, mas apenas apresentados como pensados para virem a fazer parte desta linha editorial e por isso não 
deverem corresponder a nenhum grau de cumprimento. 
g) Estágio sem efeito por motivos de doença da candidata. 
h) Apesar de ter sido contemplada verba para a sua efetivação não foi dado andamento a esta intervenção de decisiva importância para o museu. 
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Da relevância e da qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipa do MNMC, são testemunhos os diversos prémios, nomeações e referências que lhe vêm sendo atribuídas 

desde a sua reabertura, por instituições congéneres, por organizações da comunidade e pelos seus visitantes. Aos reconhecimentos atribuídos no ano anterior, somaram-se em 2014 o 

Prémio Piranesi Prix de Rome | 2014, Prémio Parceiro de Excelência | EHTC 2014, Certificado de Excelência 2014 | TripAdvisor, Vencedor do Travellers' Choice™ 2014 | TripAdvisor (nº 3 

(94%) dos ‘Dez melhores museus de Portugal’ http://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Attractions-cMuseums-g189100#3 e nº 2 das 42 ‘Atrações em Coimbra’ 

http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g189143-d3249700-Reviews-Museu_Nacional_de_Machado_de_Castro-Coimbra_Coimbra_District_Central_Portugal.html 

De referir ainda os resultados dos inquéritos de satisfação realizados pela DGPC e as referências recorrentes nos registos do museu à qualidade do atendimento da equipa, que reforçam a 
marca de prestígio desta instituição, nacional e internacionalmente. 
Apesar do forte incremento do número de visitantes após a reabertura (69,4%), foi possível manter a trajetória de crescimento sustentado que vimos traçando, registando em 2014 um 

crescimento de 7% no número de visitantes, mantendo e ampliando, como referido, os seus níveis de satisfação. Convém, no entanto, relembrar que os dados estatísticos do MNMC se viram 

significativamente alterados, e sem possibilidade de reposição, no 1º trimestre do ano, devido a um erro técnico no sistema de bilhética. 

Tendo em consideração a nova fase do MNMC, a estratégia prosseguida em 2014 foi, naturalmente, promover uma ampla divulgação e um forte reforço da programação cultural, ancorada 

em parcerias e apoios externos, dada a ausência de financiamento em orçamento. Por este motivo, foi necessário reprogramar exposições temporárias e edições. O nº de ações pedagógicas 

e educativas (108) bem como outros eventos (23) foi também incrementado. 

Reflexo da estratégia de comunicação implementada, o crescimento do interesse pelo museu e pela sua atividade, registado nas redes sociais (em c. de 30% dos visitantes e de 70% de 

visualizações do website), implica o compromisso, a breve trecho, da criação de novo site, único motivo de avaliação menos favorável do público, em todos os indicadores referidos. 

Merece igualmente destaque a aposta do museu no desenvolvimento de projetos de inclusão, três dos quais referenciados, pelo 2º ano consecutivo, no Manual de Boas Práticas de Inclusão, 

produzido pela ANACED.  

Ações promovidas para captação de novos públicos têm vindo a ser desenvolvidas em articulação com a Universidade de Coimbra, nos circuitos nacionais e internacionais, bem como na 

definição de um posicionamento estratégico comum (bilhete conjunto/ Coimbra Card). 

No âmbito do QREN, procedeu-se à aquisição de equipamento para instalação da oficina de Conservação e Restauro. Durante o ano, foram realizadas, em instalações provisórias, inúmeras 

intervenções de C&R em peças das coleções do Museu e de outras instituições e ainda ações de manutenção e conservação preventiva e a aprovação do projeto de requalificação da Igreja 

http://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Attractions-cMuseums-g189100#3
http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g189143-d3249700-Reviews-Museu_Nacional_de_Machado_de_Castro-Coimbra_Coimbra_District_Central_Portugal.html
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de S. João de Almedina/Auditório (2ª fase de obra). 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS               

Atividades culturais               

Música               

  Ciclo de Concertos de Música Clássica Realizar 4 concertos         X 

  Ciclo de Concertos de jovens músicos Realizar 6 concertos         X 

  Ciclo de concertos 'Fado no Museu' 
Realizar apresentações de 30 min. para 
divulgação do fado e guitarra de Coimbra, de 
abril a set., de 4ªf a sáb. 

        X 

Teatro               

  Espetáculos de teatro Realizar 4 espetáculos         X 

  Espetáculos de teatro clássico Realizar 2 espetáculos         X 

Projetos de Acessibilidade e Inclusão 

De referir que três destes projetos de inclusão do 
MNMC (‘Tateando o Museu’, 'EU no musEU' e 
‘Construa Pontes e Não Barreiras’) estão 
referenciados no Manual de Boas Práticas Artísticas e 
Culturais da ANACED (p. 103, 105 e 118). Um dos 
projetos, o "Tateando o museu", está referido no 
portal europeu online Museum for all. 

            

'EU no Museu' 
http://issuu.com/anaced/docs/3___edi____o_do_ma
nual_de_boas_pr__  

            

  
Ações de estimulação cognitiva para pessoas com 
demência (alzheimer e outros) 

Realização de 9 sessões         X 

  
Ações de formação e dinâmicas de grupo para 
cuidadores de pessoas com demência (alzheimer e 
outros) 

Realização de 9 sessões         X 

  Ação de formação para técnicos e voluntários Realização de 2 workshops         X 

http://issuu.com/anaced/docs/3___edi____o_do_manual_de_boas_pr__
http://issuu.com/anaced/docs/3___edi____o_do_manual_de_boas_pr__
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'Construindo pontes…'               

  
Acolhimento no espaço do museu, com dinamização, 
a pessoas com deficiência mental 

Realização de 6 ações         X 

'Tateando o Museu'               

  
Acolhimento e dinamização de percursos táteis para 
pessoas com deficiência visual 

Realização de 6 ações         X 

'Nós no Museu'               

  
Ações de formação e sensibilização para a arte, 
destinadas a público infantil em risco de exclusão 
social 

Realização de 6 ações         X 

  
Ações de formação e sensibilização para a arte, 
destinadas a públicos adultos socialmente excluídos 

Realização de 6 ações         X 

  
Ações de formação e sensibilização para a arte, 
destinadas a pessoas com paralisia cerebral 

Realização de 6 ações         X 

'O tempo e a arte'               

  
Ações formativas no Centro Educativo dos Olivais | 
Direção Geral de Reinserção Social 

Realização de 8 sessões         X 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

Conferências e colóquios               

  
Colóquio 'O Ex Mestre Hilarius e a sua oficina' (título 
provisório) 

Realização de um colóquio de 2 dias com 8 
intervenções 

X a)         

  
Visita temática 'O Ex Mestre Hilarius e a sua oficina' 
(título provisório) 

Realização de uma visita-debate temática no 
museu e no Mosteiro de Santa Clara a Velha 

X a)         

  
Conferência 'A Arte e o Cancro da Mama', por Helena 
Saldanha 

         X b) 

  
Conferência 'Siznando- 950 Anos de D. Sisnando', por 
Maria Helena da Cruz Coelho 

         X b) 
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Conferências no âmbito do Ano Internacional da 
Cristalografia: 
'Nem tudo o que brilha é crista'l, por Elsa Gomes 
'Esculturas e Cristais', por Manuel Lapa 
'As simetrias proibidas dos cristais', por Daniel Pinto 

          X b) 

  
Conferência 'Azulejos – une utopie ceramique', por 
Luís Moura Sobral 

          X b) 

  
Conferência 'Azulejos que ensinam astronomia', por 
Francisco Gil e Carlota Simões 

          X b) 

Exposições temporárias               

  'Viagens | Lacas Namban e de outras paragens' A realizar no 1º trimestre 2014 X c)         

  
Um artista convidado | Joana Vasconcelos | António 
Azenha 

2014, o objetivo é envolver as crianças através 
do projeto 'Coimbra a brincar', na construção 
do maior brinquedo, a apresentar no dia da 
criança. 

X c)         

  'O Negro na arte' A realizar no 3º trimestre 2014 X c)         

  'O Naturalismo Português'   X c)         

  
‘Há 100 anos...’ | Exposição evocativa do Centenário 
do MNMC  

          X d) 

  
Diálogos em Pedra. Da matéria-prima à obra de arte, 
séc.XII-XVIII, no Museu da Pedra, em Cantanhede, 13 
dezembro de 2013 a 18 maio 2014 

          X d) 

  
O Som e a Casa. Coleção Manuel Louzã Henriques, 
MNMC, 25 abril a 15 junho 2014 

          X d) 

  
Este espaço que habito | MET – Movimento de 
expressão fotográfica, 1 julho a 30 agosto 2014 

          X d) 
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Apocalipse e o rapto da Europa | de Mário Vitória, 
MNMC |Centro de Estudos Sociais| Projeto ALICE, 2 
julho a 24 agosto 2014 

          X d) 

  
Tesouros Partilhados | ‘O Brilho de uma Herança: A 
cruz de D. Sancho’, MNMC/MNAA, 4 julho a 14 
setembro 2014 

          X d) 

  
Saúde Mental e Arte, Direção Geral de Saúde | 
Programa Nacional para a Saúde Mental, 3 a 12 
outubro 2014. 

          X d) 

  
Escola Ibérica da Paz 1511-1694 | Pedro Calafate e 
Ramón Emílio Gutierrez, 24 de outubro a 15 
novembro 2014. 

          X d) 

  
Passado, presente e futuro, 40º aniversário da 
APPACDM Coimbra, 3 a 10 dezembro 2014. 

          X d) 

  
Fragmentos de Natal, exposição de fragmentos de 
presépios da coleção de escultura do MNMC, 18 
dezembro 2014 a janeiro 2015. 

          X d) 

  'Um legado para Coimbra' (título provisório) 
Colaboração na expo relativa ao espólio de 
pintura do Gov Civil de Coimbra, pertencente 
ao MNMC em depósito no Museu Municipal. 

        X 

Exposição | Destaque do Trimestre 

Nesta Rúbrica, apresentam-se peças em destaque, 
pertencentes às coleções do museu não expostas 
permanentemente, ou a outros museus, em 
confronto com a EP do MNMC. 

Programa de visitas temáticas com diferentes 
abordagens, através da análise da sua 
materialidade, pelas intervenções operadas ou 
pelo confronto que estabelecem com as 
restantes obras em sala. 
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A Virgem com o Menino' de L. de Morales 

Exposição da pintura. Destaque temporário (3 meses) 
de uma peça emblemática da coleção do museu, não 
exposta permanentemente, para programação de 
diferentes leituras e diálogos 

          X 

Cadeira Abacial 

Exposição de uma cadeira localizada na F. Ricardo 
Espírito Santo. Destaque temporário (3 meses) de 
uma importante peça da coleção do museu, com 
paradeiro desconhecido há décadas, recentemente 
identificada e intervencionada. 

          X 

Castiçais de A. Cotrim e desenhos 

Exposição de dois castiçais da coleção do museu e 
respetivo desenho preparatório. Destaque 
temporário (3 meses) de duas peças em prata e do 
seu desenho preparatório, pertencentes às coleções 
do museu, para análise do seu processo criativo 

          X 

Santa Ana de J. Machado de Castro 

Exposição de uma escultura em madeira do patrono 
do museu. Destaque temporário (3 meses) de uma 
escultura em madeira, pertencente às coleções do 
MNAA, para divulgação e análise da obra do patrono 
do museu, não ilustrado nas suas coleções 

          X 

Educação               

  'Museu, Escola e Memória' 
Ação de formação para professores, com vista 
ao desenvolvimento de atividades no e sobre 
o Museu 

        X 

  'Laboratório de Artes' 
Unidade curricular semestral (300h), em 
contexto de prática, no MNMC, para o 2º ano 
da licenciatura em História da Arte 

        X 
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  'Museos EnRedados' 
Criação de obras por professores artistas, 
inspiradas em temáticas do museu, para expor 
em museus de todo o mundo (internet) 

        X 

  
Grupo de - Políticas e Organizações Educativas e 
Dinâmicas Educacionais 

Visa promover o Museu como espaço 
educador, construindo respostas específicas 
para públicos diferenciados inspiradas em 
temáticas do museu 

        X 

Edições               

  'Museu Nacional de Machado de Castro - Roteiro' 
Atualização dos conteúdos do Roteiro do 
Museu e reedição, por se encontrar esgotado 

      X e)   

  Livro infantil (título a designar) 
Publicação de um livro infantil sobre uma 
aventura no Museu, inspirada e ilustrada com 
pormenores retirados das coleções expostas. 

      X f)   

  Vídeo institucional do MNMC 
Conceber e produzir um vídeo institucional 
bilingue, para promoção do MNMC e das suas 
atividades. 

X g)         

  
Publicação do Mini-Roteiro das coleções em 
exposição permanente 

          X h) 

  

A coleção de numismática do Museu Nacional de 
Machado de Castro  
Autores do catálogo: Isabel Pereira; Teófilo Silva; 
António Pacheco; Ricardo Costeira da Silva 

         X i) 
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Louça tradicional de Coimbra | 1869-1965 (160 pp)    
Autor da monografia: António Pacheco; c/ prefácio 
Alexandre Pais     

         X j) 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

  Visitas temáticas Efetuar  20 visitas     Realizadas 49         X 

  Visitas dramatizadas Efetuar 12 visitas     Realizadas 24         X 

  Ateliers|Workshops Efetuar  10 ateliers     Realizados 21         X 

  Teatro de Sombras Efetuar 6 apresentações  Realizadas 8         X 

  'A Voz dos Avós' Realizar 3 encontros   Realizados 6         X 

  Bolsa de Voluntariado           K 

A - Por motivos de agenda dos oradores convidados, estas atividades foram adiadas para o ano seguinte, em data a confirmar. 
B - Foram realizadas no Museu 7 conferências, no âmbito de projetos/protocolos com outras instituições  
C - As 4 exposições previstas não foram realizadas por alteração da programação.  
D- As 10 exposições descritas nesta alínea substituiram, com vantagem, as 4 previstas para o ano em apreço, privilegiando parcerias com entidades externas, inclusivamente fora do Museu. 
E - O Museu procedeu à atualização dos conteúdos do Roteiro, não tendo sido possível inserir o seu design e publicação no plano de edições da DGPC. Prevê-se a sua edição em 2015. 
F - Os conteúdos (história e imagem) foram produzidoos; a edição aguarda financiamento  da Liga de Amigos.  
G - Foram produzidos guiões e elaborados videos instituicionais, no âmbito de estágios realizados no Museu. Aguardamos, no entanto, financiamento para um projeto realizado por equipa 
profissional. 
H - Editado em 2014 (QREN) 
I - Conteúdos  produzidos no âmbito de programa de voluntariado; design realizado no âmbito de parceria. Aguarda publicação. 
K - O Museu contou com a colaboração de 15 voluntários, na dinamização das atividades educativas e outras. 
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O Museu Nacional do Azulejo (MNAz) norteia a sua atividade pelo conceito de Museu e pela missão e visão definidas pela instituição. 

Apesar do reduzido número de elementos que compõem a sua equipa, manifestamente insuficiente, em colaboração com um significativo número de voluntários e estagiários portugueses 

e estrangeiros, o Museu desenvolveu um volume de trabalho assinalável. 

Além de numerosas informações sobre o preocupante estado de conservação do edifício e dos equipamentos de segurança, estas não mereceram a atenção que seria de esperar num 

museu que é uma referência no âmbito da cerâmica, da História da Arte e da Museologia, quer em Portugal quer no estrangeiro. 

Prosseguiu-se a tarefa hercúlea do inventário do “Fundo Antigo” (vasto espólio de azulejos proveniente de conventos extintos, igrejas e palácios demolidos ou profundamente alterados e 

cujo início teve lugar ainda na década de 80 do século XIX) no âmbito do projeto “Devolver ao Olhar”, parcialmente financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), e 

desenvolveu simultaneamente o Inventário Digital, criando novas fichas e atualizando fichas no Matriz e ainda publicando mais 383 no Matriznet. Fez-se a revisão dos Depósitos de outras 

instituições no MNAz, pois sem inventário é impossível garantir a conservação, segurança e gestão da coleção, bem como a renovação da exposição permanente e concretização de 

exposições temporárias. 

A investigação desenvolvida está plasmada na escrita do Roteiro, no número de artigos publicados em catálogos e revistas da especialidade nacionais e internacionais, em conferências no 

Museu e fora dele, porque a dimensão de uma organização não se mede apenas pelo que faz internamente. 

No âmbito da Conservação e Restauro, além da investigação sobre a degradação física de azulejos históricos em aplicações interiores e identificação dos seus principais agentes, análises de 

pastas, etc., foram tratados 35 painéis de azulejos e procedeu-se ao levantamento de painéis de azulejos in situ, quer para serem doados ao Museu, quer por estarem em risco de roubo ou 

vandalismo. 

Embora não pudesse concretizar a exposição sobre azulejaria de Coimbra e duas atividades consigo relacionadas, o MNAz realizou três exposições temporárias: Lugares onde estarei da 

artista plástica romena Cristina Bolborea, Arte Submersa. Escultura cerâmica da autoria de Sylvain e Tara Bongard e A água no azulejo português do século XVIII, no Reservatório da Mãe 

d’Água das Amoreiras, em parceria com a EPAL. Completou-se a renovação da exposição permanente do piso térreo que incluiu não só a exposição de novos painéis e restauro de outros, 

execução de painéis e vitirines, mas também o rebocar das paredes, aplicação de argamassas e pintura das salas. 

O Serviço de Educação recebeu 14.100 pessoas em atividades de carácter regular para público em geral (visitas orientadas, oficinas de pintura de azulejo), crianças /escolas/família 
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(pedypapers, concertos de piano comentados e atividades e recursos para exploração da coleção permanente do MNANatal e Páscoa), jornadas europeias do património e animação 

cultural (Dia Internacional dos Monumentos e Sítio), Dia Internacional dos Museus e Noite dos Museus) e Concerto Sinfónico interativo para famílias vínculos (27 de Agosto). 

Apesar da divulgação das atividades e vida do museu junto dos meios de comunicação social portugueses, o MNAz merece maior atenção dos Media estrangeiros, quer ao nível da 

imprensa, quer de grande número de televisões. O Museu está também no Facebook e no Twitter. 

O MNAz além de excelentes parceiros, uma ajuda preciosa para assegurar a sua atividade, tem também uma política de mecenato, tendo contado com a Fundação Millennium bcp para a 

requalificação da sala dita de D. Manuel, que corresponde ao corpo da primitiva igreja do convento da Madre de Deus, do Laboratório Imunolab SA através de uma bolsa de estudo para 

investigação, El Corte Inglés, Grandes Armazéns S.A e da Sotinco, que sem qualquer contrapartida continua, desde 2009, a fornecer tintas e outros produtos necessários para as diversas 

exposições temporárias e reparações do edifício. 

Em 2014, o Museu recebeu um total de 115.515 visitantes ou seja mais 13.876 visitantes que no ano transato, resultando num aumento de 13,65%, sendo depois da Torre de Belém e do 

Mosteiro dos Jerónimos a instituição no universo da DGPC que colhe o maior número de estrangeiros.  

A loja do MNAz continua a ser um ponto estratégico de divulgação do Azulejo e de captação de receita, cujos resultados totalizaram 280.863,60€, o que corresponde a um aumento de 17% 

face ao ano anterior. 

O trabalho desenvolvido contribui de forma bem visível para o Museu Nacional do Azulejo atingir a sua meta: estar sempre na linha da frente. 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS               

Educação Estética e Artística               

Projeto entre o Museu Nacional do 
Azulejo e o CED Maria Pia em  Xabregas 

Atividades temáticas (os 5 sentidos| Jardim  
"Zuleijico"| Navegando no AZULejo) 

Pretende-se a valorização da  Arte como forma 
de conhecimento. Manutenção do programa 
em contexto escolar já em prática em anos 
letivos anteriores, com os alunos do pré-
escolar e do 1º ciclo do CED Maria Pia em  
Xabrégas 

        X 

Passaporte Escolar               
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Passaporte Escolar | Oferta cultural | 
Museu Nacional do Azulejo 

              

  Visitas temáticas 

Valorizar a  Arte como forma de 
conhecimento. Meta: incremento em 10% do 
nº de crianças rececionadas em 2012/2013, 
apostando no transporte gratuito da CM Lx 

        X 

  Oficinas de pintura de azulejo 

Por ser uma atividade paga tem sido preterida 
em relação às visitas temáticas.  Pretende-se a 
manutenção do número de oficinas em 
relação a 2013 

        X 

  Concertos comentados de piano 

Por ser uma atividade paga tem sido preterida 
em relação às visitas temáticas.  Pretende-se a 
manutenção do número de concertos em 
relação a 2013 

        X 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

Inventário               

  

Continuação do inventário do “Fundo Antigo” do 
MNAz, realizado por duas assistentes técnicas 
(Porfíria Formiga e Graça Silva) e diversos voluntários 
e estagiários, sob a orientação de Alexandre Pais. 
Identificação de painéis e núcleos a que pertencem os 
azulejos que se vão organizando, com vista a 
posterior investigação de proveniências. 

          x 

  
Programa Matriz - Criadas 164 novas fichas Matriz. - 
Atualizadas 1527 fichas Matriz. 

          x 
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. Em Dezembro de 2014 finalizou-se a atualização dos 
Depósitos no MNAz, num total de 478  

          x 

Exposições               

  Lugares Onde Estarei. Cerâmica de Cristina Bolborea 

Dar a conhecer ao público português o 
trabalho de uma das mais importantes 
ceramistas romenas contemporâneas, 
aprofundando a divulgação das novas 
tendências internacionais desta disciplina. 

        x 

  Arte Submersa 
Apresentação de peças cerâmicas de Sylvain 
Bongard 

        x 

  Azulejaria de Coimbra 

Aprofundar o conhecimento sobre uma 
importante produção regional, aferindo a sua 
importância para a azulejaria nacional, e dá-la 
a conhecer a um público alargado. 

a)         

  
A Água no Azulejo Português do Séc. XVIII/ Water in 
18th century portuguese azulejo 

Celebrar a Água, elo entre o divino e o 
terreno, entre o passado e o presente, 
elemento de ligação entre povos e culturas. 
Parceria com a EPAL. 

        x 

  
Montras Ministério da Educação, Av. 5 de Outubro, 
mês de Novembro 

          g) 

Exposição Permanente               

  Renovação da exposição permanente Renovação de todo o piso térreo         x 

Realização de cursos e colóquios               
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Curso sobre a expressão da alegoria na azulejaria 
portuguesa. 

Estudar as fontes literárias e iconográficas da 
azulejaria portuguesa dos séculos XVII e XVIII. 
Preparar uma exposição a dedicar ao mesmo 
tema, a realizar no 2º trimestre de 2015. 

b)         

  
Colóquio sobre a azulejaria portuguesa da primeira 
metade do século XVIII 

Fazer avançar o estudo da azulejaria 
portuguesa. Preparação de uma exposição 
sobre o mesmo tema a realizar no último 
trimestre de 2015. 

c)         

Conservação e restauro               

  Azulejaria de Coimbra (Fundo antigo do Museu) 
Exposição e visibilidade do Fundo Antigo 
mostrando pela 1ª vez em Portugal a 
produção coimbrã de azulejaria 

    d)     

  Azulejos do séc. XVIII 
renovação da exposição permanente e 
preparação da futura exposição "Azulejaria 
Portuguesa do séc. XVIII" 

        x 

Investigação               

  
Investigação no âmbito do azulejo e do edificio do 
Convento da Madre de Deus, plasmado na produção 
de textos para o Roteiro do MNAz. 

Produção integral dos textos do Roteiro         e) 

  

Participação da recolha de dados com equipa do LNEC 
liderada por João Mimoso e apoiado por Lurdes 
Esteves em azulejos do século XVI (MNAz, Igreja da 
Graça, em Lisboa, Igreja de São Roque, Quinta das 
Torres, Azeitão). 

          f) 
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AzInfinitum – Sistema de referenciação e indexação 
em azulejo. Catalogação dos padrões da azulejaria 
portuguesa. Projeto que integra o MNAz (Alexandre 
Pais), a Rede Temática em Estudos de Azulejaria e 
Cerâmica João Miguel dos Santos Simões 
(RTEACJMSS) e a empresa Sistemas do Futuro, Lda., 
com o objetivo de constituir uma base on-line de 
padrões do século XVII. Esta base e o trabalho 
desenvolvido foram apresentados no decorrer da 
exposição temporária Um Gosto Português. O uso do 
Azulejo no século  

            

  PROJETOS FCT              

  

Membros da equipa do projeto de I&D financiado 
pela FCT: De todas as partes do mundo. O património 
do 5º Duque de Bragança, D. Teodósio I, sob a 
coordenação de Jessica Hallett (PTDC/EAT-
HAT/098461/2008) - Maria Antónia Pinto de Matos, 
Alexandre Pais e Alexandra Curvelo 

            

  

- 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. 
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- 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) 

            

Conferências               

  

Pais, Alexandre, A faiança portuguesa no período das 
olarias (séculos XVII e XVIII), Museu de Artes 
Decorativas da Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, Fevereiro 2014; 

          g) 

  

CARVALHO, Rosário Salema de Carvalho; PAIS, 
Alexandre; ALMEIDA; Ana AGUIAR, Inês; MARINHO, 
Lúcia - Do imóvel à plataforma digital. O património 
azulejar do Centro Hospitalar de Lisboa Central. 
Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa, no âmbito do 
Colóquio O Património Artístico das Ordens 
Religiosas: entre o Liberalismo e a Atualidade. 
Fevereiro de 2014  

          g) 
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Pais, Alexandre, As encomendas azulejares flamengas 
de D. Teodósio I de Bragança , Universidade de 
Coimbra, Março 2014; 

          g) 

  

Pais, Alexandre, Volunteers work at the Museu 
Nacional do Azulejo. The safeguard of an identitary 
expression of Portuguese culture, Museu Nacional do 
Azulejo, Oeiras, Março 2014; 

          g) 

  

Pais, Alexandre, E depois? O primeiro ciclo de 
presépios barrocos, no âmbito do Seminário 
Internacional “Escultura monumental em terracota do 
Mosteiro de Alcobaça” integrado no projeto TACELO, 
Instituto Politécnico de Tomar, Maio, 2014;   

          g) 

  

CARVALHO, Rosário Salema de; PAIS, Alexandre, 
CABRAL, Fernando - Az Infinitum - Azulejo Indexation 
and Referencing System. Dresden no âmbito do 
Colóquio CIDOC [International Committee for 
Documentation do ICOM] Annual Conference, 
Setembro 2014; 

          g) 
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Pais, Alexandre, O inventário no Museu Nacional do 
Azulejo. Problemática e especificidades, associada ao 
projeto AzLab realizado na Faculdade de Letras de 
Lisboa em 8 de Outubro 2014 tendo como outro 
convidado Paula Figueiredo (IRHU) e moderador 
Rosário Salema de Carvalho (ARTIS-IHA/FLUL). No 
âmbito desta sessão foi lançado o Guia de Inventário 
de Azulejo in situ, disponível em pdf em  

          g) 

  

MATOS, Madalena; PAIS, Alexandre - Azulejos 
figurativos de Coimbra do século XVIII. Redescobrindo 
as coleções do Museu Nacional do Azulejo, Casa do 
Paço, Figueira da Foz, no âmbito do congresso 
internacional “Azulejaria da Região Centro”, Outubro 
2014 

          g) 

  

Pais, Alexandre, O voluntariado no projeto “Devolver 
ao olhar” do Museu Nacional do Azulejo, no âmbito 
do congresso “Guimarães: Voluntariado e 
Solidariedade”, Guimarães, Novembro 2014;  

          g) 

  

Monteiro, João Pedro, “A Empresa de D. Manuel I em 
azulejos: a esfera armilar no contexto das 
representações de poder em cerâmica no Portugal 
quinhentista”. conferência integrada no colóquio 
internacional Empresas-Devises-Badges, IEM-CHAM, 
CESCM (Université de Poitiers), Mosteiro da Batalha, 
18 de Setembro de 2014. 

          g) 



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014     

Página 182 de 221 
 

Museu Nacional do Azulejo 

PROJETO ATIVIDADE Objetivos/ Metas GRAU DE CUMPRIMENTO 

  
  

0%-
24% 

25%-
49% 

50%-
74% 

75%-
99% 

100% 

  

Monteiro, João Pedro, “A Exposição de Azulejos. 
Ontem e Hoje”, debate no AzLab, organização Rede 
Temática em Estudos de Azulejaria e Cerâmica João 
Miguel dos Santos Simões/Museu Nacional do 
Azulejo, Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, 30 de Abril de 2014. 

          g) 

  

Monteiro, João Pedro “A Encomenda do Azulejo em 
Portugal. Modos de usar uma arte identitária”, 
conferência integrada no ciclo Arte dos Jardins, Pós-
Graduação em Jardins e Paisagem, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de 
Lisboa, 8 de Abril de 2014. 

          g) 

  

Matos, Maria Antónia Pinto de,  “Museu Nacional do 
Azulejo. Presente e Futuro”, Colóquio Como Preservar 
e que Futuro para o Azulejo?, Centro Cultural de 
Oeiras, 1 de Março.  

          g) 

  
Matos, Maria Antónia Pinto de, “Azulejo Portugais. 
Dialogues Contemporains”, Univ. Lille3, 14 de Maio. 

          g) 

  

Matos, Maria Antónia Pinto de, “As mais Antigas 
Porcelanas Encomendadas pelos Europeus à China”, 
Encontro Internacional de Pesquisadores em Arte 
Oriental, Oriente-se: Ampliando Fronteiras, Auditório 
Boris Casoy, UNIFESP – Univ. Federal de S. Paulo, 21 
de Maio. 

          g) 

  
Matos, Maria Antónia Pinto de, “Porcelana da China”, 
Conversas com Antiguidades na Casa-Museu 
Medeiros e Almeida, 10 de Maio. 

          g) 
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Lurdes Esteves, “Tesouros escondidos - conjuntos 
azulejares desconhecidos”. Conferência 
“Monumentos Pátrios, azulejos e galos de Barcelos as 
muitas faces do património tangível”, no âmbito das 
comemorações do Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios, Centro de Congressos no LNEC, 
Abril de 2013. 

          g) 

Publicações               

  
PAIS, Alexandre, Catálogo da exposição temporária: A 
Água no Azulejo Português do Séc. XVIII/ Water in 
18th century portuguese azulejo 

          g) 

  

PAIS, Alexandre, A louça intangível. Referências a 
cerâmicas nos inventários orfanológicos de Angra do 
Heroísmo na 2ª metade do século XVIII. In “Matrizes 
de Investigação em Artes Decorativas (Direção 
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa), Porto: CITAR 
(Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das 
Artes da Universidade Católica Portuguesa) (no prelo) 

Produção integral do texto         g) 

  

ALMEIDA, Ana; PAIS, Alexandre - De hoje para ontem. 
A tradição do azulejo na arquitetura contemporânea. 
Seminário Processos de Musealização. Um Seminário 
de Investigação Internacional. Porto, Universidade do 
Porto [no prelo] 

          g) 
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CARVALHO, Rosário Salema de Carvalho; PAIS, 
Alexandre; ALMEIDA, Ana; AGUIAR, Inês; MARINHO, 
Lúcia – “Do imóvel à plataforma digital. O património 
azulejar do Centro Hospitalar de Lisboa Central”. 
Actas do Colóquio O Património Artístico das Ordens 
Religiosas: entre o Liberalismo e a Atualidade [no 
prelo]; 

          g) 

  

CARVALHO, Rosário Salema de; PAIS, Alexandre, 
FORMIGA, Porfíria – “Azulejos e emolduramentos: um 
puzzle com solução à vista”. Seminário Processos de 
Musealização. Um Seminário de Investigação 
Internacional. Porto, Universidade do Porto [no 
prelo]; 

          g) 

  

Pais, Alexandre. Texto para publicação sobre o 
espólio azulejar português presente em Macau. 
Trabalho coordenado por Carol Kwook [em fase de 
maquetagem]. 

          g) 

  
Monteiro, João Pedro, Redação e publicação de dois 
textos, alusivos ao “Grande Panorama de Lisboa” e ao 
Convento da Madre de Deus no site Siete Lisboas. 

          g) 

  

Sílvia Pereira, Lurdes Esteves, Marta Mendes, Jessica 
Musacchi, Delgado Rodrigues, João Manuel Mimoso. 
CerAzul: assessment and development of materials 
and techiques for the conservation of historic 
azulejos. 

          g) 
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Sílvia Pereira, Marta Mendes, Lurdes Esteves, Maria 
João Revez, João Manuel Mimoso. Tipologias de 
preenchimento de lacunas no restauro de azulejos 

          g) 

  

Lurdes Esteves, Teresa Silva (12 de Abril, 2014). Nos 
bastidores de uma exposição. O exótico Nunca está 
em casa? E os caminhos da investigação e os desafios 
da conservação e restauro, Museu Nacional do 
Azulejo no âmbito do Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios 

          g) 

  

Lurdes Esteves (18 de Junho, 2014), Conservação e 
Restauro de azulejos em contexto museológico, 
organizado pela AzLab, na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa 

          g) 

  

Lurdes Esteves, João Manuel Mimoso (20 de 
Novembro). A abordagem estilística no restauro 
museológico de Azulejos, no Congresso De Viollet-Le-
Duc à Carta de Veneza. Teoria e Prática do Restauro 
no espaço Ibero-Americano, LNEC, 20-21 Novembro. 
(com artigo publicado nas atas do Congresso) 

          g) 

Projetos FCT               

  

Membros da equipa do projeto de I&D financiado 
pela FCT: De todas as partes do mundo. O património 
do 5º Duque de Bragança, D. Teodósio I, sob a 
coordenação de Jessica Hallett (PTDC/EAT-
HAT/098461/2008) - Maria Antónia Pinto de Matos, 
Alexandre Pais e Alexandra Curvelo 

          g) 
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ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

  
A Minha Escola adota um Museu - Desenvolvimento 
de trabalhos em contexto escolar com a Escola Básica 
Patricio Prazeres 

Aproximação do museu à sua comunidade 
escolar envolvente.  Valorização da Arte como 
forma de conhecimento. Meta: Continuidade 
do projeto para o  ano letivo 2013/2014. 

        x 

  Visitas orientadas 
Garantir as solicitações e promover o seu 
incremento junto de públicos. Número de 
pessoas rececionadas acima das 7000 

        x 

  Oficinas de pintura de azulejo 

Garantir as solicitações e promover o seu 
incremento junto de públicos cada vez mais 
alargados. Pretende-se que o número de 
pessoas recebidas nesta oficina se mantenha 
acima das 2000 

        x 

  
Atividades vocacionadas para públicos com 
necessidades especiais 

Tendo em vista a fidelização do público de 
instituições que já recebemos pretende-se 
fomentar a visitação repetida. Conceção de, 
pelo menos, 3 novas atividades. 

        x 

  Familiarizando Programação de 6 atividades         x 

  Concerto comentado de piano 
Atividade paga. Pretende-se manter o número 
de concertos em relação a 2013. 

        x 

  Peddy Paper no museu 
Atividade gratuita. Pretende-se manter o 
número de peddy papers em relação a 2013. 

        x 

  
Dia e Noite Internacional dos Museus e outras 
eventos comemorativos/ festivos 

Pretende-se manter o número em relação a 
2013:  3 eventos 

        x 

  Orientação de estágios pelo  Serviço de Educação 
Pretende-se manter o número em relação a 
2013: 5/6 estágios 

        x 
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Percursos geográficos temáticos e  atividades 
vocacionadas para as diferentes comunidades locais 

Aprofundar a relação do MNAz com as 
comunidades e instituições da zona 
envolvente. Pretende-se a conceção de 2 ou 3 
percursos/ atividades 

        x 

Loja               

  
Os resultados da loja em 2014 totalizaram 
280.863,60€, o que corresponde a um aumento de 
17% face ao ano anterior.  

          h) 

a) Não se realizou a exposição devido a não podermos contar com os bolseiros da FCT que deveriam restaurar as peças a apresentar na mostra. A insuficiência de recursos humanos levou 
ao adiamento da exposição para 2015. Atempadamente demos conhecimento ao Senhor Diretor-geral e solicitamos que o dinheiro previsto para a atividade fosse utilizado no restauro dos 
respetivos painéis.  
b) e c) Dado não se realizar a exposição de Coimbra não se efetuaram as atividades a desenvolver no seu âmbito. 
Pelos motivos referidos na a) não se procedeu à totalidade da conservação e restauro da azulejaria de Coimbra, mas ainda assim continuámos a descoberta de painéis, a limpeza dos 
tardozes para serem posteriormente restaurados. Uma ínfima parte deles foi restaurada por uma bolseira da FCT e pelos nossos voluntários e estagiários universitários, todos coordenados 
pela Drª Lurdes Esteves e Doutor Alexandre Pais. 
e) Apercebemo-nos, com surpresa, que o Roteiro não constava do Plano de Atividades de 2014, já que será publicado este ano pela INCM, quando conseguirmos as fotografias da sala D. 
Manuel em restauro para que não fique imediatamente desatualizado. 
f) O Museu Nacional do Azulejo tem também por missão o património azulejar in situ.  
g) A ação de um Museu não se mede apenas pelo trabalho desenvolvido dentro da própria instituição. Além disso, as parcerias do Museu com outras organizações têm que ser alimentadas, 
pelo que o relatório de atividades deveria espelhar, inclusivamente, o trabalho comum desenvolvido pelos nossos parceiros e por nós. 
h) Atendendo a que a loja constitui um dos objetivos de um técnico superior tem que ser contemplado num programa de atividades, já que este museu tem sempre em mente, num futuro 
próximo, ser auto-sustentável. Em todos os meses superámos os valores do ano anterior, tendo inclusive em 10 meses superado o valor máximo até então obtido.  
No mês de Outubro foi batido o record absoluto de vendas, com um total de 33.212,66€. Aliás, por nove vezes ficámos acima dos 20.000€. 
A diversidade de produtos e a sua qualidade, a apresentação, o controlo em permanência dos stocks e a motivação dos funcionários da loja, são fatores que contribuem em muito para 
estes números. 
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Um dos objetivos ao realizar o Plano de Atividades referente a 2014 foi a apresentação de uma programação diversificada e dinâmica que fomentasse a tendo sempre em consideração os 
interesses e motivação do público que nos visita. 
A maior parte das atividades sugeridas destina assim para a formação de cidadãos ativos. Por motivos de agenda na programação apresentada não foram incluídas atividades que se vieram 
a concretizar. 
Apesar de ter sido um ano de viragem no que se refere à mudança da coleção para o Novo Edifício do Museu foram asseguradas todas as iniciativas propostas e realiza com o empenho de 
toda a equipa do Museu. 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

Serviço Educativo               

  Visitas Guiadas a Grupos Escolares 
Sensibilizar os diferentes públicos para as 
obras como testemunhos históricos 

        X 

  Visitas a Grupos Com Necessidades Especiais 
Dar a conhecer a coleção através de técnicas 
específicas 

        X 

  Teatro de Sombra Chinesa Contextualizar o mundo do imaginário infantil         X 

  Guião de Visita Livre – Viagem No Tempo Aprender de forma divertida         X 

  Atelier de Douramento 
Sensibilizar as crianças para as obras de arte; 
Conhecer os materiais utilizados nesta técnica 

        X 

  Atelier de Stencil Aprender de forma divertida         X 

  Atelier de Pintura Aprender de forma divertida         X 

  Caça ao Tesouro 
Salientar os aspetos mais importantes da 
coleção de uma forma lúdica 

        X 

  Peddy-Paper Aprender de uma forma divertida         X 

  De Tudo Se Faz Um Coche Aprender de uma forma divertida         X 

  Quem É Quem? Aprender de uma forma divertida         X 

  Programa Famílias           X 

  Visitas guiadas para adultos           X 

  Festas de Aniversário           X 
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  Programa educativo “Hora da Descoberta   a)         

                

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS «Os ilustres visitantes do Museu, 1905-2014»   b)         

Almack’s #2             c) 

EVENTOS E COMEMORAÇÕES               

  Concertos   d)         

  Noite dos Museus           X 

  18 de Maio – Dia Internacional dos Museus           X 

  
Aniversário da Fundação do Museu Nacional dos 
Coches – 23 de Maio 

  e)         

 Carnaval             f) 

22 de março - Dia da Poesia              g) 

2 de junho - Dia da Criança              h) 

Natal             i) 

3ª edição do Belém Art Fest              j) 
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a) Desde abril que o projeto foi suspenso pela Fundação do Gil, aguardando-se a sua reformulação. 
b) A investigação para esta exposição ficou concluída em 2013 e chegou a estar cabimentada, no entanto, devido a fortes vendavais que ocorreram em finais de 2012 e que provocaram 
graves condições de degradação no edifício do museu, atrás referidas e que afetaram também a área de exposições temporárias, fomos obrigados ao cancelamento da mesma. 
c) Mantém-se a apresentação no Salão Lateral da peça contemporânea - Almack’s #1, da autoria da artista plástica Ana Fonseca. Inspirado nas liteiras e cadeirinhas dos séculos XVIII e XIX 
da coleção do MNC, o protótipo Almack’s #1 surpreende pelo contraste de materiais e cores.  
d) Por falta de verba por parte de Mecenas não foram realizados concertos. 
e) As comemorações do aniversário foram incluidas na programação do Dia e Noite dos Museus 
f) Atelier de Máscaras de Carnaval -  
g) Celebrou-se pela 1ª vez o Dia Internacional da Poesia no Museu Nacional dos Coches por iniciativa de um grupo de alunos da Escola de Comércio de Lisboa, “Poesia Rápida - 
Declamação”.  
Durante este dia alguns “poetas” convidavam os passeantes a entrar no Museu dos Coches para ouvir poemas de Manuel Alegre, Fernando Pessoa, Álvaro Campos e Alexander Search, 
Eugénio de Andrade e Baudelaire. No interior, os visitantes eram surpreendidos com a poesia dita em português mas também em inglês ou francês e ainda pela oferta de um poema numa 
tira de papel.  
h) Sessões de Teatro de Sombras - A Princesa Beringela 
i) Construção de porta retratos Coche 
j) A 3ª edição do Belém Art Fest regressou a Belém nos dias 4 e 5 de abril de 2014 no Museu Nacional dos Coches, Museu Nacional de Arqueologia, Museu Coleção Berardo e no Mosteiro 
dos Jerónimos. No Salão Nobre do Museu Nacional dos Coches atuaram os Jovens Solistas da Metropolitana de Lisboa, os Melodium, os fadistas Sérgio da Silva e Ana Sofia Varela e a dupla 
de Tango - Rui e Inês. 
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No contexto atual não é fácil conseguir encontrar a medida do equilíbrio certo entre a necessária contenção de despesas e projetos e a garantia de que não se prescinde do essencial. 

Com consciência desta dificuldade, tentamos não desperdiçar o capital que representa a ligação que o MNSR tem conseguido no tecido da cidade do Porto. Chamemos-lhe trabalho em 

rede, ou chamemos-lhe aproximação àqueles para quem este Museu tem um sentido mais próximo daquilo que entendem como o seu património e sentem que no Museu estão em casa e 

que esta casa precisa deles, a verdade é que sabemos que podemos contar com instituições e pessoas individuais e que estas esperam de nós poderem continuar a contar com o Museu. 

O MNSR está necessitado de algumas alterações na sua estrutura expositiva, que estão pensadas e que será possível levar a efeito. É assim o projeto que se propõe que a DGPC assuma em 

conjunto com o apoio que através do Círculo Dr José de Figueiredo/ Amigos do MNSR possamos conseguir. 

Para além deste, queremos pensar em duas candidaturas ao próximo QREN, e propomos que estas sejam preparadas no âmbito do Plano de Atividades de 2014. Poderíamos assim 

potenciar a colaboração com a CMP que será depois das próximas eleições autárquicas, um parceiro preferencial. Desta forma se poderá prever a colaboração, quer relativamente ao 

MNSR, quer à Casa Museu Fernando de Castro. 

Na senda do trabalho realizado com a Faculdade de Economia e com a garantia de acompanhamento por parte dos Professores que connosco têm colaborado, seria também oportuno 

tentar uma fase de gestão experimental, tendo como parceiro o Círculo Dr José de Figueiredo/ Amigos do MNSR, que está disponível para este ensaio de um modelo de participação. 

A par das habituais atividades correspondentes à nossa missão, destacamos o peso que pode ter o Museu no trabalho com setores mais desfavorecidos socialmente e que aqui têm 

encontrado formas de desenvolver projetos que muito nos importa continuar. 

A absoluta necessidade de divulgar o Museu junto de público, essencialmente turistas, cuja visita se traduza em receita, leva-nos a considerar importante reforçar os esforços de 

divulgação. 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

Criação da estrutura de propostas de 
candidatura a apresentar ao próximo 
QREN 
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Proposta  à Câmara Municipal do Porto  de parceria 
para uma candidatura no eixo da renovação urbana  
para otimização dos recursos que representam o 
MNSR e a CMFC enquanto polos de atividade cultural 
na cidade. 

1 candidatura pronta a apresentar em meados 
de 2014 

        X 

  
Projeto de gestão experimental  a implementar entre 
a DGPC, o MNSR e o Círculo José de Figueiredo/ 
Amigos do MNSR. 

1 candidatura pronta a apresentar em meados 
de 2014 

        X 

Revisão da exposição permanente               

  Informação informação em 20 salas e cerca do Museu     X a)      

  Conservação 
Entre 25 e 30 desenhos e pinturas limpas e 
restauradas 

        X 

  Depósitos 
depósito de coleção de fivelas e de pintura e 
escultura do século XX ( entre 10 e 15 peças) 

    X b)      

  Novas vitrines , suportes e móveis para descanso   X c)          

 
Galeria Soares dos Reis - 16 de Fevereiro 

     
X d)  

Programação de Exposições               

  Exposição Jorge de Oliveira 
Abertura da exposição na sala grande de 
Exposições temporárias no primeiro trimestre 
de 2014 

        X 

  Exposição Brinquedos de Arquitetura 
Abertura da exposição na sala grande de 
Exposições temporárias no segundo semestre 
de 2014 

  X       
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  Exposição sobre a  Escola de Belas Artes do Porto 
Abertura da expos na sala grande de 
Exposições temporárias no último trimestre de 
2014 

X e)         

  Exposição de Pintura  Camélias e outras flores 
Abertura da exposição na sala pequena de 
Exposições temporárias em Março de 2014 

        X 

  
Ciclo " Peça a Peça" O Centro de Arte Contemporânea 
e as coleções do Museu 

3 Exposições no primeiro andar do Museu         X 

 
Exposição de Gravura Polaca Contemporânea 

     
X 

 

24 de Janeiro a 23 de FevereiroExposição - Antonio 
Cardoso. Em paralelo – Arte, memórias, referências e 
contextos 

     
X 

 
Exposição do projeto de residências artísticas na 
fábrica de S. Bernardo – Setembro sala grande       

X 

 
 Exposição Ana Fernandes - Setembro sala pequena 

     
X 

 
Exposição 15X15 

     
X 

Edições               

  Edição de Catálogo de Soares dos Reis Conseguir uma parceria para esta publicação     X f)     

  Publicação sobre o Palácio dos Carrancas Conseguir uma parceria para esta publicação     X g)     

Projeto 5 - 5as Feiras à Noite               

  Programa semanal-5as Feiras à Noite 
13 atividades realizadas semanalmente entre 
19 de Junho e 11 de Setembro de 2014 

        X 

Públicos especiais               



                                                       RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014     

Página 194 de 221 
 

Museu Nacional Soares dos Reis 

PROJETO ATIVIDADE Objetivos/ Metas GRAU DE CUMPRIMENTO 

  
  

0%-
24% 

25%-
49% 

50%-
74% 

75%-
99% 

100% 

  Instituto de reinserção social 
acolhimento e análise dos processos com 
parecer, dos elementos enviados pelo 
Instituto de reinserção Social 

        X 

  Hospital Magalhães Lemos 
Oficina semanal de cerâmica no MNSR e 
outras atividades ao longo do ano 

        X 

  Centros de 3ª Idade - Alzheimer 
acolhimento de grupos para visitas com 
incidência nos temas ligados à memória 

        X 

  Porto desconhecido 

acolhimento de grupos para visitas e 
desenvolvimento do projeto no espaço do 
Museu e colaboração nas atividades noutros 
espaços da cidade. Apresentação dos filmes 
realizados pelos participantes com a Anilupa. 

        X 

  APPACDM 
acolhimento de grupos para visitas e 
desenvolvimento dos projetos no espaço do 
Museu 

      X h)    

  ACAPO 

1 Ação de formação; visitas guiadas para 
cegos; visitas guiadas por cegos; 
disponibilização de informação sobre a 
exposição permanente do museu em braille, 
feita pela ACAPO 

    X     

Serviço de educação               

  Visitas ao Museu 
Realização das visitas solicitadas e reimpressão 
de roteiros para percursos acompanhados. 

        X 

  Clube dos Carrancas Realização de atividades semanais     X i)     

  Exposição itinerante 
Produzir e fazer circular uma exposição 
itinerante 

 X j)         
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Produção de Kits para utilização autónoma de 
Educadores 

3 Kits sobre Cerâmica, Pintura e Mobiliário 
para serem usados no Museu ou fora, por 
Educadores com grupos. 

      X k)   

Novos Públicos - Instrumentos de 
divulgação 

              

  Sinalização 
Existência de sinalização na cidade, Aeroporto, 
Estações da CP e Metro. 

    X l)     

  Materiais impressos 
Desdobrável em Português, inglês, Francês e 
Espanhol 

X m)         

  Comunicação: Imprensa. Rádio. Televisão 
Criação de rotinas de convite para 
apresentação de programação no espaço do 
Museu 

    X n)     

  Site e redes sociais 

Site permanentemente atualizado e utilização 
progressiva de ferramentas mais amigáveis 
que permitem a comunicação nos dois 
sentidos. Essencialmente no âmbito de 
projetos, nomeadamente do serviço de 
educação. 

    X o)     
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a) O projeto está desenvolvido, mas não houve meios para trabalho gráfico nem para a produção 
b) Os contactos foram realizados, mas em consonância com o atraso da concretização das alterações do espaço, não foram ainda concretizados os processos de depósito 
c) Não se conseguiram os meios humanos nem financeiros para a concretização do projeto. 
d) As atividades assinaladas a laranja foram realizadas para além do que estava previsto no programa de atividades, por vezes em alternativa a algumas previstas e não realizadas. 
e) Foi substituida pela Exposição de Gravura Polaca Contemporânea 
f) Em 2004 ficou realizada a revisão do plano de publicação, com a coordenação do Dr Paulo Henriques. A edição será realizada em 2015. 
g) Não foi ainda possível encontrar meios para a edição. Os trabalhos de preparação estão muito adiantados. 
h)  
i) Por doença da monitora o clube não funcionou durante parte do ano. 
j)- O projeto apresentado teve que ser revisto. Não possível concretizar um projeto consistente antes di fim do ano. 
k)Por dificuldade de tempo dos funcionários envolvidos, uma vez que todo o projeto é desenvolvido internamente, só ficaram prontos dois terços dos Kits projetados. 
l) Foram desenvolvidos contactos e preparadas propostas para várias entidades.  
m) A DGPC editou um flyer e não conseguimos meios próprios para a edição do desdobrável. 
n) Intensificaram-se os contactos com os meios de comunicação, mas ainda não com a eficácia necessária. 
o) O site não é suscetível de melhor utilização por estar absolutamente obsoleto. Foram criados um face book e um blog que funcionam muito bem. 
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O Museu Nacional do Teatro, em 2014, atingiu, um grau de cumprimento correspondente a 100% na realização de todos os objetivos propostos e aprovados em Plano de Atividades, com 
exceção de parte do previsto no Protocolo com o Centro Nacional de Cultura, sendo que muitos deles foram mesmo claramente superados, nomeadamente os referentes a exposições 
temporárias fora do Museu, atividades do serviço educativo, atividades de animação cultural, afirmação e participação internacional e incorporações. Esta situação, que podemos 
considerar como um dos pontos fortes do desempenho do Museu em 2014, decorre, fundamentalmente, de uma estratégia de captação de novos públicos, de fixação do público atual e de 
um esforço de aumento de receitas, os quais não tiveram a correspondência desejada no que respeita, sobretudo, a número de visitantes indiferenciados e de receitas de loja. No entanto, 
apesar da contração do número de visitantes anuais, existiu um reforço e um trabalho e mais sustentado junto dos diferentes públicos, recorrendo sobretudo à  programação de atividades 
de animação cultural regulares, continuadas e mais diversificadas. 
  
As atividades do Museu, tal como em anos anteriores e em consonância com a sua Missão, mesmo em anos de claro crescimento, não podem unicamente ser aferidas ou avaliadas pela 
expressão numérica da quantidade de visitantes; outras atividades museológicas, culturais e de animação, todas de grande importância estratégica para a prossecução dos objetivos 
definidos para este Museu e mesmo no âmbito das orientações previstas em sede de QUAR, foram desenvolvidas com resultados muito positivos. Concretamente no que respeita ao 
serviço de biblioteca/centro de documentação, ao arquivo histórico, ao inventário em formato Matriz, à realização de parcerias e protocolos de colaboração, à comunicação externa e à (re) 
afirmação, enquanto Museu detentor de uma coleção de referência no domínio das artes do espetáculo e das artes em geral, a nível nacional e internacional. 
 
Como ponto fraco, continua a existir grande dificuldade na captação de recursos financeiros externos, nomeadamente mecenato com consistência ou institucional, tal como num aumento 
significativo da receita própria. Contudo, como contraponto a esta situação, de referir que este Museu continua a atrair e a acolher inúmeras doações, algumas delas de grande valor 
patrimonial.   

 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS               

PROTOCOLOS               

Protocolo com o Teatro Nacional D. 
Maria II (TNDMII). Lucien Donnatt 
cenógrafo 

            X 

  Exposições temporárias Efetuar as 2 exposições no prazo previsto .         X 

  
Edição de catálogo Rasonné da obra teatral de Lucien 
Donnat. 

Edição do catálogo no prazo previsto.         X 
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Protocolo com o  Centro de História de 
Arte e Investigação Artística (CHAIA) da 
Universidade de Évora. Estudo e 
Investigação da Fotografia Teatral em 
Portugal na primeira metade do século 
XX. 

              

  Workshops 
Realização de dois workshops : um em 2014 e 
outro em 2015 

        X 

  Exposição  Temporária 
Conclusão, em 2014, da seleção, preparação e 
estudo de todo o material a ser utilizado na 
exposição. 

        X 

  Edição de Catálogo 
Conclusão, em 2014, da seleção, preparação e 
estudo de todos os textos a constar no 
catalogo. 

        X 

Protocolo com o Centro Nacional de 
Cultura  (CNC). Estudo e Divulgação da 
produção artística no âmbito das artes do 
espetáculo no século XX. 

Visitas especializadas, divulgação das coleções do 
Museu, colóquios 

1 visita especializada e 1 realização de uma 
palestra por um especialista em História das 
Artes do Espetáculo em Portugal 

    a)     

Protocolo com a "Associação dos Alunos 
de Opera do Professor Fernando Serafim" 

Concertos Realização de 3 concertos         X 

Exposição Antológica de António Soares Obra teatral (investigação, textos)             
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Exposição temporária a inaugurar em Novembro de 
2015 

          X 

  Edição de catálogo           X 

a) O Protocolo com o Centro Nacional de Cultura, assinado em Dezembro de 2013, previa a realização de uma palestra/conferência para os membros daquele Centro a qual, por motivos 
alheios a este Museu, não foi concretizada.  

TEATRO NO MUSEU DO TEATRO               

"Vieira : O sonho do Império" Espetáculo de teatro Realização de 4 espetáculos         X 

  Espetáculo de teatro Realização de 5 espetáculos         X 

  Espetáculo de teatro infantil Realização de 10 espetáculos         X 

  Espetáculo de teatro infantil Realização de 10 espetáculos         X 

  Espetáculo de teatro infantil Realização de 5 espetáculos         X 

  Espetáculo de teatro infantil Realização de 2 espetáculos         X 

  Espetáculo de teatro Realização de 1 espetáculo         X 

  Espetáculo de teatro infantil Realização de 2 espetáculos         X 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

Ciclo de Exposições Temporárias 
dedicadas  a criadores contemporâneos 
na área da cenografia. 

Exposição temporária / Instalação  na Galeria de 
exposições temporárias do MNT. 

Efetuar uma exposição/instalação  no prazo 
previsto . 

        X 

Programação cultural               

  Dia Mundial do Teatro Realização de 2 espetáculos teatrais         X 

  Dia do Livro Infantil- Hora do Conto 
Realização da Hora do Conto, por 2 vezes ao 
longo do dia. 

        X 

  Dia Mundial do Livro Realização da Hora do Conto, 2 vezes por dia.         X 

  Dia Internacional do Museus Realização de 2 espetáculos teatrais         X 
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  Noite dos Museus 
Realização de 2 espetáculos teatrais e um 
concerto. 

        X 

 
  Realização de concertos           

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

  Manutenção             

  Ação Educativa 
Visitas guiadas : foram realizadas 453 visitas 
guiadas 

        X 

    48 Ateliers de expressão dramática         
 

    3 cursos de teatro para crianças e jovens           

  Investigação             

  
Digitalização, tratamento e estudo de fotografias 
(atores e bailarinos) da coleção do MNT e do Arquivo 
Fotografico da DGPC 

3 971 digitalizações           

  
Participação em Congressos e Colóquios em Portugal 
e no estrangeiro  ( Lisboa, Porto, Nova Iorque - EUA, 
Cluje - Roménia; Paris - França; Estocolmo - Suécia) 

Bodies in Between: Corporeality and Visuality 
from Historical Avant-garde to Social Media , 
University Cluj - Roménia  ( 29 31 de Maio) 

          

    

A long distance run : National Theatre 
Museum (Portugal) : Collections, strategies 
and on-line resources , SIBMAS TLA 
Conference, John Jay College, New York, 13 de 
Junho 2014 

          

    

Assim vê-se melhor : um olhar sobre o Museu 
Nacional do Teatro enquanto sistema de 
informação- III Encontro Nacional de Centros 
de Documentação de Museus  
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A Biblioteca / Centro de Documentação do 
Museu Nacional do Teatro - Encontro de 
Bibliotecários e Técnicos de Documentação da 
DGPC, Museu Nacional de Etnologia, 17 de 
Novembro de 2014  

          

    

 A presença de Almeida Garrett nas coleções 
da Biblioteca do Museu Nacional do Teatro - 
Encontro Almeida Garrett, um romântico no 
séc. XXI, Auditório Eunice Muñoz, Oeiras, 9 de 
Dezembro de 2014 ; 

          

  
Centro de Documentação : Acompanhamento de 
leitores, actualização  e criação de registos na base de 
dados 

472 leitores (presenças+email+telefone)            

    1114 documentos consultados;            

    
1109 registos criados totalizando 20039 o 
número atual de registos na base de dados. 

          

    
Realização de uma Mostra bibliográfica: A 
dramaturgia do pós 25 de abril. 

          

  Inventariação : Novos registos inseridos no Matriz 2524 novos registos           

  Realização de Colóquio 
Museus do Futuro : O que abril nos ensinou :  
em parceria com a Junta de Freguesia do 
Lumiar. 

          

  
Exposições temporárias em espaços exteriores ao 
Museu 

Alberto Anahory Silva, criador de sonhos: Uma 
parceria com DRAMAX e Câmara Municipal de 
Oeiras, exposição patente no auditório Eunice 
Munõz em Oeiras, até 31 de março. 
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Revista ao Parque: Uma parceria com a Junta 
de Freguesia de Santo António de Lisboa, 
patente no Museu de História Natural, entre 
27 de março e 29 de abril. 

          

    

O Fado nos Teatros de Lisboa: de cantadeira a 
atriz e de atriz a fadista: exposição 
integralmente concebida e montada pelo 
Museu Nacional do Teatro na Sala de Âmbito 
Cultural do El Corte Inglês. 

          

  
Cedência Temporária de peças para outras 
instituições e entidades 

Museu da Presidência da República -  
exposição Maria Keil : de propósito, obra 
artística: projeto de itinerância 

          

    
Museu da Presidência da República - 
exposição "Frenéticas no pós-guerra" 

          

    
Panteão Nacional - para a exposição "Almeida 
Garrett - Viagem e Património" 

          

  
 

Teatro Nacional D. Maria II           

  
 

Câmara Municipal de Odivelas           

  Parcerias com atores, bailarinos; cenógrafos:  
Márcia Lança / Associação Vagar ; bailarino 
Benvindo Fonseca, realizador João Botelho, 
cenógrafo José Carlos Barros,  

          

  Presença nos canais de televisão  
RTP; RTP2; RTP Memória; SIC; TVI e ainda em 
jornais como JL, Expresso, Público  
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Em 2014, a programação de atividades do MNT centrou-se em torno da temática do Dia Internacional de Museus, concretizada numa exposição de média duração da sua coleção. Em 

colaboração com entidade terceira, organizou uma exposição temática de curta duração que integrou peças da sua coleção. Apresentaram-se exposições de vários parceiros, relacionados 

de uma forma ou de outra com a vocação do MNT. 

O estudo da coleção, interno ou externo, foi realizado e elaborada uma comunicação proposta para um encontro internacional. 

Os trabalhos sobre as coleções, as do MNT ou as de terceiros, de vária natureza foram concretizados e, no caso dos que se integram em projetos com continuidade para 2015, foram 

realizados atempadamente. 

A oferta de atividades, orientada para vários públicos, foi diversificada e a mesma passou a ser assegurada por mais elementos com competências adequadas e, no local próprio, justificou-

se a variação relativamente aos públicos escolares. 

Garantiu-se a resposta a pedidos de terceiros, bem como a resposta a várias ocorrências que implicam uma alocação de tempo e de recursos variável mas sempre necessária. 

Assegurou-se a manutenção das diversas tipologias de espaço e tendo como objetivo principal garantir a abertura dos espaços ao público mesmo quando, por insuficiência de tempo 

disponível face à dimensão da equipa, isso implicou abandonar outros projetos previstos em PA.  Assegurou-se também as intervenções necessárias na manutenção do equipamento e 

materiais em uso neste Museu e no seu parque. 

Como usualmente, a equipa garantiu a sua autoformação e qualificação, frequentando ações de formação de natureza vária. 

O MNT recebeu, a título de patrocínio ou contrapartida diversos materiais, de que se salienta os bustos (material museográfico) em quantidade que permitiu quase duplicar o objetivo 

previsto em sede de PA e a oferta de 3 espécies botânicas ainda não existentes no parque. 

Na sequência da apresentação do relatório de mandato e a pedido da direção, foi elaborado um projeto para o triénio 2015-2017, que mereceu a aprovação superior e substitui o plano de 

atividades para 2015 anteriormente apresentado. 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS               

Efemérides comuns aos museus               
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Dia Internacional dos Museus 
Atividades orientadas para a divulgação das 
exposições. 

Ganhar visibilidade ao Museu Nacional do 
Traje, aproveitando uma efeméride com 
cobertura dos media. 

        X 

Efemérides especificas do Museu 
Nacional do Traje 

              

Dia Internacional do Fascínio das Plantas Atividades orientadas para a divulgação do parque. 
Ganhar visibilidade para o Museu Nacional do 
Traje, aproveitando uma efeméride com 
cobertura dos media. 

        X 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

Coleções               

  Incorporação. 
Cumprir o calendário acordado de 
apresentação da proposta de incorporação 
anual. 

        X 

  Inventário. 

Realizar a documentação fotográfica e o 
inventário das peças incorpora no ano 
anterior.                                                                    
Realizar o inventário botânico. 

a)       X 

  Gestão do acervo. 

Manter permanentemente atualizado o 
inventário das peças, com verificação da ficha, 
da localização, do estado de conservação e 
realizando a documentação fotográfica 
necessária e/ou em falta. 

        X 

  Conservação preventiva. 
Garantir a capacidade expositiva das peças 
(Traje Infantil  e outras). 

        X 

  Conservação preventiva. 
Garantir as condições fitosanitárias adequadas 
das espécies arbóreas. 

        X 

Conhecimento               
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  Pesquisa documental. 
Pesquisar o Arquivo Municipal de Lisboa 
(exceto o fotográfico).                                                    
Pesquisar o Arquivo Palmela. 

        X 

  Investigação . 
Estruturar o estudo da coleção de Traje 
Infantil e respetivo catálogo. 

        X 

  Catalogação da biblioteca. Inserção de todas as monografias.     a)     

  Organização do arquivo iconográfico. 
Concluir o fundo de fotografia até ao final do 
1º semestre de 2014. 

        X 

  Estudo de peças. 
Aumentar o conhecimento residente sobre um 
núcleo da coleção. 

        X 

  Diversidade botânica 
Mais 6 espécies (3 indivíduos por cada) novas 
em 2014. 

    b)     

Interpretação e Mediação               

  Coleções ao Pormenor - exposição temporária.             

    Textos para o catálogo c)         

    Textos de sala           

    Tabelas das peças em exposição           

    Montagem de exposição           

    Fotografar todas as peças selecionadas.           

    Públicos-alvo a atingir: escolar e sénior.           

    Aumentar o público escolar.       e)   

    
Aumentar o número de outros grupos com 
visita guiada. 

        X 

    
Apresentar duas visitas temáticas.                               
Aumentar os públicos. 

        X 

    
Todos os períodos de férias escolares com 
oferta de atividades. 

        X 

Divulgação e Comunicação               
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  Imagem gráfica. 
Concluir as imagens gráficas nos prazos 
estabelecidos. 

        X 

  Divulgação. 
Fazer, pelo menos, dois envios e/ou colocação 
da divulgação nos vários canais. 

        X 

  Divulgação da biblioteca especializada. 
Realizar 1 sessão de apresentação em todos os 
cursos superiores e profissionais de Lisboa e 
Porto. 

d)         

    
Cumprir o calendário de divulgação das 
monografias estabelecido. 

          

  
Exposição temporária O Traje Infantil e a Moda - 
produção do catálogo. 

Todos os materiais entregues no primeiro 
trimestre de 2014. 

c)         

    
Entregar o layout até ao fim do quarto mês de 
2014. 

          

    Catálogo pronto em 2014.           

  Sítio eletrónico do Museu Nacional do Traje. 
Atualizações feitas com antecedência minima 
de 3 dias úteis. 

        X 

    
Conteúdos entregues no prazo definido em 
Siadap 3. 

        X 

  Exposição itinerante. Entrega do dossier no prazo acordado.         X 

    Layout concluído no prazo acordado.         X 

    Divulgação feita com a periodicidade definida.         X 

  
Comunicação em encontro internacional da 
especialidade. 

Comunicação apresentada no Costume 
Colloquium IV: Colors in Fashion (Florença, 
Itália). 

e)         

  Jardim de Cheiros - propostas para o público. Cumprir o calendário acordado.     f)     

  Sinalética de informação e orientação para o parque. 
Ensaios em curso a partir do primeiro 
trimestre de 2014. 

        X 
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ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

  Funcionamento Cumprir as regras em vigor.         X 

  Aquisição de Bens e Equipamentos             

  Material e equipamento 
Cumprir o projeto de arrumação de acordo 
com o calendário estipulado. 

        X 

    10 bustos         g) 

  
Manutenção, Segurança e Limpeza do edifício 
principal 

            

    Conseguir iluminar o espaço adequadamente         X 

ACTIVIDADES REALIZADAS EM 2014 PARA ALÉM DO PREVISTO NO PLANO DE ATIVIDADES           

Coleções 
Peças (circulação interna e externa, documentação, 
estudo, intervenção e tratamento, montagem e 
desmontagem) 

4100         X 

  Pedidos de estudo apresentados por terceiros 5 pedidos / 8 investigadores         X 

  
Estudo (direto: 35; consulta presencial ao inventário: 
2200) 

2228         X 

  Participação em candidatura cientifica internacional 1 projeto internacional         X 

  
Colaboração / apoio em trabalhos cientificos ou de 
divulgação 

3 pedidos         X 

  Exposições em parceria com terceiros 1 exposição         X 

  Exposições do MNT noutros locais 2 exposições         X 

Parcerias Exposições de terceiros no MNT 5 exposições         X 

  Projetos em curso 1 projeto         X 

Qualificação da equipa Participação em ações de formação 
9 ações / 21 participações / 2 pagas pela 
DGPC, 1 oferecida por um parceiro e as 
restantes pelos próprios 

        X 
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Público - pedidos especiais Consultório de Têxteis 5 atendimentos / 9 peças          X 

  Visitas de especialidade 3 pedidos / 150 participantes         X 

  Apresentação de comunicações 1 convite         X 

Estágios (tipos e duração variáveis) Em conservação e restauro 1 estágio semestral         X 

  
Em trabalho de mestrado - investigação sobre o 
parque 

1 estágio semestral         X 

  Em design de moda 2 estágios trimestrais         X 

  Em jardinagem 2 estágios profissionais / 120 horas         X 

    4 estágios em contexto profissional         X 

    
2 estágios para participantes com 
necessidades especiais 

        X 

Voluntariado Orientação e acompanhamento 6 voluntários         X 

Oferta de formação Organizada pelo MNT - Modo de Produção Biológico 9 sessões / 81 participantes         X 

Ocorrências - resposta e reporte Quedas de teto / telhados 2         X 

  Inundações e infiltrações 5         X 

  Alarmes de intrusão falsos 
2 fora do horário (a obrigar a comparência) e 1 
no horário 

        X 

  Alarmes de incêndio falsos 6 ocorrências         X 

  Manutenção do sistema (incluindo extintores) 3 intervenções         X 

  Avaria de elevador 1 ocorrência         X 

Manutenção Desinfestação 2 dias de preparação         X 

  
Intervenções de reparação e manutenção das 
máquinas e equipamentos para trabalhos no parque 

80% intervencionado         X 

Cedência de espaços Pedidos para os diversos espaços 5         X 

  
Restaurante: cedência da sala polivalente por causa 
da obra 

45 dias         X 

Empreitadas Elaboração do caderno de encargos 1 empreitada         X 
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  Acompanhamento (reunião de obra e diário) 3 empreitadas         X 

a) a inexistência de pessoal em número suficiente para assegurar o serviço de manutenção do parque não permitiu a realização do inventário das espécies botânicas.  Optou-se por dar 
prioridade às tarefas de conservação das espécies botânicas; b) O Fundo de Maneio não contemplou a rubrica por onde se processa esta aquisição, pelo que a mesma foi feita com recurso 
a apoio externo; c) o apoio museográfico (da responsabilidade dos serviços centrais) não se concretizou; d) devido à transição para o novo sistema de informatização da biblioteca e dos 
atraso na catalogação do nosso acervo bibliográfico, bem como os sucessivos problemas de natureza informática, foi decidido não avançar com este item por razões óbvias; e) a 
comunicação foi feita e candidatada mas não foi selecionada; f) o processo de aquisição, realizado pelos serviços centrais, inviabilizando a realização do objetivo a 100%; e) 50% dos RH não 
esteve disponível durante 45% do tempo, tendo este coincidido também com os períodos escolares; g) conseguiu-se a oferta de 17 bustos, pelo que foi superado. 
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O Palácio Nacional da Ajuda, em 2014, desenvolveu uma série de iniciativas que excederam o que estava previsto em Plano de Atividades, através de exposições, conferências, concertos e 
ações de restauro, para além da sua missão diária enquanto museu nacional. Destaco algumas dessas atividades: 
- Abertura pela primeira vez ao público do Oratório da Rainha, novo espaço de visita no museu restaurado com mecenato da Fundação Millenium bcp 
- Aumento do número de visitantes em relação a 2012 (tendo em conta que 2013 não pode ser indicador de comparação com a exposição Joana Vasconcelos, a mais visitada de sempre em 
Portugal) 
- Conclusão do restauro da Salinha dos Cães com mecenato da Junqueira 220 
- Início do processo de estudo para a substituição de toda a sinalética de salas, assim como nova imagem institucional do palácio, com mecenato da Fundação Millenium bcp 
- O ano de 2014 foi o melhor ano de sempre no histórico do museu em termos de cedências de espaço  
- Preparação dos conteúdos da exposição a realizar com o tema “Ourivesaria da Casa Real” 
- Exposição temporária “Lisboa-Istambul – Almas Gémeas”, do pintor Devrim Erbil, de 1 a 31 de Julho, com todos os encargos financeiros suportados pela Embaixada da Turquia 
- Exposição temporária “Out of the Box – Design Israelita”, de 1 de Dezembro a 31 de Janeiro de 2015, com todos os encargos financeiros suportados pela programação oficial do Ano do 
Design Português e pela Embaixada de Israel  
- Realização do Colóquio “Museus, Palácios e Mercados de Arte” com a publicação das respetivas atas 
- Aquisição em Dezembro de 2014 do centro de mesa em prata da baixela Veyrat pela DGPC para o PNA, que permitiu uma renovação da apresentação da sala de jantar e um novo ponto 
de interesse para os visitantes 

 
 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS               

Estudo da Pintura do PNA e Biblioteca da 
Ajuda 

Estudo da coleção de Pintura e Gravura do PNA e 
Biblioteca da Ajuda 

Realizar um protocolo com a Universidade 
para aprofundar o conhecimento das coleções 
de pintura do PNA através de investigação 
documental e análises laboratoriais 

        X 

Concertos Ciclo de Concertos de Música com a Antena 2 
Efetuar 1 concerto em 2013 | Efetuar 2 
concertos em 2014 

        X 
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Restaurar e apresentação do berço de D. 
Carlos - 150 anos do seu nascimento 

Restauro do berço de D. Carlos Apresentação em Outubro         X 

Colóquio 
Colóquio Museus e Palácios Nacionais e o mercado de 
Arte em Portugal 

Realizar o colóquio a 28 de Novembro e 
posterior edição das atas através da Scribe/ 
Cabral Moncada 

        X 

Abertura ao público da Capela do piso 
térreo 

Restauro e musealização do espaço 
Angariar mecenato para os trabalhos de 
restauro e musealização necessários que 
permita a abertura ao público deste espaço 

        X 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

Exposição Enrique Casanova (1850-1913)- 
Aguarelista e Pintor da Corte 

Exposição de aguarelas 

Angariar mecenato para apresentar uma 
exposição com algumas das suas obras mais 
célebres e guardadas em reserva, 
nomeadamente as que ilustram os interiores 
do palácio em 1889 

        X 

Exposição Aguarelas de Reis| D. Maria Pia 
e D. Luís 

Exposição Aguarelas de Reis| D. Maria Pia e D. Luís 
Apresentar ao público um conjunto inédito de 
75 a 100 aguarelas inéditas 

  X       

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

  
Aumentar a oferta de novos percursos de visita no 
PNA 

Criação de 3 novos percursos até 31/12/2014         X 

  Realizar ações de limpeza nas diversas coleções 
Conservar as coleções. Apresentação de 
relatórios semestrais dos trabalhos realizados 

        X 
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  Realizar estudos temáticos por coleções 
Estudos temáticos com as obras de referência 
por cada coleção do PNA até 30/06/2014 

        X 

  
Disponibilizar estudos temáticos online no site do 
PNA 

Colocação online de 2 estudos até dezembro 
de 2014 

        X 

  
Realizar protocolos na área da investigação com 
outras instituições 

Estabelecer pelo menos 3 parcerias até 
Dezembro de 2014 que se traduzam em 
colaborações com o PNA 

        X 

  
Preparar todo o processo para entrega ao Patriarcado 
de Lisboa das esculturas e paramentos litúrgicos 
pertencentes à Igreja da Memória 

Entregar ao Patriarcado de Lisboa as 
esculturas e paramentos litúrgicos 
pertencentes à Igreja da Memória até 
Fevereiro de 2014 

  X       

  
Aumentar o número de registos de inventário 
validados e publicados no Matriznet 

Aumentar o número de registos de inventário 
no Matriznet com um crescimento de pelo 
menos 20% à data de 31/12/2014, tendo 
como referência o ano de 2012 

        X 

  Reorganizar a Reserva de Fotografia 
Reorganizar e acondicionar todos os albuns de 
fotografia da Casa Real até 31/12/2014 

        X 

  
Disponibilização no site do PNA uma exposição virtual 
online “ Fotógrafos da Casa Real” 

Disponibilizar a exposição online até 
30/09/2014 

    X     

  
Aumentar a oferta educativa a público com 
necessidades especiais 

realizar pelo menos 3 novas iniciativas 
pedagógicas até 31/12/2014 

        X 

  
Implementar novas iniciativas pedagógicas no âmbito 
da exposição Permanente 

Realizar pelo menos 3 novas iniciativas 
pedagógicas até 31/12/2014 

        X 

  
Disponibilização no site do PNA de uma exposição 
virtual “ Estojos de Viagem da Casa Real ” 

Colocação online da exposição virtual até 
30/09/2014 

    X     

  
Realizar a revisão do plano de Conservação 
Preventiva do PNA 

Concretização do objetivo com a revisão do 
plano até 31/12/2014 

  X       
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Substituição das alcatifas do percurso expositivo após 
a exposição Joana de Vasconcelos 

  X         

  
Realizar o inventário do espólio documental existente 
no arquivo do Palácio Nacional da Ajuda e posterior 
transferência para a Biblioteca da Ajuda 

Inventário efetuado e Documentação 
digitalizada até 31/10/2014 

  X       

ACTIVIDADES REALIZADAS E NÃO INCLUIDAS EM PLANO DE ACTIVIDADES           

  Restauro de 2 lustres da Sala D. João IV Restauro dos 2 lustres até 31/10/2014         X 

  
Realizar o projeto de recuperação da Salinha dos 
Príncipes (com DEPOF) 

Realizado até 31/12/2014         X 

  Concluir o restauro da Salinha dos Cães 
Restauro concluido para o 18/5 com recurso a 
mecenato 

        X 

  MECENATO EM ESPÉCIE OBTIDO PELO PNA em 2014:              

  
02/2014 - El Corte Inglês - Recuperação da "Sala dos 
Príncipes" do PNA - 2.902,80 € 

            

  
2014 - Fundação Millennium bcp - Restauro da Capela 
do Piso Térreo - 25.351,48 € (em 2013 a Fundação 
suportou o encargo de 39.230,88 € para este projeto) 

            

  
19/06/2014 - JUNQUEIRA 220 - Trabalhos de pintura 
das bordaduras em imitação das tapeçarias na salinha 
dos cães - 15.776,40 € 

            

  
12/2014 - Fundação Millenium BCP - Sinalética PNA - 
29.989,86 € 

            

  TOTAL:  74.020,54 €             

  
RECEITA DE CEDÊNCIA DE ESPAÇOS EM 2014: 
92.865,00€ (com IVA) 
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Justificação dos graus de cumprimento inferiores a 100%.Exposição de aguarelas de Reis (30%):  
O Guião foi realizado. Não foi possível concretizar a exposição por não se ter conseguido angariar mecenato para o efeito. Em contrapartida foi realizada uma exposição temporária, em 
parceria com a Embaixada da Turquia, do pintor turco Devrim Erbil, subordinada ao tema Almas Gémeas – Istambul e Lisboa, que esteve patente na Capela do piso nobre do Palácio.Entrega 
ao Patriarcado de Lisboa das esculturas e paramentos litúrgicos pertencentes à Igreja da Memória (30%): Foram iniciados os contactos com a igreja. No entanto, a baixa por doença da 
técnica encarregue de tratar deste assunto não permitiu concluir este processo.  
Disponibilização online da exposição “ Fotógrafos da Casa Real” (50%): O guião da exposição foi realizado. Impedimentos técnicos do site do PNA não permitiram a sua disponibilização. 
Continuação da substituição da alcatifas do percurso do museu (0%): Por indisponibilidade financeira da DGPC não foi realizar esta atividade.  
Realizar o inventário do espólio documental do arquivo do PNA e posterior transferência para a Biblioteca da Ajuda(30%): A falta de recursos humanos só permitiu realizar 30% do trabalho.  
Realizar o Plano de Conservação Preventiva do PNA (30%): A falta de recursos humanos, nomeadamente por baixa médica de uma das técnicas envolvidas,  só permitiu realizar 30% do 
trabalho, tendo sido revisto apenas uma parte e optou-se pela realização de trabalhos de conservação preventiva em diversos acervos.                                                                                                                                                                                                                                                           
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Este Relatório de Atividades expressa bastante bem a forma como uma equipa empenhada consegue mascarar a escassez de recursos humanos. 
 
Com efeito, só com grande entrega é possível desenvolver esta quantidade de trabalho reconhecidamente qualificado. Desde o Serviço Administrativo aos Vigilantes, passando 
naturalmente pelo Serviço Educativo e desenvolvimento do trabalho técnico especializado, tanto na Biblioteca como nas outras áreas de trabalho, é de realçar a dedicação de todos a este 
Monumento. 
 
Há uma frase de um académico que aqui foi frade Agostinho no século XVIII “(….)este monumento quanto melhor se conhece mais se admira(…)” que acaba por contagiar todos quantos 
aqui trabalham. 
 
É evidente que temos muitas debilidades e muito em que podemos e devemos melhorar. É precisamente isso que nos move para podermos cumprir o Plano de Atividades de 2015. 
 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS               

Ciclo de Concertos a 6 Órgãos Ciclo de Concertos a 6 Órgãos 1 concerto por mês de Abril a Dezembro         X 

Ciclo “A Dança ao Ritmo das Estações” Ciclo de dança nos espaços do monumento 1 espetáculo em cada estação do ano (2 dias)         X 

Memorial do Convento Representação teatral 
2 espetáculos por dia - Janeiro a Junho e  e 
Outubro a Dezembro 

        X 

Paleomemorial do Convento Visita temática especial 
Visitas ao fim de semana em Julho, Agosto e 
Setembro 

        X 

Reunião da Associação de Residências 
Reais Europeias (ARRE) 

Reunião Internacional 
Reforçar a colaboração entre os diferentes 
Paços Reais europeus 

        X 

Integração da Biblioteca no projeto 
Cesareia – rede de bibliotecas religiosas 

    a)         

O Espaço em Volta Exposição no mês de Junho           X 
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Higienização e acondicionamento de 
documentos gráficos 

workshop workshop de 2 semanas em Julho           

Comemoração do Dia Internacional do 
Livro 

Comemoração do Dia Internacional do Livro   b)         

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

  Dia Internacional e Noite dos Museus 
2 visitas por dia para o público em geral com 
entrada livre 

        X 

  Jornadas do Património 
2 visitas por dia para o público em geral com 
entrada livre 

        X 

  História natural : de Aldrovandi a Boufon Exposição a decorrer entre Janeiro e Março         X 

  
A Botânica em Mafra : as plantas e o seu uso 
medicinal 

Exposição a decorrer entre Março e Agosto         X 

  Exposição "Ferramentas da Construção" entre 4 Dez 2014 e 30 Abril 2015         X 

  O retrato na Livraria de Mafra 
Exposição a decorrer entre Setembro e 
Dezembro 

c)         

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

  Mafra - a representação do Poder Absoluto Responder aos programas escolares         X 

  Mafra – Itinerário do Barroco Responder aos programas escolares         X 

  Memorial do Convento- Uma integração histórica Responder aos programas escolares         X 

  Histórias d'Outros tempos Responder aos programas escolares         X 

  Um dia na Construção Responder aos programas escolares         X 

  Da escola para o Convento, vamos entrar na Ordem Responder aos programas escolares         X 

  Depois da partida Responder aos programas escolares         X 

  Passo de dança Responder aos programas escolares         X 

  Marqueses ao Palácio Responder aos programas escolares         X 
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Abracadabra, Abracadabra, a biblioteca está 
encantada 

Responder aos programas escolares         X 

  Camaristas de palmo e meio Responder aos programas escolares         X 

  De casa para o Convento – Vamos entrar na Ordem Ocupação de tempos livres         X 

  Projeto de audio-guias   d)         

  Intervenção nas coberturas           X 

  Recuperação de pavimento decorativo em liós   e)         

  Recuperação das janelas do zimbório (8)   f)         

  Contrato Manutenção dos Órgãos           X 

Comemoração da Semana da Ciência 
Mostra Temática "Os livros científicos na Biblioteca 
do Palácio Nacional de Mafra". 

          X 

  
Exposição Bibliográfica "Uma China Ilustrada: Temas 
Chineses na Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra" 

          X 

  
Exposição Bibliográfica "O Natal na Biblioteca do 
Palácio Nacional de Mafra" 

          X 

  
"Um Olhar local- O Palácio vai à Escola, a Escola vai ao 
Palácio" 

Projeto Educativo c/ Agrupamento Escolas da 
Ericeira 

        X 

  " O Rei soneca" 
Projeto Educativo c/ Agrupamento Escolas da 
Ericeira + Grupo Voluntários PNM 

        X 

  Visitas Conjuntas com a Tapada Nacional de Mafra Resposta a solicitações escolares         X 

Dia Mundial do Teatro 
Representação teatral pelo Grupo de Voluntários do 
PNM 

Direcionado aos idosos da Santa Casa da 
Misericórdia de Mafra 

        X 

Natal -Projecto Solidário  
Representação teatral pelo Grupo de Voluntários do 
PNM + recolha de bens (alimentos, brinquedos, 
vestuário….) 

a favor do ENFRENTE         X 

  Visita diferenciada a público sénior IPSS         X 

  
Animação vivencial no percurso de visita pelo Grupo 
Voluntários do PNM 

Público geral         X 
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  Património como fator de inclusão 
APERCIM-Associação Para a Educação e 
Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Mafra 

        X 

Comemoração do dia da família 
"À descoberta do Palácio Nacional de Mafra: uma 
aventura em família" 

CPCJ - Mafra         X 

a)Está em estudo a conversão dos registos da base de dados de Mafra para o programa Cesareia.                                                                                                                                                                                                                         
b) Este projeto foi substituido pela Comemoração da Semana da Ciência.                                                                                                                                                                                                                                                                           
c) Este Projeto foi substituido pela Exposição "Uma China Ilustrada: Temas Chineses na Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra                                                                                                                                                                                                                                                          
d) Foi dado início ao processo, mas a sua implementação só foi comtemplada pela DGPC para o ano de 2015;                                                                                                                                                                                                                
e) Não foi adjudicada verba pela DGPC;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
f) Não foi adjudicada verba pela DGPC 
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O Panteão Nacional, símbolo de identidade nacional, articula a gestão de património edificado e simbólico com a sua função de acolher algumas das mais importantes personalidades da 
história e cultura portuguesa, homenageando a sua vida e obra. 
As atividades desenvolvidas pelo monumento em 2014 tiveram na sua base os objetivos estratégicos definidos no seu Plano de Atividades: 

 Alargamento e qualificação do circuito de visita 

 Diversificação e aumento da oferta cultural e pedagógica disponibilizada 

 Implementação e desenvolvimento de estratégias de comunicação e divulgação 

 Aumento de notoriedade  
 
Com vista à prossecução dos objetivos definidos o Panteão Nacional empreendeu uma ambiciosa campanha de recuperação e valorização que culminou com a inauguração do Centro de 
interpretação do monumento, duas salas de exposição e a abertura ao público de dois novos torreões triplicando, desta forma, o circuito de visita. Foi igualmente efetuado um importante 
esforço de diversificação e enriquecimento da oferta cultural que se traduziu, em inúmeras atividades e iniciativas, nomeadamente, na exposição temporária Almeida Garrett – A Viagem e 
o Património. Sendo um dos objetivos prioritários do Panteão Nacional a criação de uma imagem forte e dinâmica, foram adotadas diversas estratégias de divulgação e desenvolvimento de 
atividades e iniciativas nomeadamente, exposições, concertos, espetáculos e outras que têm vindo a conquistar um espaço próprio, permitindo atualmente a sua identificação imediata e a 
associação a uma oferta de qualidade.  
Dando cumprimento à sua Missão o Panteão Nacional organizou e acolheu a cerimónia de Estado de concessão da mais elevada distinção póstuma nacional, a concessão de Honras de 
Panteão, a Sophia de Mello Breyner Andresen em 2 de julho. 
Conclusão 
Todos os objetivos estabelecidos foram atingidos e superados. Em termos dos resultados mensuráveis obtidos podemos destacar que, em 2014 o Panteão Nacional recebeu 89.628 
visitantes o que representa um acréscimo de 24,08% em relação ao ano anterior. Os números referidos traduziram-se num aumento de 52,4% de receita de bilheteira e de 33,65% de 
receita de loja, em relação a 2013. 
Registou-se igualmente uma receita adicional de 9.418,11€ proveniente de cedências de espaço e dos espetáculos desenvolvidos. 
Cabe realçar que a concretização dos objetivos definidos só foi possível com a entrega, envolvimento e dedicação de todos os funcionários e colaboradores do Panteão Nacional. De facto a 
identificação com os projetos desenvolvidos tem sido o melhor incentivo que a pequena mas motivada equipa do Panteão Nacional tem necessitado para a continuidade do trabalho já 
iniciado, concretização de novas iniciativas, sempre mais ambiciosas, no sentido de uma melhoria constante e de um serviço de excelência. 

PROGRAMAS ANUAIS OU PLURIANUAIS               

Realização da Cerimónia de Concessão de 
Honras de Panteão a Sophia de Mello 
Breyner Andresen 

            X 

Alargamento e qualificação do circuito de 
visita do Panteão Nacional 

            X 

Abertura ao público de outro torreão             X 
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Abertura ao público do terceiro torreão             X 

Exposição 
Exposição a instalar em espaço a recuperar, alargando 
o circuito de visita do monumento e permitindo a 
abertura ao público de um outro torreão 

1 exposição         X 

  Abertura de novo espaço de visita Abertura de 1 novo espaço         X 

  Abertura de dois novos espaços de visita Abertura de dois novos espaços de visita           

Diversificação de oferta cultural e 
pedagógica 

              

Programação cultural               

  Exposição 1 exposição temporária         X 

  Exposições 2 exposições temporárias         X 

  Espetáculo de teatro 8 espetáculos a)         

  Espetáculo 1 espetáculo         X 

  Espetáculo de dança 1 espetáculo         X 

  Ciclo de concertos 4 concertos         X 

    2 concertos         X 

    1 exposição           

Atividades educativas e pedagógicas               

  Visitas 100 visitas         X 

  Ateliers 5 ateliers         X 

  O Panteão vai à escola 6 sessões         X 

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM PROGRAMAS           

Concurso "A minha escola adota o 
Panteão Nacional" 

Acompanhamento da produção de trabalhos sobre o 
monumento pelas escolas do 1º, 2º e 3º ciclo de 
Lisboa 

Apresentação concurso de trabalhos 
realizados por 2 escolas 

          

Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios 

              

  visitas 2 visitas         X 

  ateliers 2 ateliers         X 

  exposição 1 exposição         X 

Jornadas Europeias do Património 2014               
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  visitas 6 visitas         X 

  ateliers 2 ateliers         X 

  exposição 1 exposição         X 

Protocolo Passaporte Escolar             X 

  visitas           X 

  ateliers           X 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM PROGRAMAS OU PROJETOS           

  Manutenção e conservação do monumento 3 espaços interiores         X 

  Manutenção e limpeza do monumento 2 x ano         X 

  Digitalização de documentação 10 documentos         X 

  Atualização de informação em suportes de divulgação           X 

a) Tendo em atenção as características acústicas do espaço foi efetuado um reajustamento da programação em que os espetáculos de teatro foram substituídos pelo mesmo número de 
concertos 

 


