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– Reunião da Secção de Museus do Conselho Nacional de Cultura

O Conselho Nacional de Cultura é um órgão consultivo de carácter colegial, que funciona

em plenário e em secções especializadas, entre as quais foi criada a secção especializada

permanente dos Museus e da Conservação e Restauro, conforme o estipulado no Decreto

Regulamentar n.º 35/2007, de 29 de Março. A 18 de Fevereiro, no Palácio Nacional da

Ajuda, esta secção reuniu pela primeira vez.

(cont. pág. 3)
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[ editorial ] Em 2010 cumpre-se uma década de

actividade da Rede Portuguesa de Museus. Assinalar

a passagem do tempo é uma forma de parar um

pouco para fazer balanços, reflectir sobre as linhas

programáticas, analisar resultados e perspectivar o

futuro. É o que faremos ao longo deste ano, numa

programação construída em torno do mote RPM 10

ANOS. 

Iniciou-se 2010 de forma auspiciosa com a primeira

reunião da Secção de Museus e Conservação do

Conselho Nacional de Cultura, órgão que aguardava

desde 2007 a sua constituição formal. Com o funcio-

namento desta secção, ficam desbloqueados os

constrangimentos legais à entrada de novos museus

para a RPM, que, ao longo destes últimos anos, registou

setenta pedidos de código de acesso ao formulário

de candidatura. Ou seja, prefigura-se a partir de agora

o crescimento desta rede, o que seguramente contri-

buirá para o seu fortalecimento. 

Mas não será apenas este o efeito da Secção de

Museus, cuja composição é reveladora de perspectivas

múltiplas, fundamentadas e conhecedoras da realidade

museológica nacional, sendo legítimo esperar deste

órgão consultivo importantes contributos para a política

museológica e também para a evolução da RPM.

Na contra-capa do boletim estreia-se uma nova rubrica

de opinião que acompanhará ao longo do ano as

edições desta publicação trimestral. Quatro persona-

lidades da vida museológica nacional são convidadas

a partilhar com os leitores os seus pontos de vista e

sugestões relativamente à RPM, iniciando-se neste

número com o contributo de Raquel Henriques da

Silva. 

Directora do Instituto Português de Museus (IPM) de

1997 a 2002, Raquel Henriques da Silva foi a impulsio-

nadora da Rede Portuguesa de Museus, criada durante

a vigência do Ministro da Cultura Manuel Maria

Carrilho. A atenção à totalidade dos museus portu-

gueses, numa visão que pela primeira vez alcançava

para além do universo dos museus do próprio IPM,

levou a um processo que chega até aos nossos dias.

Do Inquérito aos Museus de Portugal, realizado em

parceria com o Observatório de Actividades Culturais,

haveria de resultar, como medida fundamental, a

criação da Estrutura de Projecto da RPM no ano 2000. 

Com este convite a Raquel Henriques da Silva, cuja

generosa e oportuna análise publicamos, quisemos

recordar e agradecer o papel que desempenhou na

criação da RPM e no lançamento sem retorno desta

área da política museológica portuguesa.

Das actividades previstas para 2010 se dá conta em

notícia própria, em que o encontro RPM 10 ANOS, a

realizar em Junho, toma lugar central.

O presente boletim espelha algumas das questões que

actualmente atravessam a programação dos museus

e condensa no artigo de Maria Jesus Monge as

preocupações de um conjunto de profissionais ligados

às Casas-Museu, que têm vindo a encontrar-se, quer

sob a égide internacional do respectivo comité do

ICOM, quer em Portugal, como sucedeu recentemente

numa jornada de trabalho no Paço dos Duques em

Guimarães. 

O mês de Março, em que é produzida esta publicação,

fica também marcado pela vinda de Hugues de Varine

ao nosso país para um programa intenso que incluiu

a arguição de uma dissertação de mestrado, confe-

rências, encontros e visitas a museus. Figura de

referência para várias gerações museológicas, a sua

ligação a Portugal e a projectos desenvolvidos em

torno de territórios e de patrimónios associados a

propósitos de desenvolvimento local tem pautado o

percurso de Varine e a sua inter-acção com os

profissionais dos museus portugueses. Termino este

editorial com palavras de Hugues de Varine, publicadas

no Boletim da RPM n.º 10, de Dezembro de 2003,

fazendo votos para que as mesmas se apliquem à

actual realidade museológica: “Por último, e não é

apenas o caso de Portugal, creio que o museu, seja

tradicional ou revolucionário, deve, para ser credível,

estar aberto ao futuro, apoiando-se evidentemente

no passado e no património, mas com o fim de

contribuir para a edificação de uma nova sociedade.”

Clara Frayão Camacho

Coordenadora da Divisão de Credenciação e

Qualificação de Museus 

do Instituto dos Museus e da Conservação
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Em 2010 cumpre-se uma década de actuação da Rede

Portuguesa de Museus. A par da continuidade dos

eixos programáticos desta rede, o plano de actividades

é pontuado por diferentes iniciativas e momentos, em

que se assinalam os 10 anos da RPM.

A credenciação de museus e o consequente alarga-

mento da RPM conhecerá em 2010 novos desenvol-

vimentos, em consequência da constituição da Secção

de Museus do Conselho Nacional de Cultura, de cujas

primeiras reuniões damos notícia neste boletim. Em

Maio, mês dos museus, terá lugar a cerimónia pública

de integração de novos museus na RPM e de

distribuição dos certificados comprovativos da

qualidade de museu credenciado, cumprindo o

disposto na Lei Quadro dos Museus Portugueses.

No eixo da Informação, realizar-se-á em 18 de Junho,

no Museu Nacional Machado de Castro, o encontro

anual dos museus desta rede, este ano sob o signo

RPM 10 ANOS, cujo programa será divulgado muito

brevemente. Encontros regionais de museus, em

colaboração com as Direcções Regionais de Cultura,

a renovação das rubricas dedicadas à RPM no portal

do IMC, a publicação dos 4 números deste boletim

e a divulgação conjunta de actividades dos museus

completam este eixo. Será ainda efectuada uma recolha

informal de opiniões, críticas e sugestões junto dos

directores dos museus da RPM, a propósito dos 10

anos da RPM.  

O Programa de Formação da RPM decorre de Junho

a Novembro de 2010, com abertura de inscrições a

partir do mês de Abril. 
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A Secção de Museus e da Conservação e Restauro do

Conselho Nacional de Cultura é constituída pelos

seguintes membros: João Brigola, Director do IMC,

que preside; Paula Silva, Directora Regional de Cultura

do Norte; António Pedro Pita, Director Regional de

Cultura do Centro; Ana Cristina Pais, em representação

da Direcção Regional de Cultura do Alentejo; Dália

Paulo, Directora Regional de Cultura do Algarve;

Francisco Clode de Sousa, pelos museus da Região

Autónoma da Madeira; Maria Manuel Velásquez, pelos

museus da Região Autónoma dos Açores; Maria Amélia

Cupertino de Miranda, pela Associação Nacional de

Municípios Portugueses; Raquel Henriques da Silva,

pelas universidades com cursos de Museologia; Luís

Raposo, pelos museus da RPM; Isabel Tissot, pela

Comissão Nacional do ICOM; João Neto, pela APOM;

Matias Tissot, pela Associação Portuguesa de

Conservadores Restauradores; Gonçalo Cardoso, pela

Conferência Episcopal Portuguesa; Eugénia Aguiar

Branco Figueiredo, pelo Centro Português de Funda-

ções; António Pestana de Vasconcelos, pelas Associações

de Amigos dos Museus; Marta Lourenço e José

Gameiro, como personalidades indicadas pelo IMC.

Das competências acometidas a esta secção faz parte

“emitir pareceres sobre os relatórios técnicos

preliminares à credenciação de museus, nos termos

da lei”, o que permite alargar a partir de agora a Rede

Portuguesa de Museus e finalizar a apreciação das

candidaturas entretanto remetidas ao IMC. Foram,

assim, apresentados nesta reunião os relatórios técnicos

referentes a dez museus que solicitaram credenciação

pela Rede Portuguesa de Museus, bem como o

processo de transição dos museus da RPM para o

quadro legal emanado da Lei Quadro dos Museus

Portugueses. A secção reuniu de novo em 23 de Março

para emitir os pareceres sobre estes dois relevantes

assuntos que vêm fixar e dinamizar a Rede Portuguesa

de Museus. �

Notícias IMC

Credenciação de Museus
– Reunião da Secção de Museus do Conselho Nacional de Cultura

(cont. da pág. 1)

Plano de Actividades RPM 10 ANOS
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No Eixo da Qualificação está prevista a abertura do

concurso para candidaturas ao Programa ProMuseus,

destinado a museus da RPM não dependentes da

administração central, cujo calendário e áreas a

concurso serão brevemente divulgados.

Continuará a ser disponibilizado o Programa de Apoio

Técnico aos Museus da RPM, salientando-se a

colaboração com o Departamento de Conservação e

Restauro do IMC na disponibilização de consultorias

especializadas nesta área, que, a par da arquitectura,

é habitualmente a mais solicitada.

Ainda neste eixo, a Divisão de Credenciação e

Qualificação de Museus do IMC continuará a emitir

pareceres técnicos sobre candidaturas apresentadas

por museus a fundos comunitários, em articulação

com os outros organismos do Ministério da Cultura

e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento

Regional. �

O Instituto dos Museus e da Conservação, em parceria

com a Universidade de Évora e a Comissão Nacional

do ICOM, promoveu a vinda de Hugues de Varine a

Portugal, de 24 a 29 de Março, visando a realização de

um programa de visitas e encontros centrados na impor-

tância do património cultural e natural e do papel dos

museus nas estratégias de desenvolvimento. Neste

programa destaca-se a participação de Hugues de Varine

nas Jornadas da Comissão Nacional do ICOM em 29

de Março.

Hugues de Varine foi director do Conselho Internacional

de Museus (ICOM) entre 1965 e 1974, desempenhou

funções diversas em desenvolvimento local no Ministério

da Cultura de França e foi Director do Instituto Franco-

-Português de Lisboa (1982-1984), trabalhando em

seguida, junto de entidades governamentais francesas,

sobre desenvolvimento local, economia social e desen-

volvimento social de áreas urbanas desfavorecidas. Desde

1989 trabalha como consultor em territórios rurais e

urbanos para estratégias de desenvolvimento, mobilização

comunitária e valorização de patrimónios naturais e

culturais. Efectuou numerosas missões em diversos países

(Canadá, Brasil, Portugal, Itália), principalmente em

projectos ligados ao património e a museus comunitários.

Tendo por objectivo o contacto com profissionais de

museus da Rede Portuguesa de Museus, o IMC

organizou, através da Divisão de Credenciação e

Qualificação de Museus, uma sessão de trabalho com

Hugues de Varine no dia 26 de Março no Museu

Nacional de Etnologia. Nesta sessão, retomando

experiências e reflectindo sobre projectos a que tem

estado ligado, em diversos países e contextos, incluindo

Portugal, Hugues de Varine abordou o tema “Território,

Património e Museu”, incidindo nos seguintes tópicos:

o desenvolvimento do território; o património ao

serviço do território; o museu como instrumento de

desenvolvimento do território. Após a sua apresentação,

seguiu-se uma conversa com vinte participantes

convidados, designadamente directores e técnicos de

museus da RPM cuja vocação incide mais directamente

sobre a temática em causa. �

Curso Local Datas Coordenação

Comunicação Acessível Guimarães, 14/15 e 28/29 de Junho Clara Mineiro

em Museus Museu de Alberto Sampaio (24 horas)

Usos do Documentário Faro, Museu Municipal de Faro 20 a 23 de Setembro Catarina Alves Costa

em Museus (24 horas)

Estratégias de Comunicação Lisboa, Museu das Comunicações 27 a 29 de Setembro Rui Ferreira da Silva

on-line em Museus (18 horas) 

Reservas: Aspectos Penafiel, Museu Municipal de Penafiel 11 a 14 de Outubro Gabriela Carvalho 

Práticos de Gestão e Manutenção (24 horas)

Conservação de Colecções: Lisboa, Casa-Museu 25 a 28 de Outubro Gabriela Carvalho 

Papel e Têxteis Dr. Anastácio Gonçalves (24 horas)

Inventário do Património Coimbra, Museu Municipal de Coimbra 8 a 11 de Novembro Paulo Ferreira da Costa

Imaterial: Princípios (24 horas)

e Metodologias

Circulação de bens culturais: Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia 22 a 25 de Novembro Amélia Fernandes

enquadramento legal, (24 horas)

normativos e boas práticas

Informações e contactos

IMC/Divisão de Credenciação e

Qualificação de Museus 

Calçada da Memória n.º 14

1300-396 Lisboa

Tel.: 21 361 74 90

Fax: 21 361 7499

info@rpmuseus-pt.org 

Vinda de Hugues de Varine a Portugal
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O comité temático do ICOM para as casas-museu/

casas históricas, DEMHIST, tem tido em Portugal

parceiros activos e empreendedores. Ao longo da

última década, que coincide com o tempo de

existência deste grupo de reflexão internacional,

têm-se sucedido iniciativas várias, reportadas com

assiduidade no Boletim da RPM. 

Esta tipologia inclui alguns espaços emblemáticos,

como a Casa de Camilo, colecções de grande valor

patrimonial, como a Casa-Museu Dr. Anastácio

Gonçalves, espaços arquitectónicos notáveis, como

os palácios nacionais, mas no seu todo não é das

mais numerosas, nem das que têm mais visibilidade

mediática. Sob esta designação acolhem-se espaços

e colecções variadas sob todas as perspectivas. 

O que nos move?

Espaços de memória por definição, a componente

residencial dá a estas instituições uma dimensão

que as torna perceptíveis a vários públicos e lhes

franqueia áreas de investigação e reflexão até há

pouco insuspeitas. Qual é a missão da casa-museu? 

De cenotáfio, devotado ao culto de um ilustre

ausente, pretendem transformar-se em microcosmos

que fornecem instrumentos de leitura do universal.

O patrono não é mais o guardião de um tesouro

reservado a iniciados, já que se fosse esse o seu

estilo de ser e estar na vida nunca teria tornado

premente para si, e para os que lhe sobreviveram,

a necessidade de preservar as suas colecções, as suas

memórias, o seu exemplo cívico, intelectual ou

outro. Será um campo de reflexão a aprofundar o

porquê de, em Portugal, tão poucos merecerem a

preservação dos seus espaços de vivência, ao

contrário de outros países europeus. 

Recentemente tem havido algumas tentativas, mais

ou menos felizes, de recuperar memórias – habi-

tualmente associadas a iniciativas locais. Estas

iniciativas raramente têm em conta as dificuldades

de conciliar espaços residenciais, muitas vezes de

reduzidas dimensões, com as funções museológicas.

No extremo oposto, a opção pela adaptação dos

espaços de forma que os descaracteriza e exclui

irremediavelmente a percepção, quase mística, de

conviver com a materialidade experimentada pelo

personagem que se evoca.

São estas dificuldades, a percepção de uma proble-

mática comum, no meio da diversidade de espaços,

colecções, tutelas, que originaram a criação do

comité temático DEMHIST e que movem, também,

os profissionais portugueses a reunir-se com

regularidade em torno das questões suscitadas por

esta temática.

O DEMHIST nasceu oficialmente em Melborne, na

Assembleia Geral do ICOM que aí teve lugar em

1998. No ano seguinte, os membros fundadores

reuniram-se no Peterhof, em S. Petersburgo, onde

foi nomeada a primeira direcção, criados os estatutos

e definidas as linhas gerais de actuação (http://

giovanni.pinna.info/pdf/DEMHIST-the-genesis.pdf).

Desde então os encontros têm-se sucedido

anualmente, acolhidos por instituições de perfil

muito diverso, sempre em países diferentes. 

Em 2000, o 1.º Encontro, em Génova (Itália), versou

o tema “Historic House Museums speak to the public

versus a Philological Interpretation of History”.

O Encontro de Barcelona – “New forms of mana-

gement for Historic House Museum” – foi incluído

numa assembleia geral, não esteve ligado a nenhuma

Casa-Museu em particular, mas permitiu conhecer

uma série de instituições e abordar aspectos práticos

que se têm vindo a impor no quotidiano das

instituições.

Em Amesterdão foi o Instituto de Conservação que

nos acolheu e propôs o tema “Historic House

Museums as witnesses of National and Local

identities”. Esta instituição tem desenvolvido uma

actividade importante na área da conservação

preventiva, particularmente na avaliação de riscos

e implementação das melhores práticas. 

As actas destas três primeiras reuniões foram

publicadas. As dificuldades de distribuição obrigaram

à decisão de passar a disponibilizar versões mais

resumidas na Internet, no sítio do DEMHIST – que

se encontra actualmente em reconstrução. 
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O projecto de categorização 
de Casas-Museu do DEMHIST
Maria de Jesus Monge*

Artigo

* Directora do Museu Biblioteca da

Casa de Bragança – Paço Ducal de

Vila Viçosa

RPM-Boletim_n35  3/31/10  6:13 PM  Page 5



Em 2003, no Castelo de Lenzburg, Suíça, o tema

foi “Historic House Museums: facing and solving

the challenges” e, no ano seguinte em Berlim, no

Castelo de Charlottenburg sob o enquadramento

“Rooms with a view. Historic House Museums and

their surroundings” foi possível seguir as transfor-

mações decorrentes da unificação alemã e o respec-

tivo impacto na gestão do património.

O Encontro de Outubro de 2005, em Lisboa, tratou

das questões da conservação na dupla vertente

imóvel/colecções “Safekeepers of memory: conser-

vation of buildings and their collections” e

contribuiu para o reforço da coesão do pequeno

grupo de casas-museu que, em Portugal, já se

reuniam e trabalhavam em conjunto. Permitiu

mostrar algumas instituições aos colegas que nos

visitaram, debater opções e decisões, compreender

que os problemas nacionais não diferem substancial-

mente dos registados noutros contextos geográficos. 

Em Malta, La Valleta, a organização esteve a cargo

de uma equipa de restauradores de espaços – “Ethics

and Principles in Historic Houses Management”.

2007 foi o momento de nova Assembleia Geral 

do ICOM, desta feita em Viena, com o tema 

“A Kingdom for a House! Historic House Museums

as Local, Regional and Universal Heritage”.

Em Bogotá, na Colômbia, realizou-se a primeira

reunião fora da Europa e, como tal, a problemática

relacionada com o papel social das casas-museu

teve particular acuidade: “Historic House Museums

as a bridge between the Individual and the

Community”. Já em Stavanger, na Noruega, o tema

foi “Historic Houses as documents of social life and

traditional skills”. Com base na gestão de um

conjunto de 30 casas, no âmbito da recuperação

de casas tradicionais que os escandinavos vêm a

desenvolver desde o tempo dos museus ao ar livre,

o projecto do Ryfilkmuseet passa por manter as

casas in situ, já que só assim beneficiam do ambiente

natural em que se desenvolveram; realçou-se a

importância de preservar as técnicas e competências

tradicionais. 

Os objectivos traçados quando da criação deste

comité ultrapassam a realização de reuniões perió-

dicas, por muito enriquecedoras que sejam as

discussões promovidas por conferências e visitas.

Para cumprir plenamente o Plano estratégico

definido pelo ICOM (http://icom.museum/strat_

plan.html), o DEMHIST tem de ser um espaço de

promoção de diálogo e de produção de conhe-

cimento, extensível a todos os profissionais relacio-

nados com esta tipologia. A necessidade de obter

consenso sobre a questão o que é uma casa-museu,

particularmente espinhosa quanto uma definição

terá de ser aplicável a realidades tão distintas quanto

a diversidade de países e culturas representados no

ICOM, levou à criação do projecto de categorização

de casas-museu. Este trabalho privilegia o conhe-

cimento da realidade, através da tipificação das

instituições que assumem esta identidade para,

numa fase posterior, chegar a uma definição

consensual. A ‘Ficha de Pré-Categorização de Casas

Museu’ foi pensada para identificar os principais

problemas com que se debatem e a partir daí

equacionar as estratégias para os ultrapassar. 

As informações recolhidas e sua divulgação deverão

permitir a criação de redes de trabalho, adopção de

boas práticas nas várias áreas que tocam de perto

a gestão e dinamização destes museus.

O projecto de categorização foi iniciado por Rosanna

Pavoni, 2.ª presidente do DEMHIST, professora na

Universidade de Milão e ex-directora da Casa-Museo

Bagatti Valsecchi, que concebeu a ficha de

categorização (http://demhist.icom.museum/

DEMHIST _CategorizationProject_I_Data.pdf). Esta

ficha, traduzida em várias línguas (italiano, inglês,

francês, português, espanhol, alemão e holandês),

foi preenchida por 147 instituições que aceitaram

colaborar em vários países europeus e da América

Latina. Em Portugal, foram enviados 48 ofícios entre

Outubro e Dezembro de 2003, tendo sido obtidas

21 respostas, das quais 15 estão listadas no docu-

mento de trabalho.

Partindo das abordagens de Rosanna Pavonni, a

que se associaram Hetty Berens (H) e Julius Bryant
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Paço Ducal de Vila Viçosa, 

Quarto do Rei
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(GB), Linda Young, da Universidade de Deakin, na

Austrália, sistematizou:

1. Casas de Heróis / Personalidades (escritores,

artistas, políticos, heróis militares, etc.)

2. Casas de Colecções (antiga residência de um

coleccionador ou uma casa que alberga uma

colecção)

3. Casas de design ou estéticas ‘Houses of Beauty’ (a

razão de ser do museu é a casa como obra de

arte)

4. Casas históricas (casas onde se produziram/

comemoram acontecimentos históricos)

5. Casas de Sociabilização ou de Sentimento (casas

museu criadas sem fundamento histórico, ou

outro, pela comunidade local para suprir a

necessidade de um espaço sócio-cultural onde

materializar a sua própria identidade)

6. Casas de antepassados / aristocráticas (mansões

rurais abertas ao público – conceito britânico de

country house)

No encontro de Bogotá, Setembro de 2008, Rosanna

Pavoni reavaliou todo o processo de elaboração,

preenchimento e sugestões que lhe foram chegando,

e sentiu necessidade de acrescentar 

1. Casas de poder (palácios reais ou outros, abertos

ao público) apresentadas como residências reais;

Creio, no entanto, que esta categoria deverá ser

‘mais democrática’ – a Casa Branca não caberá

nesta categoria, se um dia vier a ser musealizada

e aberta ao público, tal como começa a acontecer

nalguns países?

2. Casas do clero (mosteiros, paços episcopais,

reitorias e outros edifícios eclesiásticos com uso

residencial, abertas ao público)

3. Casas humildes (edifícios comuns, tais como

pequenas quintas, valorizadas como espaços

historicistas de vivências ou processos de

construção, produção…).

Estas classificações pretendem ser muito genéricas

para abarcarem realidades tão diferentes como as

que encontramos entre países com tradições

histórico-culturais muito variadas, condições sócio-

-económicas diversificadas e enquadramentos

político-institucionais muito diferentes. Nesta

abordagem ficaram logo patentes as diferenças que

resultam de uma matriz anglo-saxónica versus uma

perspectiva latina. A vantagem, para além da

problematização da actividade quotidiana, será

poder tecer redes de conhecimentos, equacionar

parcerias, diagnosticar pontos de contacto que

permitam, na época da globalização, manter a

memória identitária sem isolamento ou segregação. 

Neste momento desenvolve-se uma segunda etapa,

a aplicação concreta no terreno deste instrumento

operacional e a exploração das suas potencialidades,

designadamente potenciando um melhor auto-

-conhecimento das instituições envolvidas. Foi

justamente este o objectivo da reunião de 1 de

Fevereiro último, no Paço dos Duques em Guima-

rães, que reuniu quase 40 profissionais. Após a

apresentação do ponto de situação do projecto, a

nível internacional e nacional, aproveitando para

referir as muitas iniciativas que se têm desenvolvido

em Portugal ao longo dos últimos anos, foram

criados três grupos de trabalho. Os diferentes grupos

discutiram:

• o valor operativo do instrumento de pesquisa; 

• a utilidade prática do projecto, concretamente

em Portugal;

• qual deverá ser a etapa seguinte.

Referiu-se não ser vantajoso alargar o número de

categorias e desenvolver as potencialidades de inter-

acção de várias num só espaço, como tantas vezes

acontece.

Na discussão final foi entendido ser importante

continuar a reunir para debater esta e outras

questões, tendo a próxima reunião ficado agendada

para o Outono, na Casa-Museu Dr. Anastácio

Gonçalves, em Lisboa, por oferta do Director, José

Alberto Ribeiro.

A continuação desta reflexão exige que saibamos

quem e quantos somos, pelo que vão ser desen-

volvidos esforços para a elaboração de uma lista

de todas as instituições com características afins.

Finalmente, foi realçada a importância de divulgar

as actividades desenvolvidas, criar espaços mais

frequentes de diálogo e promover a reflexão e sua

publicação. O Paço dos Duques de Guimarães irá

incluir no seu sítio na Internet as comunicações

apresentadas e gerir a informação que for

chegando. Outras propostas interessantes foram

apresentadas, que passam pelo envolvimento de

outras entidades, e acreditamos no seu sucesso no

futuro próximo. �
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Paço dos Duques

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves

Jornada de trabalho Categorização de

Casas-Museu, Paço dos Duques,

Guimarães, 1 de Fevereiro de 2010.
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Desde há vários anos que o Museu de Alberto Sampaio

tem vindo a estudar as manifestações culturais

vimaranenses, incluindo as de património imaterial.

Este ano, o Museu, em colaboração com o Instituto

Politécnico de Viana do Castelo, está a preparar a

certificação do toucinho-do-céu e das tortas de

Guimarães, e com a Câmara Municipal de Guimarães,

a iniciar a inventariação de receitas sobre os dois

expoentes máximos da doçaria vimaranense, o

toucinho do céu e as tortas de Guimarães.

O Núcleo da Biblioteca (NB) da Escola Secundária 

do Padrão da Légua e a Casa-Museu Abel Salazar

lançam o projecto “A República lá em casa” que

consiste em reunir um conjunto documental informal,

mas suficientemente expressivo, para constituir um

apanhado ilustrativo da vida desse tempo. A con-

cretização do projecto passa por solicitar à comunidade

escolar, aos sócios da Casa-Museu e a todos os

interessados o material que eventualmente possuam

ou possam recolher junto de familiares e amigos, de

algum modo relacionado com o período de

implantação da República: fotografias, cartões, cartas

e documentos afins, notícias, jornais, revistas, cartazes,

objectos de uso pessoal ou profissional, adereços

militares e outros, que, depois de devidamente

identificados e garantida a sua segurança, poderão

ser expostos enquanto conjunto ilustrativo do período

em causa. �

Casa-Museu Abel Salazar 
– Comemorações do Centenário da Implantação da República

Museu de Alberto Sampaio
– Gastronomia também é património

O Ministério da Cultura decidiu prolongar a exposição “Obras de Referência dos Museus da Madeira” até ao

dia 6 de Abril e assumir todos os custos inerentes a este prolongamento, revertendo a receita da bilheteira

integralmente para a Região Autónoma da Madeira.

Patente ao público desde 20 de Novembro na Galeria de Pintura do Rei D. Luís I, no Palácio Nacional da

Ajuda, a exposição “ Obras de Referência dos Museus da Madeira” estava prevista para terminar no final de

Fevereiro.

A exposição apresenta uma selecção de cerca de 300 peças, num percurso cronológico iniciado no século

XV até meados do século XX. Provenientes de vários museus e instituições da Região Autónoma da Madeira,

estas peças, representativas das colecções de escultura, pintura, ourivesaria, mobiliário, cerâmica, fotografia,

reflectem a importância estratégica do arquipélago no contexto da expansão portuguesa, e depois europeia,

ligada aos seus ciclos do Açúcar, Vinho e Turismo, como elementos fundadores do seu desenvolvimento.

Incluem-se nesta exposição onze das mais significativas peças do acervo do Museu do Açúcar, instituição

museológica que sofreu graves danos na sua colecção, devido à intempérie que assolou a Região Autónoma

da Madeira no passado dia 20 de Fevereiro e que, por se encontrarem nesta exposição, ficaram a salvo das

consequências das inundações que afectaram o Museu.

Com o prolongamento da exposição “Obras de Referência dos Museus da Madeira”, o Ministério da Cultura

pretende homenagear a Cultura madeirense neste momento trágico, possibilitar que mais visitantes a conheçam

e dar um contributo para a recuperação do Museu do Açúcar. �

Exposição “Obras de Referência dos
Museus da Madeira”
– Receitas de bilheteira para a Madeira

Informações e contactos

Galeria do Rei D. Luís I 

Palácio Nacional da Ajuda

1349-021 Lisboa

Tel.: 21 365 08 00 

Fax: 21 364 78 21 

contactos@imc-ip.pt

http://exposicao-museusdamadeira.com

www.imc-ip.pt 

Informações e contactos 

Casa-Museu Abel Salazar

Rua Dr. Abel Salazar, s/n

4465-012 S. Mamede de Infesta

Tel.: 22 903 98 26

Fax: 22 903 98 28

cmuseu@reit.up.pt

www.cmas.up.pt

Notícias Museus RPM*

* Notícias exclusivamente baseadas

em informações enviadas pelos

Museus integrados na RPM.

© Divisão de Documentação Fotográfica

do IMC, Fot. Luísa Oliveira
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Algumas famílias vimaranenses já facultaram ao Museu

as suas antigas receitas do toucinho-do-céu e das

tortas de Guimarães, mas, como quem conta um

conto acrescenta um ponto, e como cada cozinheira

vai dando um toque especial aos pratos que confec-

ciona, a colaboração de todos os vimaranenses é

considerada fundamental.

Quem quiser pode enviar a sua receita por email

(masampaio@imc-ip.pt), por fax (253423910), pelo

correio ou entregá-la pessoalmente no museu.

A todos os que quiserem colaborar na preservação deste

património gastronómico facultando as receitas dos

doces vimaranenses, o museu, com o apoio da Câmara

Municipal de Guimarães, oferecerá um pequeno brinde.

O Museu, ciente de que o património de uma terra

não se mede apenas pelo património edificado que

possui, nem pelas artes tradicionais que ainda conserva,

mas também pelas manifestações do seu património

imaterial, pretende vir a estudar e a divulgar a doçaria

vimaranense.
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No ano em que se celebra Cem Anos da Aviação em

Portugal, o Museu do Ar requalificou e ampliou as

instalações na Granja do Marquês em Pêro Pinheiro,

Sintra, incorporando também os valiosos acervos

provenientes dos museus da TAP e da ANA. A nova

área expositiva, 7500 m2, quase triplica o espaço

disponível nas instalações anteriores em Alverca, onde

o museu esteve provisoriamente durante 40 anos.

As actuais instalações integram-se no espaço da Base

Aérea N1, local onde há 90 anos foi criada a primeira

Base Aérea da Aeronáutica Militar Portuguesa. Estão

expostos 25 aviões e simuladores complementados

com elementos fotográficos e vitrinas com objectos

que ajudam a compreender a evolução da aviação

portuguesa e internacional.

Da colecção de aviões expostos, destacam-se pela sua

raridade e valor aeronáutico os aparelhos: Junkers Ju

52, Spitfire, Tiger Moth, Beechcraft AT11, Lochkeed

RT 33 e as réplicas à escala 1:1 do Demoiselle e do

14-Bis de Santos Dumont, um dos mais importantes

pioneiros da Aviação.

Nos núcleos da TAP e da ANA apresentam-se os vários

aspectos da evolução das duas empresas com destaque

para a reprodução da primeira Torre de Controle do

Aeroporto de Lisboa. A médio prazo, o museu tem

prevista mais uma expansão de modo a poder

apresentar os aviões que estão programados para

restauro. O acervo do museu conta com mais de 

9000 objectos inventariados dos quais 100 são 

aviões. �

Desde 2005 que o Museu de Alberto Sampaio oferece

diplomas de mérito às escolas e professores que mais

o visitam. Em 2009, 54 % dos visitantes vieram em

contexto escolar e usufruíram de visita guiada ou

participaram nas muitas e diversificadas actividades

que o museu faculta – teatro de marionetas, teatro

de sombras, descobertas do museu e do centro

histórico, ateliês, cinema…

Muitas destas visitas devem-se ao empenho dos

professores em trazer ao Museu os seus alunos. Muitos

desses professores vêm ao museu, no mesmo ano,

repetidas vezes, com alunos diferentes ou com os

mesmos alunos para participar em diferentes acti-

vidades. A atribuição de diplomas de mérito é um

modo simples, mas com enorme afecto e reconhe-

cimento, de lhes dizer o quão importante são para o

êxito, conhecimento e divulgação do Museu que tantos

tesouros guarda e tantas histórias tem para contar. �

– Diplomas de mérito às escolas 

Museu do Ar 
– Novas instalações

Informações e contactos

Museu do Ar

Granja do Marquês 

Pêro Pinheiro

2715-021 Sintra

Tel.: 21 927 05 97 / 21 958 27 82

museudoar@emfa.pt 

Informações e contactos

Rua Alfredo Guimarães

4810-407 Guimarães

Tel.: 253 423 910

Fax: 253 423 919

masampaio@ipmuseus.pt

http://masampaio.imc-ip.pt
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O Museu de Aveiro, com um edifício e colecções de

cariz marcadamente religiosos, proporciona preferen-

cialmente uma abordagem histórica ou artística das suas

colecções. Todavia, a riqueza deste espólio não se esgota

nesta vertente, antes pelo contrário, revela-se um

importante recurso para estabelecer ligações com outras

áreas de conhecimento, como o comprovam vários

projectos educativos já experimentados no museu na

área da biologia, matemática e saúde, entre outras.

Esta interdisciplinaridade na abordagem das colecções

permite aos alunos ultrapassar as limitações inerentes

a uma visão fragmentada da realidade, fruto de um

ensino estruturado em “gavetas” e adquirir e

desenvolver competências que lhes permitam reflectir

e compreender os assuntos numa perspectiva

globalizante. 

Neste contexto surgiu a oportunidade de trazer ao

Museu uma exposição da autoria do Instituto de

Investigação Cientifica Tropical (IICT) intitulada “As

Plantas na Primeira Globalização”.

Esta exposição pretende ilustrar o impacto que a

circulação das plantas teve no desenvolvimento

agrícola, técnico, económico, medicinal e social,

destacando o papel fundamental de Portugal na

descoberta e ligação de “novos mundos”.

Mais uma vez privilegiando o trabalho interdisciplinar,

o Museu solicitou a colaboração do Herbário da

Universidade de Aveiro e do Museu Botânico de Beja

no sentido de enriquecer e complementar o núcleo

inicial da exposição. Sob a coordenação do Museu, a

equipa desenvolveu um trabalho de investigação e

selecção de conteúdos científicos e testemunhos

materiais que vieram enriquecer a exposição, permi-

tindo nalguns casos conhecer algumas das aplicabi-

lidades dessas plantas.

A ligação às colecções do Museu foi feita, explorando

a estreita relação existente entre as plantas de utilização

medicinal e a botica conventual da qual subsistem

vários testemunhos, como o armário da farmácia,

utensílios usados nas práticas curativas e livros de

receitas medicinais.

Na estratégia de comunicação adoptada houve a

opção clara de assegurar que todas as visitas fossem

orientadas em conjunto pela Conservadora do Museu

e pelas Biólogas da Universidade, garantindo assim a

abordagem e compreensão global do tema.

Embora respeitando o percurso proposto pela

exposição inicial do IICT, a visita intercala o circuito

com actividades destinadas a potenciar a interactividade

com os alunos, a promover a curiosidade, a descoberta

e a troca de experiências entre todos. São constantes

os contactos físicos com as plantas e frutos desco-

nhecidos de muitos, dando a possibilidade de lhes

sentirem o odor, de os manusearem e de verem o seu

interior, recursos que aumentam substancialmente o

interesse dos alunos e a sua capacidade de retenção

da informação. A visita termina com um jogo de

perguntas em equipa, para o qual os alunos são

alertados no início e que os obriga a uma atenção

redobrada ao longo da visita.

Este projecto vem demonstrar as vantagens do trabalho

pluridisciplinar e da partilha de conhecimentos entre

Museu de Aveiro 
– Cruzando a Biologia com a História

Tendo consciência que é nos mais novos que deve

apostar para garantir o futuro do Património, o Museu

de Arte Sacra e Etnologia, em Fátima, promoveu uma

Semana Aberta do Património de 22 a 26 de Março.

Foi lançado um convite ao público para uma viagem

aos bastidores do museu, onde foi organizado um

Atelier de Conservação e Restauro, com visualização de

exames e análises, processos de Conservação e

Restauro, exercícios práticos (colagens, limpeza,

reintegração cromática), entre muitas outras acções.

A visita às reservas do museu foi também uma

oportunidade única para todos os que participaram

nesta Semana Aberta. �

Museu de Arte Sacra e Etnologia
– Semana Aberta “Os Segredos da Preservação do Património”

Museu de Arte Sacra e Etnologia

Missionários da Consolata

Rua Francisco Marto, 52 Apt. 5

2496-908 Fátima

Tel.: 249 539 470

Fax: 249 539 479

museuartesacra@consolata.pt

http://masefatima.blogspot.com

http://www.consolata.pt 
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profissionais de diferentes áreas, prática que não só

enriquece a equipa em termos de experiência

profissional como permite diversificar formas de

abordagem às colecções, aumentando as suas

potencialidades de comunicação com o público, bem

como o interesse documental e patrimonial das

colecções.

Maria João Mota
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De 15 a 17 de Fevereiro de 2010, o Museu da

Fundação Cupertino de Miranda organizou Oficinas

de Carnaval destinadas a crianças dos 6 aos 12 anos,

intituladas MascarArte – a minha colecção de máscaras.

O serviço educativo, com o apoio da Papelaria M.

Sousa Ribeiro (Porto), reservou às crianças três dias

extraordinários, alegres e didácticos, relacionados com

as máscaras de todo o mundo. De uma forma divertida

foram realizadas seis máscaras de seis diferentes países

e culturas para coleccionar, aprender e explorar. O

dia 15 foi dedicado à concepção da Máscara Japonesa

e da Máscara Inca; no dia 16 foi dada especial atenção

às máscaras portuguesas: Careto e Gigantone; por

último, o dia 17 foi reservado à máscara Africana e

Veneziana. Esta actividade, que contou com a

participação de 45 crianças residentes no concelho

de Vila Nova de Famalicão, teve como objectivo a

transmissão do conceito de máscara aos participantes,

as suas origens e significados e a percepção da máscara

não como adereço, mas como um símbolo. �

O Museu de Aveiro abriu recentemente ao público a

“Galeria da Pedra” com um conjunto de obras da

colecção de escultura em pedra do século XVI, de

temática religiosa e iconográfica, com origem em

igrejas ou capelas da região de Aveiro.

Esta nova área, de acesso livre e gratuito, no Piso 0,

é uma área de passagem e de ligação aos novos

espaços de serviços do Museu: a Biblioteca, a Cafetaria

e o Auditório, em torno do pátio interior, vestígio

conventual, os Serviços Educativos e a Sala de

Exposições Temporárias, resultantes das obras de

ampliação e de requalificação do Museu que

decorreram de 2006 a 2008.

No conjunto de obras agora expostas destacam-se,

além do Calvário policromado, várias pedras do núcleo

proveniente da Igreja de Vera Cruz de Aveiro, que

entrou no Museu em 1911, sob a direcção de João

Marques Gomes. Deste núcleo fazem parte as esculturas

de vulto do arco cruzeiro e o conjunto da capela do

Santíssimo Sacramento da mesma Igreja. Na “Galeria

da Pedra” apresentam-se os retábulos de altar de

Nicodemos e José de Arimateia e alguns dos caixotões

do tecto abobadado da capela, dois com a

representação dos fundadores, o caixotão datado de

1585 e, ainda, dois outros com decoração floral e

com uma cruz.*

A invocação da Capela do Santíssimo Sacramento é

do século XVIII, mas a capela remonta ao século XVI,

pertença do morgado de Vilarinho, da família Couceiro

da Costa (Cacia, Aveiro), sendo conhecida por Capela

dos Lançarotes. Além da sua datação, no portal e no

tecto, a própria decoração escultórica dos retábulos

seria suficiente para a categorizar como um bom

trabalho da “renascença coimbrã”, do século XVI.

O Museu de Aveiro apresenta outros baixos-relevos e

esculturas de vulto em pedra provenientes da região

de Aveiro, dos séculos XIV a XVI, na Exposição

Permanente (Sala IV). Por outro lado, o trabalho

escultórico na pedra calcária da “renascença coimbrã”,

está ainda patente no Percurso Monumental do Museu,

designadamente no claustro inferior do século XVI,

em diversas capelas e dependências do antigo

Convento de Jesus que chegaram até nós.

Madalena Cardoso da Costa

– Abertura da “Galeria da Pedra”

Museu da Fundação Cupertino de Miranda
– Oficinas de Carnaval

Informações e contactos

Museu de Aveiro

Avenida de Santa Joana Princesa 

3810-329 Aveiro

Tel.: 234 423 297

Fax: 234 421 749

maveiro@ipmuseus.pt

www.imc-ip.pt

Informações e contactos

Museu da Fundação Cupertino de

Miranda

Praça D. Maria II

4760-111 Vila Nova de Famalicão

Tel.: 252 301 650

Fax: 252 301 669

museu@fcm.org.pt

www.fcm.org.pt

* Cf. COSTA, Madalena Cardoso da,

“A Colecção de Escultura em Pedra

do Museu de Aveiro – As Pedras de

Vera Cruz, in, MUSEU, Círculo Dr. José

de Figueiredo, Porto, 2007.

Calvário, século XVI.
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Com a colaboração da Biblioteca Municipal da Nazaré

e da Universidade Sénior da Nazaré, no dia 8 de

Março, o Museu Dr. Joaquim Manso promoveu, no

Auditório da Biblioteca, a tertúlia “Nazaré no

Feminino”, no âmbito das comemorações do Dia

Internacional da Mulher e da dinamização do seu

“Objecto do Mês”, em Março dedicado à “algibeira”,

acessório do traje tradicional feminino. 

Proporcionando a reflexão sobre o papel da mulher

na comunidade piscatória da Nazaré, este evento

constituiu uma oportunidade para os participantes

apresentarem os seus testemunhos pessoais a partir

da visualização de fotografias da colecção do Museu

Dr. Joaquim Manso. A moderação desta tertúlia contou

com duas nazarenas de diferentes gerações e uma

investigadora em Estudos Femininos.

A tertúlia “Nazaré no Feminino” insere-se no projecto

“Conversas de Algibeira”, uma parceria entre o Museu

Dr. Joaquim Manso e a Universidade Sénior da Nazaré,

que envolverá várias disciplinas na realização de

trabalhos inspirados na tradicional “algibeira” nazarena

e culminará numa exposição conjunta, a realizar no

final do ano lectivo. �
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A Mi e o Né

O serviço educativo do Museu, através do olhar de

duas personagens, oferece novas actividades dirigidas

ao ensino pré-escolar, continuando assim o seu

trabalho de dinamização da exposição Caminhos de

terra... construções em pedra: o megalitismo em Coruche.

A Mi e o Né são as personagens criadas, que retratam

dois meninos muito curiosos e ávidos por aprender

coisas novas. São eles que vão partir na aventura da

descoberta e do conhecimento, acompanhando os

mais pequeninos numa visita à exposição. Vou-te

contar e tu vais imaginar, um conto contado e

desenhado! é uma  das actividades propostas. A partir

de uma história contada na exposição dá-se início a

uma viagem, pelo imaginário das crianças, à pré-

-história. Esta proposta integra, para além da visita,

uma experiência de carácter prático, procurando-se

estabelecer uma relação com os objectos expostos,

de uma forma lúdica.

Atelier Na escola com Salgueiro Maia 

No pólo museológico Escola-Museu Salgueiro Maia,

espaço da antiga escola primária de São Torcato, é

feita a recriação de uma sala de aula do Estado Novo.

A visita possibilita aos alunos a aquisição, in situ, de

conhecimentos relativos à história contemporânea de

Portugal.

A observação directa dos objectos e o manuseamento

dos mesmos é, sem dúvida, um traço distintivo desta

Escola-Museu em comparação com outros museus

que focam a mesma temática. Desta forma, é

estabelecida uma maior conexão entre os visitantes e

as peças expostas, permitindo que sejam estas a contar

a história.

O atelier agora proposto Na escola com Salgueiro Maia

– direccionado para os quartos, sextos e nonos anos,

do ensino básico e secundário – encerra um conjunto

de actividades a desenvolver ao longo da visita guiada.

Os alunos são transportados para o ambiente de uma

sala de aula do Estado Novo, onde são convidados a

intervir, sendo eles próprios veículos de informação e

conhecimento. �

Informações e contactos

Museu Municipal de Coruche

Rua Júlio Maria de Sousa 

2100-192 Coruche

Tel.: 243 610 820 

Fax: 243 610 821

museu.municipal@cm-coruche.pt

www.museu-coruche.org

Museu Municipal de Coruche
– Serviço Educativo

Museu Dr. Joaquim Manso
– Tertúlia “Nazaré no Feminino – Conversas de algibeira”

Informações e contactos:

Museu Dr. Joaquim Manso

Rua D. Fuas Roupinho - Sítio

2450-065 Nazaré

Tel.. 262562801

Fax. 262561246

mdjm.directora@imc-ip.pt

http://mdjm-nazare.blogspot.com 

Folheto Escola-Museu Salgueiro Maia
Design Ideia, designers

A Mi e o Né na exposição. Fotos Nerve, Atelier Design – Exposição
Megalitismo, com ilustração de Helena Diogo Claro.
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No dia 8 de Janeiro teve lugar no Museu Nacional de

Arte Antiga uma homenagem a Sérgio Guimarães

Andrade, historiador de arte e conservador da colecção

de escultura do museu entre 1973 e 1999, ano da

sua morte. A homenagem consubstanciou-se num

Encontro onde foram apresentadas as seguintes

comunicações: “In memoriam. De um homem, de um

pensamento e do seu lugar”, por Paulo Henriques;

“Sérgio Guimarães Andrade, o conservador e a sua

colecção. A imaginária como conceito”, por Maria João

Vilhena; “A Escultura no MNA: Luzes e Sombras de

uma Colecção”, por António Filipe Pimentel; e
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No passado dia 25 de Setembro, após dois meses de

encerramento em que se levaram a cabo trabalhos

de conservação no edifício, reabriu ao público, no

Núcleo do Mártir Santo, a renovada exposição “Arte

e Devoção – Formas e Olhares”.

O Museu Municipal de Vila Franca de Xira é poli-

nucleado, compreendendo quatro núcleos museo-

lógicos distribuídos pelo concelho. Um dos seus núcleos

museológicos, o Núcleo do Mártir Santo, integra uma

antiga igreja, a Igreja do Mártir Santo São Sebastião,

adaptada em 2001 à nova funcionalidade museológica.

Aqui se encontra patente a exposição “Arte e Devoção

– Formas e Olhares”, inaugurada em 2005 com o

apoio da RPM. Esta exposição, de carácter rotativo,

assenta numa filosofia de actuação que promove o

estudo, conservação, valorização e divulgação do

património do concelho como um todo, indepen-

dentemente da sua tutela. Deste modo, a Autarquia

tem desenvolvido e financiado diversas acções de

conservação em património de Arte Sacra, pertencentes

às paróquias do concelho, promovendo a sua

divulgação e conhecimento. 

A proposta de plano de rotatividade para o ano de

2009 assentou no estudo, na conservação e restauro,

e na divulgação dos resultados de intervenção numa

pintura sobre tela pertencente à Igreja Matriz de

Alhandra, uma imponente pala de altar do período

barroco, atribuída ao pintor André Gonçalves (1685-

-1762), mantida oculta dos olhares públicos até à

presente exposição.

Esta pintura, representando o tema do Calvário, é

agora desvelada em todos os seus fascínios, tornando-

-se na materialização de um projecto cultural que dá

alma ao património histórico artístico do concelho.

A exposição continua na antiga sacristia, local onde

é feita uma alusão à colecção antoniana do fundador

do Museu Municipal, o Dr. Vidal Baptista. As peças

seleccionadas correspondem à produção artesanal de

imagens de Santo António, em barro, testemunho da

importância do culto popular a este santo.

Na última sala expositiva, com recurso a achados

arqueológicos provenientes de escavações in situ,

conta-se a história do local de implantação da igreja

desde tempos medievais.�

No âmbito do Serviço Educativo do Museu Municipal

de Vila Franca de Xira, foi desenvolvido o projecto

“Mulheres à Conversa”, em que se apresentou um

ciclo de conversas sobre o papel das mulheres,

salientando a sua intervenção nas actividades sociais,

políticas e económicas, quer seja a nível profissional,

no seio da família, como mãe, mulher, amiga, e

principalmente como pessoa que define o seu próprio

destino. As sessões decorreram durante o mês de

Março, com início no Dia Internacional da Mulher.

Núcleo do Mártir Santo

– Reabertura ao público da exposição “Arte e Devoção – Formas e Olhares” no

Núcleo do Mártir Santo

Informações e contactos

Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Núcleo-Sede

R. Serpa Pinto, n.º 65

2600-263 Vila Franca de Xira

Tel.: 263 280 350  Fax. 263 280 358

Núcleo do Mártir Santo

R. Dr. Miguel Bombarda

2600 Vila Franca de Xira

museumunicipal@cm-vfxira.pt

www.museumunicipalvfxira.pt

www.cm-vfxira.pt

Museu Municipal de Vila Franca de Xira 
Núcleo-Sede

– “Mulheres à Conversa”

Museu Nacional de Arte Antiga
– In Memoriam Sérgio Guimarães Andrade

Virgem e o Menino (pormenor), séc. XV

© Divisão de Documentação Fotográfica

do IMC, Fot. José Pessoa

“Arte e Devoção – Formas e Olhares”,

Núcleo do Mártir Santo. Foto Hélder

Dias GGIRP CMVFX 2009.

Calvário. André Gonçalves

Meados do século XVIII

Igreja Matriz de Alhandra

Foto Alexandre Salgueiro Centro

Cultural do Patriarcado de Lisboa 2009.
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“Evocação”, por Teresa Pacheco Pereira. A homenagem

incluiu ainda uma mostra de publicações e a exposição

Sérgio Guimarães Andrade (1946-1999): conservador de

Escultura, na sala de exposições temporárias do piso 0.

“A escultura avulsa portuguesa foi (…) sinónimo de

imaginária. Produziu sobretudo imagens de santos que

iriam ocupar os lugares (…) [em] altares, retábulos,

mísulas e nichos. O domínio dos ditames da fé sobre a

criatividade, mesmo quando ela se manifesta abertamente,

é uma realidade, (...) levando à repetição de esquemas

formais ou à valorização de elementos secundários – os

panejamentos. (...)

Estamos assim perante um conjunto de elementos que

relevam sobretudo uma leitura antropológica da escultura

portuguesa. Escultura que denota fundamentalmente

mentalidades, preocupações, anseios, traduzidos mais

por executantes fieis (…) do que por grandes génios

individuais. 

A colecção de escultura do Museu exprime esta situação.

De um total de 2458 peças mais de 90% são produção

de tema religioso...”* 

Sérgio Guimarães Andrade revela-nos nestes dois

parágrafos a sua particular forma de encarar a produção

da escultura em Portugal e de caracterizar a colecção

do museu. Basicamente, são estes dois entendimentos

que irão dar forma às exposições que concebeu 

e executou ao longo dos 26 anos da sua vida

profissional. �
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A relevância social do museu decorre da sua

participação activa e diferenciada no processo educativo

e de crescimento dos indivíduos. Se essa dimensão é

deposta, e se o Museu se detém apenas na recolha,

no inventário e na conservação dos testemunhos

culturais, aumenta a distância da comunicação e do

conhecimento dos tesouros que acolhe e dos conteúdos

temáticos e disciplinares que promove, pelo que a

abertura das suas portas deve exceder a diversidade

de leituras e práticas associadas às diferentes iniciativas

culturais e estender-se à sua realidade profissional. 

Nesse sentido, o Museu Nacional de Etnologia, desde

1997 abriu uma frente de trabalho que transpõe a

dimensão educativa vocacionada para o público, que

se traduz no acolhimento e na orientação de estágios

profissionais nos seus vários sectores funcionais. Esta

área de actuação tem como propósito desenvolver o

Museu como pólo de formação, proporcionando uma

relação próxima e imediata com uma realidade

profissional museológica, mas igualmente obter

contributos valiosíssimos – novas ideias e práticas

disciplinares, quer das ciências mais próximas da

actuação do Museu, quer de outras distantes.

O Museu tem vindo a receber e a orientar estágios

profissionais nos sectores de estudo e inventário de

colecções, conservação e restauro, serviço educativo

e arquivos. Por inerência temática da Magazzine,

referem-se aqui os estágios acolhidos pelo Serviço

Educativo desde 2003, que resultam de uma relação

protocolar com a Escola Superior de Educadores de

Infância Maria Ulrich. 

Este programa de estágios foi definido em parceria

com o estabelecimento de ensino, destinando-se a

finalistas do curso de Educação de Infância e Educação

Básica, pelo que tem a duração da parte curricular e

decorre em regime de full-time. A proposta de estágio

desafia os candidatos a conceberem e a executarem

uma actividade lúdico-pedagógica dirigida ao público

infanto-juvenil, tendo como ponto de partida uma

colecção, temática, ou exposição do Museu. O trabalho

realizado enquadra-se no contexto curricular e no

plano de actividades do Serviço Educativo, sendo

desenvolvido conjuntamente com e sob a sua

orientação. 

Visa-se desta forma uma relação de trabalho em equipa

que contribua para o processo educativo dos futuros

profissionais da educação, do próprio museu e do

estabelecimento de ensino e do próprio público, que

usufrui das abordagens que resultam de tal ligação.

Desde 2003, já foram concebidas neste contexto sete

oficinas lúdico-pedagógicas, cuja realização tem

continuado para lá do período de estágios. Os estágios

e os respectivos projectos de actividades são alvo de

relatório, que funcionam como instrumento de

avaliação curricular e que são igualmente ferramentas

de trabalho importantíssimas dentro do Museu,

Museu Nacional de Etnologia
– Estágios profissionais: uma vertente da dimensão educativa dos museus

Informações e contactos

Museu Nacional de Arte Antiga

Rua das Janelas Verdes

1249-017 Lisboa

Tel.: 22 391 28 00

Fax: 21 397 37 03

mnarteantiga@imc-ip.pt

http://mnaa.imc-ip.pt

* Textos de Sérgio Andrade

policopiados.
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No dia 4 de Fevereiro, data de nascimento de Almeida

Garrett, o Museu Nacional do Teatro comemorou 25

anos de existência.

Para festejar esta importante data, o Museu organizou

actividades de animação cultural especialmente

dirigidas aos mais jovens: Actuação da Companhia

de Teatro Magia e Fantasia para alunos do ensino

básico de diversas escolas (período da manhã) e

Espectáculo pelo grupo Teatro em Branco para alunos

do ensino secundário (período da tarde), para além

de visitas guiadas às exposições do Museu. �

Rede Portuguesa de Museus | 15

De 11 a 21 de Março decorreu a décima edição do

MONSTRA, festival de Animação de Lisboa, ao qual

se associou o Museu Nacional de Etnologia, juntamente

com o Cinema S. Jorge, o Cinema City Classic Alvalade,

o Museu da Marioneta, o Teatro Meridional, a

Fundação Calouste Gulbenkian, a Escola Secundária

D. Dinis e a FNAC.

Este ano, o Festival contou com mais entidades

participantes e alargou a sua programação e duração,

mantendo os seus objectivos de apresentar cinema

de animação de todo o mundo e novas propostas de

diálogo entre as artes da animação e as outras artes.

Uma das vertentes deste evento foi a Monstrinha,

festival de animação dedicado às crianças, tendo sido

exibidos no Museu Nacional da Etnologia uma grande

diversidade de filmes especialmente dirigidos aos mais

novos (3-6/7-12/>12 anos) e a famílias, sendo de

destacar uma sessão dedicada à “Animação

Portuguesa” e outra a “Animação e Tradição – Lendas

do Mundo”, bem como um workshop sobre

“Introdução à Linguagem do Cinema de Animação”,

orientada por Wilson Lazarett. �

permitindo também reflectir e afinar o modelo de

estágio e das oficinas que daí resultam.

Esta metodologia de trabalho pressupõe ir ao encontro

das expectativas dos candidatos e da própria instituição,

assim como requer garantias de condições que

proporcionem a integração dos mesmos e um desen-

volvimento mutuamente benéfico neste contexto

profissional. 

Em paralelo à relação que fomenta com os seus

públicos, o acolhimento de estágios é sem dúvida

uma outra expressão da vertente educativa do Museu

– a sua relevância social pode e deve pois decorrer

daqui também, da exposição da sua realidade funcional.

O interesse da sua valência educativa também pode

estar ao serviço da formação dos profissionais na área

da educação ou de outros, resultando daí o reforço

da importância do papel social e cultural do Museu.

Sandra Silva

Museu Nacional de Etnologia

Informações e contactos

Museu Nacional de Etnologia

Avenida Ilha da Madeira 

1400-203 Lisboa 

Tel.: 213 041 160/ 9 

Fax: 213 013 994

mnetnologia@ipmuseus.pt

www.mnetnologia-ipmuseus.pt

http://mnetnologia.blogspot.com

Informações e contactos

Estrada do Lumiar, 10-12 

1600-495 Lisboa 

Tel.: 217 567 410/19 

Fax: 217 575 714 

mnteatro@imc-ip.pt

museudoteatro.imc-ip.pt

– Monstra 2010 – Festival de Animação de Lisboa 

Museu Nacional do Teatro 
– 25.º Aniversário (1985-2010)
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O Museu das Alfândegas, sedeado no edifício da

Alfândega Nova do Porto (projecto promovido pela

Associação para o Museu dos Transportes e

Comunicações) é, a partir de agora, membro da IACM

– International Association of Customs Museums –,

constituindo, desta forma, o representante nacional

naquela associação. Trata-se de uma organização que

integra diversos países, admitindo apenas um museu

16 | Boletim Trimestral

Memórias de água: um percurso das fontes de Braga é

uma actividade desenvolvida pelo serviço educativo

do Museu Nogueira da Silva para crianças do primeiro

e segundo ciclos com o objectivo de dar a conhecer

a história de Braga, a memória perdida das fontes,

valorizar o património construído e valorizar o recurso

natural – água. A partir das fontes do Museu, através

da estória do peixe Peixoto que, cansado de viver no

lago do jardim, pede para o ajudarem a encontrar

outro sítio para morar. As crianças levam o peixe

Peixoto pelo Centro histórico e, com umas fichas/

jogo vão descobrindo, enigmas, respondendo a

questões, conhecendo as fontes, a sua história e o

seu contexto. �

Numa iniciativa inovadora em Lisboa, o Museu

Nacional do Traje & Parque Botânico do Monteiro-

-Mor abriu concurso a toda a comunidade, para cultivo

de talhões na zona da horta. Este projecto teve um

grande sucesso e aceitação, havendo mais candidatos

do que talhões disponíveis para atribuir. O primeiro

concurso foi lançado em Janeiro de 2009 e o segundo

decorreu no passado mês de Outubro. O primeiro

concurso teve uma adesão reduzida, talvez porque o

ano agrícola já ia avançado. O segundo concurso teve

uma adesão que superou todas as expectativas e

actualmente conta-se com 21 utilizadores das hortas

do Parque, que continua a ser um espaço acessível

ao público em geral.

A área total da propriedade corresponde a cerca de

11 ha, com várias especificidades: jardim histórico,

mata e prados, roseiral e jardim de cheiros (em

instalação). Há longos anos que alguns talhões das

hortas vinham sendo cultivados pelo Museu, numa

abordagem respeitadora do ambiente e usando

produtos recomendados para protecção integrada.

Os produtos hortícolas, juntamente com os frutícolas,

florais e lenha, são disponibilizados na Loja do Museu

e têm já uma procura regular.

Em 2008, o arquitecto paisagista e responsável pelo

Parque Botânico, Rui Costa, propôs que o cultivo dos

talhões das hortas fosse aberto à comunidade envolvente,

por concurso. Preparou-se um regulamento, definiram-

-se condições de cultivo, o acesso e utilização da água,

os direitos e deveres dos utilizadores, tornando as

práticas amigas do ambiente um critério de avaliação

fundamental e estabeleceu-se um critério de selecção

– valor oferecido por m2.

Para a delimitação dos diversos talhões para cultivo,

foi necessário abrir alguns novos percursos no núcleo

de hortas e assegurar também ligações de água a cada

um, instalando tubagens, caixas de distribuição e

caminhos de água adequados. Trabalhou-se e investiu-

-se para garantir as infra-estruturas necessárias: ligações

de água a cada talhão, caixas de distribuição e caminhos

de água adequados, instalação de equipamento de

bombagem de água. Está em fase experimental o

programa de limpeza conjunto dos Utilizadores e Museu

do tanque de armazenamento de água. �

Museu Nacional do Traje 
– Projecto de cultivo de hortas no Parque 

Museu Nogueira da Silva
– Memórias de água: um percurso das fontes de Braga

Museu dos Transportes e Comunicações 
– Museu das Alfândegas membro da IACM 

Informações e contactos

Museu Nacional do Traje

Largo Júlio de Castilho

1600-483 Lisboa

Tel.: 217 567 620

Fax: 217 591 224

mntraje@imc-ip.pta

http://museudotraje.imc-ip.pt

Informações e contactos

Museu Nogueira da Silva 

Av. Central, 61     4710-228 Braga 

Tel.: 253 601275  Fax: 253 264036 

sec@mns.uminho.pt  
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O Paço dos Duques tem vindo ao longo do último

ano a sofrer um conjunto de transformações com vista

a configurar uma nova forma de abordar os

monumentos do Monte Latito.

Dada a importância dos Guias turísticos na divulgação

a um nicho de mercado cada vez mais importante na

dinâmica económica dos museus e monumentos, no

dia 24 de Março foi promovida no Paço dos Duques

uma acção de informação sobre o mesmo, tendo sido

abordado o seu enquadramento histórico e do Castelo,

as suas colecções, as novas metodologias de trabalho

no que toca às visitas, os novos espaços e os novos

projectos, incluindo uma visita aos monumentos. A

acção contemplou ainda informação sobre Guimarães

Património Mundial e Guimarães 2012 – Capital

Europeia da Cultura com a participação da Câmara

Municipal e Guimarães e de João Serra, Administrador

Executivo da Fundação Cidade de Guimarães. �

Museu Grão Vasco

Museu Nacional de Arte Antiga

Museu Nacional de Soares dos Reis

Museu Nacional do Azulejo

Palácio Nacional da Ajuda

Palácio Nacional de Mafra

Palácio Nacional de Queluz

Palácio Nacional de Sintra
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aduaneiro de cada um, avaliando as propostas com

base no seu carácter nacional – quer em termos de

tutela como de abrangência temática.

A decisão da Assembleia Geral da IACM decorre da

proposta da AMTC enviada nesse sentido e sublinhada

pela apresentação do Museu das Alfândegas na

Conferência que teve lugar em Liverpool (Grã-Bretanha)

entre 9 e 11 de Setembro do ano passado.

O Museu das Alfândegas resulta de uma parceria entre

a Associação para o Museu dos Transportes e

Comunicações e a Direcção-Geral das Alfândegas,

proprietária do acervo, agora em depósito no Museu.

Aberto ao público desde 18 de Maio de 2006 com

exposição permanente e biblioteca (espaços

recuperados pelo arquitecto Eduardo Souto de Moura),

a proposta engloba também programas diversos de

dinamização, de que são exemplo as diversas oficinas

pedagógicas regularmente realizadas, ou a exposição

temporária “Ilícito – objectos apreendidos”, que

decorreu em 2007, centrada no papel das alfândegas

na actualidade.

A exposição convida a uma viagem no tempo, iniciada

em época medieval que vê afirmar no Porto uma

intensa actividade comercial, em que a Alfândega

(Velha) assume um importante papel de porta de

entrada de gentes e de mercadorias na cidade; até à

construção do edifício da Alfândega Nova, iniciada

em 1859. A viagem continua depois pela construção

do imóvel, pelas funções que assegurou ao longo do

tempo, sem esquecer as pessoas, os gestos, os objectos

que lhe deram forma.

O projecto vai muito para além da própria exposição.

Prolonga-se pelos corredores do edifício; na designação

das salas apelando à memória da sua anterior função;

nos painéis que, num percurso interpretativo de visita,

recordam ainda essa intensa actividade aduaneira; na

musealização do espaço de Tesouraria (actual loja do

Museu); nos guindastes exteriores do cais fluvial e de

apoio ao ramal ferroviário, que outrora funcionava a

nascente do imóvel. �

Paço dos Duques
– Acção de informação dirigida a Guias Turísticos

Visitas Virtuais 
Museus e Palácios do IMC

Informações e contactos

Museu dos Transportes e

Comunicações

Edifício da Alfândega – Rua Nova da

Alfândega

4050-430 Porto 

Tel.: 223 403 000 / 223 403 058 

Fax: 223 403 098

museu@amtc.pt

www.amtc.pt

Informações e contactos

Paço dos Duques

Rua Conde D. Henrique

4810 Guimarães

Tel.: 253 412 273

Fax: 253 517 201

pduques@imc-ip.pt

www.imc-ip.pt – museus e palácios – visitas virtuais
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Edições Museus da RPM

Ecomuseu Municipal do Seixal / O Ratinho de Cortiça / Um Perna-longa no Moinho

O Ratinho de Cortiça e Um Perna-longa no Moinho são duas histórias ilustradas que foram concebidas pelo

Serviço Educativo do Ecomuseu Municipal do Seixal como recursos de apoio às visitas temáticas com o

mesmo nome, promovidas respectivamente no Núcleo da Mundet e no Núcleo do Moinho de Maré de

Corroios, para público escolar e outros grupos organizados, incluindo famílias. Ambas as edições contam

com ilustrações de Jorge Batista e grafismo de Edgar Ferreira.

Quer a história quer a visita O Ratinho de Cortiça surgiram no âmbito do estágio realizado no Ecomuseu

por Daniela Correia, da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. 

Fundação de Serralves / 20 Anos e outras histórias 

História de Serralves contada por Sérgio Andrade, que a apresenta como uma narrativa tão objectiva quanto

inevitavelmente subjectiva sobre os 20 anos de existência da Fundação. É também, segundo as palavras do

próprio Autor, uma narrativa feita a partir da perspectiva de quem vê em Serralves uma instituição para

ficar na História. Mais do que um guia, este livro é um convite que o Autor envia a todos os leitores: “Há

muitas razões que justificam uma ida a Serralves, para além da sua preenchida agenda de actividades

regulares. Uma visita à Casa e ao Museu; um passeio pelos Jardins e pelo Parque; um lanche numa tarde

de Primavera… uma consulta na Biblioteca; uma passagem pela livraria especializada em artes ou pela Loja

com os artigos com a marca Serralves… Ou apenas entrar e ir à descoberta, através dos recantos labirínticos

de Serralves, sem guia nem destino”.

Museu Arqueológico do Carmo / A Imagem de um Rei: análise do túmulo de D. Fernando I 

Com esta publicação, a Associação dos Arqueólogos Portugueses inicia uma série monográfica com um

estudo exaustivo de uma das mais importantes peças da colecção do Museu Arqueológico do Carmo: o

magnífico túmulo do Rei D. Fernando I. Pela profundidade e originalidade da abordagem, este estudo da

autoria de Carla Varela Fernandes constitui uma referência indispensável para as investigações no domínio

da História da Arte Medieval em Portugal.

Com projecto gráfico de Nuno Vale Cardoso & Nina Barreiros, esta publicação é profusamente ilustrada,

tendo sido realizado o levantamento fotográfico do túmulo régio por José Pessoa e pela restante equipa

técnica da Divisão de Documentação Fotográfica do Instituto dos Museus e da Conservação.

Museu Arqueológico do Carmo / O Pequeno Grande Guia do Museu Arqueológico do Carmo 

Destinado ao público mais jovem, este novo Guia, editado pela Associação dos Arqueólogos Portugueses,

servirá de apoio às acções do Serviço Educativo do Museu Arqueológico do Carmo. A edição foi coordenada

por José Morais Arnaud, os textos são autoria de Rita Santos e as ilustrações de Costanza Bizo.

Museu das Comunicações / Códice 

O número 5 da revista Códice da Fundação Portuguesa das Comunicações tem como grande tema a

actividade ligada a esta instituição. São apresentadas várias tentativas de actividade museológica que vieram

dar origem ao Museu das Comunicações e com este número fica também expressa a vontade de perpetuar

a memória deste sector em Portugal. A Revista Códice mereceu uma Menção Honrosa por parte da APOM

– Associação Portuguesa de Museologia.

Museu das Comunicações / Em Trânsito. Arte Postal Mail Art

Catálogo de exposição comissariada por Carlos Barroco que pretende contribuir para o registo dum

movimento em que Arte e Comunicação se cruzam, dando a conhecer ao público obras recolhidas nos

vários arquivos de artistas, coleccionadores e instituições, nacionais e estrangeiros. Muitos foram, e são, os

artistas plásticos, poetas e escritores que adoptam os correios como meio privilegiado de comunicação

artística. O simples envio de uma carta ou outro objecto postal torna-se, então, um acto criativo pleno de
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significados cúmplices. O remetente e o destinatário vão alternando o seu papel, numa interacção diferida

que enriquece o processo. 

Museu Grão Vasco / Arte, Poder e Religião nos tempos medievais – A identidade de Portugal em construção 

Catálogo da exposição comemorativa dos 900 anos do nascimento de D. Afonso Henriques, organizada

em parceria com a Câmara Municipal de Viseu e o Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu.

As obras de arte seleccionadas são representativas do período dos alvores da nacionalidade nas vertentes

do poder, da religião e da produção artística, uma fase da história de Portugal em que a figura de D. Afonso

Henriques assumiu particular protagonismo. Às peças que são expressivas do pensamento e da estética

medieval associaram-se outras, de épocas posteriores, que iconograficamente evocam acontecimentos e

figuras particularmente significantes desse período histórico e exemplificam os legados que se perpetuaram

ao longo dos séculos.

Museu Municipal de Vila Franca de Xira – Núcleo do Mártir Santo / Catálogo da Exposição Arte e

Devoção – Formas e Olhares

Catálogo em que é apresentado o conceito base da exposição rotativa Arte e Devoção – Formas e Olhares,

um projecto cultural subsidiário do trabalho de gestão integrada de património, desenvolvido pelo Museu

de Vila Franca de Xira, desde 2005, em parceria com as paróquias do concelho e o Patriarcado de Lisboa.

A par dos textos que contextualizam teoricamente o projecto, o catálogo conta ainda com mais duas partes,

uma em que é exposto um estudo de caso – a grande pala de altar da Igreja Matriz de Alhandra, e outra

em que se faz a identificação de todas as obras de arte sacra que estiveram patentes nesta exposição, dando

informação sobre o seu estado de conservação inicial e a metodologia de intervenção seguida em cada

situação particular. O catálogo foi apoiado pelo Programa Promuseus, no âmbito da RPM. 

Museu de São Roque / Catálogo _06_msr_08

Lançado no passado dia 28 de Janeiro, este catálogo reúne uma selecção de um vasto conjunto de fotografias

que documentam e interpretam a evolução das recentes obras de remodelação/ampliação a que o Museu

de São Roque foi objecto. 

Resultado de um protocolo celebrado com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, trata-se de um trabalho

realizado por uma equipa de cinco fotógrafos da “Equivalentes” associação cultural que procura, através

de um corpo de fotografias de Autor, apresentar um olhar atento sobre os aspectos menos visíveis do

espaço museológico e das suas colecções. 

Palácio Nacional de Queluz / O Palácio e os Jardins Queluz 

Roteiro de pequeno formato, editado pela Scala. Os textos da autoria de Inês Ferro orientam as visitas às

salas e aos jardins com informação sobre a história, construção, personalidades e vivências próprias de um

palácio que foi a residência de verão da Família Real portuguesa da segunda metade do século XVIII ao

primeiro quartel do século XIX.

Palácio Nacional de Queluz / Queluz O Palácio e os Jardins 

A 2.ª edição deste Roteiro, publicado pela Scala Publishers, é concretizada já sob a tutela do Instituto dos

Museus e da Conservação. Os textos da autoria de Inês Ferro, Teresa Cancela Vilaça e Isabel Jacinto Nunes

(árvore genealógica) contam a história deste Monumento Nacional, referência do património cultural

português e actualmente espaço museológico aberto à frequência e fruição pública de quantos desejam

conhecer os ambientes da Corte portuguesa.
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Museu Nacional de Soares dos Reis 
Porto

Exposição

Exuberâncias da Caixa Preta.  
A Propósito da Expressão das Emoções no Homem e nos
Animais de Charles Darwin
Até 25 de Abril de 2010

“A expressão das emoções no homem e nos animais” obra de Charles

Darwin, publicada em 1872, foi o ponto de partida para a reflexão de um

grupo notável de gente que no Porto se dedica à tarefa de nos trazer, a

nós, que vivemos longe do mundo da ciência e da investigação científica,

o desafio de enfrentar esse mundo sem o preconceito e com o entendimento da proximidade e complementaridade dos saberes e dos

objectos das nossas reflexões. São eles os investigadores que se dedicam à comunicação da Ciência no IBMC-INEB, com a colaboração da

Ciência Viva.

O ano das comemorações de Darwin foi a ocasião para este grupo propor ao Museu Nacional de Soares dos Reis, com quem já tinha

colaborado em anos anteriores, a realização de uma exposição, ideia que foi acolhida com o entusiasmo que desperta a colaboração com

pessoas que têm, a par do domínio de áreas científicas afins das nossas, uma enorme capacidade de comunicação.

Com um tema que tem que ver com todos os que visitam, como com os que trabalham nos museus – as emoções – temos oportunidade

de seguir as etapas de observação e explicação das formas de expressão das emoções, através de uma selecção de animais do Museu de

História Natural da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, esculturas, pinturas, desenhos e fotografias (Museu Nacional de Soares

dos Reis, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Centro Português de Fotografia) em que as manifestações destas expressões

são acompanhadas de textos de Darwin e de cientistas actuais. Ao longo da exposição esta abordagem é interrompida e complementada

com dados sobre o funcionamento da “residência” das emoções – o cérebro.

Num segundo módulo da exposição aborda-se o descontrolo das emoções. Uma instalação de vídeo de Manuel Sarmento (Nomadic) termina

uma abordagem aos aspectos, tão perturbadores como actuais, das formas usadas para controlar as emoções.

Das folhas de herbário e magníficas edições antigas ou modelos de cogumelos, que chegaram do Jardim Botânico, passando pela Caixa de

dourar pílulas que a Faculdade de Farmácia com tanto gosto empresta, até ao constrangedor colete de forças (Hospital do Conde Ferreira),

tudo remete de novo para a reflexão sobre a forma de expressão das nossas emoções.

Maria João Vasconcelos 

Directora do Museu Nacional de Soares dos Reis

Actividades associadas à exposição

Palestra

As drogas e o cérebro: Põe-te a milhas das pastilhas 

por Teresa Summavielle (Neurocientista do IBMC.INEB) 

15 e 21 de Abril de 2010, 14h30–16h00

Através de uma apresentação teórica, procura explicar-se de que forma a drogas (tais como o ecstasy ou a cocaína)

podem alterar o funcionamento do cérebro e que implicações isso pode ter no dia-a-dia.

Público-alvo: alunos do 8.º ao 12.º ano de escolaridade 

Oficina

Caras caretas e outras expressões

Domingos, das 10h às 13h, para todos 

Palácio dos Carrancas, Rua D. Manuel II, 4050-342 Porto

Tel.: 223 393 770 / Fax: 222 082 851

mnsr@imc-ip.pt / http://mnsr.imc-ip.pt

Agenda
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LISBOA

IMC / Galeria de Pintura do
Rei D. Luís
Exposição

Obras de Referência dos Museus da Madeira na

Galeria de Pintura Rei D. Luís I 

Até 6 de Abril de 2010

Tel.: 213 650 800 / Fax: 21 364 78 21

contactos@imc-ip.pt / www.imc-ip.pt 

Casa-Museu Dr. Anastácio
Gonçalves 
Exposição

Na Sombra das Colecções. Proveniências Europeias

nas Reservas da Casa-Museu

Até 19 de Setembro de 2010

Serviço Educativo

O Jogo dos Países – 8 aos 12 anos

Na Sombras das Colecções – 10 aos 15 anos

A Caixa das Surpresas – 4 aos 11 anos 

20 Minutos com Arte, Conversas à Hora do Almoço – adultos

O valor das coisas: “O que guardamos e porquê?” – seniores

Tel.: 213 540 823 

cmag@ipmuseus.pt

www.cmag-ipmuseus.pt / http://blogdacmag.blogspot.com

Museu Calouste Gulbenkian
Exposição

A Perspectiva das Coisas. A Natureza-morta na

Europa, Séc. XVII-XX

Parte I: séculos XVII-XVIII

Até 2 de Maio de 2010

Galeria de Exposições Temporárias da Sede

Serviço Educativo

Visitas temáticas

Paisagem e Natureza-morta – adultos

6 de Abril de 2010

A Perspectiva das Coisas. A natureza-morta na Europa,

séculos XVII a XVIII – adultos

6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 de Abril de 2010

Visita a uma Obra de Arte à Hora do Almoço – adultos

7 de Abril de 2010

Visita Sempre aos Domingos

A Natureza e a Arte – adultos

18 de Abril de 2010

Especial Páscoa

Primavera, o renascer da vida – 5 aos 12 anos

6 e 7 de Abril de 2010

Oficina para Crianças

Escrita Hieroglífica – A Escrita que Imita o Mundo – 5 aos

12 anos

10 de Abril de 2010, Sábado

Visita / Oficina para Crianças

O Astrónomo – 5 aos 12 anos

11 de Abril de 2010, Domingo 

Visita / Oficina para Famílias

As Artes do Tempo – 4 aos 12 anos

17 de Abril de 2010, Sábado 

Curso Teórico

A Arte, a História e o Mundo – adultos

7, 9, 14 e 16 de Abril de 2010

Tel.: 217 823 000

museu@gulbenkian.pt / www.museu.gulbenkian.pt

Museu do Chiado/Museu
Nacional de Arte
Contemporânea
Exposições

Um Percurso, Dois Sentidos

Até 6 de Junho de 2010

Nadir Afonso, Sem Limites

De 22 de Junho a 3 de Outubro de 2010

Serviço Educativo

Visitas guiadas

Visitas guiadas para o público em geral – adultos

Actividades semanais

Um Sábado em cada mês. Visitas Comentadas – público em

geral

Visitas guiadas desenvolvidas num âmbito pedagógico –

ensino básico e secundário; ensino secundário e universitário;

grupos culturais, seniores e outros.

Tel.: 213 432 148

mnac-museudochiado@imc-ip.pt

www.mnac-museudochiado.imc-ip.pt

Museu da Ciência da
Universidade de Lisboa
Exposição

Medir os Céus para Dominar a Terra. A Astronomia

na Escola Politécnica de Lisboa (1837-1911)

Até 30 de Abril de 2010

Tel.: 213 921 879

mc@museu-de-ciencia.ul.pt / www.mc.ul.pt/

Do Museu ao Bairro da Madragoa

No âmbito da comemoração do Dia Internacional dos Museus

de 2009, por iniciativa do Museu das Comunicações (RPM),

foi iniciado o projecto “Do Museu ao Bairro da Madragoa,

desenvolvido pela Comissão Social de Freguesia de Santos-

-o-Velho com os seguintes parceiros: a Câmara Municipal

de Lisboa – Unidade de Projecto da Madragoa, a ETIC, a

Junta de Freguesia de Santos-o-Velho, o Museu das

Comunicações (RPM), o Museu da Água (RPM), o Museu

da Marioneta, o Centro InterculturaCidade, o Teatro A Barraca

e a Associação Etnia. Este projecto tem o intuito de envolver

a comunidade local e valorizar a Madragoa enquanto

território/espaço de interesse cultural e turístico.

Em 2010, o projecto será retomado pela Comissão Social

de Freguesia de Santos-o-Velho, envolvendo os vários parceiros

na organização de visitas animadas ao bairro com a

participação dos seus habitantes. 

Visitas guiadas ao Bairro da Madragoa

Último Sábado de cada mês, 10h30

Inscrição prévia

17 de Abril (sessão especial: Comemoração do Dia

Internacional dos Monumentos e Sítios)

24 de Abril, 29 de Maio, 26 de Junho, 24 de Julho, 25 de

Setembro, 30 de Outubro, 27 de Novembro de 2010

Informações e inscrições

Museu das Comunicações 

Rua do Instituto Industrial, 16, 1200-225 Lisboa 

Tel.: 800 215 216

museu@fpc.pt 

Museu da Música
Serviço Educativo

Esmiuçando o Hino Nacional – 1.º, 2.º e 3.º ciclos

Pequenos Investigadores – 1.º ciclo 

“… O que aconteceu no Museu da Música…” – 1.º, 2.º e

3.º ciclos

O prazer de viver a música com bebés e crianças – professores

e educadores de infância

Como se classificam os Instrumentos – 1.º e 2.º ciclos

Do fonógrafo ao leitor de mp3: a evolução do fonograma

– 9 e 10 anos

Do fundo do baú: Oficina de Gaita-de-fole – 1.º, 2.º e 

3.º ciclos
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Música & Músicos Portugueses – a partir do 3.º ciclo

De ouvidos bem abertos – 7 aos 11 anos 

Música em miúdos/Brincar aos clássicos – 5 aos 8 anos, 9

aos 12 anos e 13 aos 16 anos 

Tel.: 217 710 990 

mmusica@ipmuseus.pt / www.museudamusica-ipmuseus.pt 

Museu Nacional de Arte
Antiga
Serviço Educativo

Visita orientada

A Água na Colecção do MNAA – adultos

11 de Abril de 2010, Domingo

Visita-jogo

Abril, águas mil. A representação da água na Colecção do

MNAA – 6 aos 12 anos

11 de Abril de 2010, Domingo

Visitas temáticas

Visita ao Museu em 10 Obras de Referência 2010 | 18h00

Oratório-relicário. Índia, século XVI (Ourivesaria), 28 de Abril

de 2010

Arcanjo S. Miguel. Portugal, 3º quartel do século XV

(Escultura), 26 de Maio de 2010

Colcha (fragmento). Índia, final do século XVI (Têxteis), 30

de Junho de 2010

Tel.: 213 912 815

mnarteantiga@ipmuseus.pt / http://mnaa.imc-ip.pt

Museu Nacional do Azulejo
Exposição

Casa Perfeitíssima – 500 anos da Fundação do

Mosteiro da Madre de Deus

Até 11 de Abril de 2010

Curso 

A Azulejaria em Portugal na Segunda Metade do Século XX

De 16 de Março a 18 de Maio de 2010 | 18h00-19h30

Tel.: 218 100 340

mnazulejo@imc-ip.pt / http://mnazulejo.imc-ip.pt

Museu Nacional do Traje
Exposições

Trajes do Século XIX

Trajes do Século XX

Estas exposições beneficiarão de intervenções em 2010

O Traje como Meio de Comunicação Intercultural

Até 30 de Junho de 2010

Serviço Educativo

Ateliês

As Férias da Páscoa no Museu Nacional do Traje – 3 aos 9 anos

De 5 a 9 de Abril de 2010

Tel.: 217 567 620 / 8

mntraje@imc-ip.pt / http:\\museudotraje.imc-ip.pt

Museu de São Roque
Exposição

Usabilidade no seu esplendor

Projecto individual de Joalharia de Leonor Hipólito, integrado

no Ciclo de Arte Contemporânea em São Roque: Percepções

do Sagrado

Até 24 Abril de 2010

Serviço educativo

Visitas guiadas à Igreja e ao Museu de São Roque 

Público escolar – todos os níveis de ensino; Professores do

ensino básico e secundário; Adultos (≥ 16 anos)

Projecto “Vamos conhecer a Capela de São João Baptista”

– Visitas jogo – 1.º ciclo do Ensino Básico

Projecto “Vamos conhecer o Oriente com São Francisco

Xavier” – 3.º ciclo do Ensino Básico

Vamos conhecer a Capela de São João Baptista – Visitas

oficina – Crianças (6-10 anos); Famílias

Tel.: 21 323 50 65/54 49

info@museu-saoroque.com / www.museu-saoroque.com  

Palácio Nacional da Ajuda
Palestras e visitas temáticas

Últimas terças-feiras de cada mês | 18h30 – adultos

O Triunfo dos Deuses nas tapeçarias da Coroa Portuguesa

27 de Abril de 2010

A Obra de Paul Sormani na Colecção de Mobiliário do Paço

da Ajuda

25 de Maio de 2010

Macacos na Corte – o tema das singeries nas Artes Decorativas

Portuguesas

29 de Junho de 2010

Tel.: 213 637 095

pnajuda@imc-ip.pt  / http://pnajuda.imc-ip.pt 

PORTO

Casa-Museu Marta Ortigão
Sampaio
Serviço Educativo

Actividades lúdico-pedagógicas

Retratos de família

Percursos de uma família portuense

O Barroco na cidade

O jardim da Marta 

Atelier – Jóias de Ontem, Jóias de Hoje

No tempo de Aurélia de Souza – Costumes e Moda Feminina

Infantários, ATL, 1.º, 2.º e 3.º ciclos, ensino secundário,

escolas de joalharia e design, grupos de 3.ª idade e grupos

com necessidades especiais.

Um biombo com coelhos: histórias de fantoches – 1.º e 2.º

ciclos

Literatura de Viagens – ensino secundário

Paisagens Interiores – ensino secundário

À Volta da Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio – ensino

secundário, universitário e grupos de 3.ª idade

A pintura naturalista – pintando pinturas – público em geral

Actividades Itinerantes (malas pedagógicas)

Diferentes técnicas de pintura relacionadas com a colecção

de pintura naturalista e Jóias de ontem… jóias de hoje –

escolas e outras instituições

Tel.: 226 066 568

museumartaortigao@cm-porto.pt 

Casa-Museu Guerra Junqueiro 
Exposição

O Batique nas Minorias Chinesas

Até 30 de Abril de 2010

Serviço Educativo

Visitas Orientadas – visitantes individuais ou pequenos grupos

Actividades lúdico-pedagógicas

A rimar e a adivinhar à casa do Guerra Junqueiro vou

brincar… – 6 aos 12 anos

Conservar para Preservar – 6 aos 12 anos 

Museu, espelho meu – 3 aos 14 anos (grupos escolares ou

em contexto em familiar)

Caderneta de Cromos – 6 aos 12 anos

Roteiro dos Pássaros – público em geral

Peddy-paper

Descobrindo a Sé – grupos de crianças e jovens

Jogos

Puzzles – 9 aos 14 anos

Recursos itinerantes

O Kit do Açúcar, o Kit das Especiarias, o Kit da Porcelana,

o Kit Suggia, o Violoncelo – escolas e outras instituições 

Exposição itinerante

As Bebidas Exóticas e as Artes Decorativas: o Chá, o Café e

o Chocolate – escolas e outras instituições 

Tel.: 222 053 644 / Fax: 222 086 029

museuguerrajunqueiro@cm-porto.pt 

Visita ao Museu de São Roque
© Núcleo de Audiovisuais e Multimédia/Unidade de Comu-
nicação e Imagem da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

RPM-Boletim_n35  3/31/10  6:13 PM  Page 22



Rede Portuguesa de Museus | 23

Museu Nacional da Imprensa
Exposição itinerante

Diálogo Intercultural no Aeroporto do Porto

Aeroporto Sá Carneiro, Porto. Até finais de Abril de 2010 

Tel.: 225 304 966 / 225 300 648

mni@museudaimprensa.pt / www.museudaimprensa.pt 

Museu da Cidade do Porto
Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

Serviço Educativo

Actividades Itinerantes

O Kit da Higiene e o Kit da Leitura no séc. XIX – escolas e

outras instituições

Tel.: 226 057 033

museuromantico@cm-porto.pt 

NORTE

Museu de Alberto Sampaio
Guimarães

Exposição

Ourives de Guimarães, ao serviço de Deus e dos

Homens

Até 2 de Maio de 2010

Tel.: 253 422 910

masampaio@imc-ip.pt / http://masampaio.imc-ip.pt 

Museu dos Biscainhos
Braga

Exposição

Traje de um século 1800-1900: a colecção do Museu

dos Biscainhos

Até 18 de Maio de 2010

Tel.: 253 204 650 

mbiscainhos@ipmuseus.pt / www.imc-ip.pt

Museu de Olaria
Barcelos

Exposição

Olaria de Bisalhães: rostos de barro preto

Até Outubro de 2010

Serviço Educativo

Visitas e Oficinas Pedagógicas

Visita guiada à exposição – ensino básico e secundário

Oficina de Modelação – ensino básico e secundário

O meu brinquedo de barro – pré-escolar e 1.º ciclo

A minha peça utilitária – pré-escolar e ensino básico

De mim para ti – pré-escolar, ensino básico e secundário

Quando for grande quero ser... – 1.º e 2.º ciclos

Peça nova, função antiga – ensino básico

Viagem à Vila de Oleiros – 1.º ciclo

Decorar o meu prato – 2.º e 3.º ciclos e secundário

Cabeçudos e Gigantones – 2.º e 3.º ciclos e secundário

Da Terra nasce a Arte – 2.º e 3.º ciclos e secundário

Desenhos da loiça – ensino básico e secundário

Contar novas histórias – ensino básico e secundário

Figurado: a arte de trabalhar o barro – Público não escolar

| Seniores

Peças da minha infância – Público não escolar | Seniores

Tel.: 253 824741

museuolaria@cm-barcelos.pt / www.museuolaria.org 

Museu de D. Diogo de Sousa 
Braga

Exposição

“Encruzilhada – 10 Séculos Civilização Clássica” –

Exposição de fotografia de Luís Reina

De 9 de Abril a 29 de Maio de 2010

Serviço Educativo

Jogos Didácticos 

À Procura de Objectos com História – Grupos ATL e outros

dos 4 aos 9 anos

Jogos Romanos de Campo – Grupos ATL e outros dos 9 aos

14 anos

Jogo do Circo Romano – Grupos ATL e outros dos 9 aos 14 anos

Jogos romanos de tabuleiro: Jogo do Soldado (Latrunculi),

Jogo do Moinho (Merellus), Jogo da Tabula (Duodecim

Scripta) – 2.º e 3.º ciclos

Oficinas de expressão plástica

Os romanos e os deuses. Textos, símbolos e outros motivos

– pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos

Tesselatum – mosaico romano. Brincar com Mosaicos – pré-

escolar e 1.º ciclo 

Oficinas de arqueologia experimental

Cerâmica manual. Como se fazia? – pré-escolar, 1.º, 2.º e

3.º ciclos

Contos animados

À procura dos objectos com história – pré-escolar e 1.º ciclo

Últimos Sábados de cada mês

Jogos e Oficinas pedagógicas temáticas – famílias 

Festas de Aniversário

Festas de aniversário no Museu – público infanto-juvenil 

Curso

Saber Ouvir – 3.ª Edição do Curso Livre de História da Música

Até Junho de 2010

Tel.: 253 273 706 

mdds@ipmuseus.pt / http://mdds.imc-ip.pt

Museu da Fundação
Cupertino de Miranda 
Vila Nova de Famalicão

Exposição

Retratos Colecção Fundação Cupertino de Miranda

5 Março a 18 de Junho de 2010

Comissários: Perfecto E. Cuadrado e António Gonçalves

Tel.: 252 301 650 

www.fcm.org.pt 

Museu de Lamego
Exposição

O Esforço Português na Primeira Guerra Mundial

De 16 de Abril a 16 de Maio de 2010

Colóquio

Espaço. Poder e Memória. A Sé de Lamego em Oito

Séculos de História

9 e 10 de Abril de 2010

Serviço Educativo

Visitas e Oficinas Pedagógicas

Pintar a música – alunos do 7.º ano 

Ao abrir do pano... – alunos do 9.º ano 

Mário Botas
Retrato de Cruzeiro Seixas na Galeria São Mamede, sem data
Tinta-da-China sobre papel
19,5 x 15 cm
Doação Cruzeiro Seixas, Colecção Fundação Cupertino de
Miranda
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Tel.: 254 600 230 

mlamego@imc-ip.pt / www.imc-ip.pt 

Museu Municipal de
Etnografia e História da
Póvoa de Varzim
Exposições

Rocha Peixoto: Coleccionador, Museólogo e

Arqueólogo

Comemorações do centenário da morte de Rocha Peixoto

(1866-1909)

Até 2 de Maio de 2010 

Anda Brincar Comigo

Memórias de Brinquedos e Jogos Tradicionais 

Até 2 de Maio de 2010 

Serviço educativo

O Museu vai à tua Escola

1.º e 2.º ciclo

Teatro de Marionetas – O Homem que falou com os peixes

1.º e 2.º ciclo

Tel.: 252 090 002

museu@cm-pvarzim.pt

Museu Municipal de Penafiel
Exposições 

Sala da Identidade

Sala do Território

Sala da Arqueologia

Sala dos Ofícios

Sala da Terra e da Água

Serviço Educativo

Actividades lúdico-pedagógicas 

Amassar a broa – 3 aos 10 anos

Moldar memórias – 3 aos 12 anos

Aprendiz de oleiro – 3 aos 18 anos

Quem faz um cesto faz um cento – 5 aos 12 anos

Experiência arqueológica – 3 aos 18 anos

Figuras da nossa identidade – 12 aos 18 anos

Conhecer o meu território – 8 aos 18 anos

Duro como ferro – 8 aos 80 anos

Que pano é este? - 6 aos 80 anos

Itinerário dentro do Museu

Museupapper – 6 aos 15 anos

Itinerários fora do Museu

Castro de Monte Mozinho

Moinho da Ponte de Novela

Itinerário arqueológico do Vale do Tâmega 

Visitas guiadas ao Centro histórico de

Penafiel

1. O núcleo primitivo: de arrifana de sousa a penafiel I

(séculos XIV-XVIII) – pré-escolar, ensino básico e idosos com

alguma resistência física

2. O núcleo primitivo: de arrifana de sousa a penafiel II

(séculos XIV-XVIII) – ensino secundário, técnico, superior e

adultos

3. De arrifana de sousa a penafiel III (séculos XVI-XX) –

grupos com mobilidade condicionada

4. Do núcleo primitivo à cidade do século XX (séculos XVI-

XX) – adultos

Tel.: 255 712 760

museu.penafiel@cm-penafiel.pt

www.cm-penafiel.pt/VSD/Penafiel/vPT/Publica/Accao

Municipal/MuseuMunicipal/

Museu Nogueira da Silva
Braga

Serviço Educativo

Visitas gerais com ateliê de Pintura – 4 aos 14 anos

Visitas temáticas

À procura da bicharada – 4 aos 12 anos

Memórias de água: um percurso das fontes de Braga – 4

aos 12 anos

Olhar, ouvir e sentir o Museu – 4 aos 12 anos

Conversas com a pintura – 4 aos 14 anos

Pano p’ra mangas – 6 aos 12 anos

O Retrato – 6 aos 12 anos

Memórias de água: um percurso das fontes de Braga – 

1.º e 2.º ciclos

Jogo de Descoberta

Uma aventura no jardim – 7 aos 12 anos

Ateliês

Música em construção – 4 aos 12 anos

No meu tempo... – 6 aos 12 anos

Ateliê de Férias

Há Teatro no Museu – 6 aos 12 anos

Tel.: 253 601 275

sec@mns.uminho.pt / www.mns.uminho.pt 

Paço dos Duques 
Guimarães

Concerto 

Ensaio da Orquestra de Guitarras da Academia de

Música Valentim Moreira de Sá

3.º Sábado de cada mês de 2010

Serviço Educativo

Visita guiada

Visita geral ao Paço dos Duques – público em geral

O Quotidiano do Paço no Século XV – 1.º ciclo ao secundário

Visita lúdico-pedagógica

Há Caça no Museu – 4 aos 7 anos

Oficinas lúdico-pedagógicas

Danças Antigas – público escolar

As Formas e as Cores – público escolar

Jogos de Pista

Descobrir o Castelo de Guimarães – 8 aos 10 anos

Passinhos do Duque – 8 aos 10 anos

Teatro de Fantoches

O Afonso e a Constança… Os Duques de Bragança – 

3 aos 7 anos

Recriação Histórica

Encontro com D. Afonso Henriques – 1.º ciclo

Tel.: 253 412 273

pduques@imc-ip.pt

www.geira.pt/pduquesbraganca / www.imc-ip.pt

CENTRO

Museu de Aveiro
Exposições

Galeria da Pedra 

Núcleo permanente

EXP 09 10 – Mestrado de Criação Artística

De 7 a 21 de Junho de 2010

Linguagem e Experiência – Obras da Colecção da Caixa

Geral de Depósitos (Itinerância 2010)

Até 13 de Fevereiro de 2011

Concerto

7 e 8 de Maio de 2010

Serviço educativo

Visitas temáticas

A escolha de Joana – pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos

Matemática divertida no Museu – 2.º, 3.º e 4.º anos

Que música tão diferente! – 6.ºano

Limpinhos e saudáveis! – 6.ºano

Sentir o Barroco – 2.º ciclo ao secundário

Botica Conventual – 1.º e 2.º ciclos

O Clero e a Vida Conventual – 2.º e 3.º ciclos

O Mata Frades e o Liberalismo em Aveiro – 3.º ciclo

Faz do Museu o teu espaço – todos os níveis escolares

Jogos didácticos

Caça ao Tesouro – ensino pré-escolar e 1.º ano

Jogo da Glória – 2.º ao 6.º ano

Multimédia

Site www.eraumavezemaveiro.com – 1.º 2.º e 3.º ciclos

Tel.: 234423297 / 234383188 

maveiro@imc-ip.pt / www.imc-ip.pt

Museu de Francisco Tavares
Proença Júnior
Castelo Branco

MUSEU DE FRANCISCO TAVARES PROENÇA JÚNIOR

CENTENÁRIO (1910-2010)

Programa de comemorações até 31 Dez. 2010

• Centenário do Museu de Francisco Tavares

Proença Júnior

17 de Abril de 2010

Cerimónia protocolar 

Concerto de piano 

Exposição 

MFTPJ: 100 anos em Retrospectiva

Serão Temático organizado pela Sociedade dos Amigos do

Museu: recriação da atmosfera albicastrense de 1910, com

jantar, concerto de época e teatralização pelos alunos da

Escola EB23 Cidade de Castelo Branco.

• Exposição pela cidade Museu Fora de Portas

De 17 de Abril até 31 Dezembro 2010

Apoios: Governo Civil de Castelo Branco, Cineteatro de

Castelo Branco e Câmara Municipal de Castelo Branco

• Concertos no salão nobre 

Parceria com a Câmara Municipal de Castelo Branco

21 de Abril, 21h30: Concerto de piano, por Miguel Borges

Coelho

15 de Maio, 21h30: Concerto de canto e piano, por Rufus

Muller e Matar Morat

• Oficinas e ateliês
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Serviço Educativo

Ateliês 

público escolar e famílias

Tecnologia têxtil tradicional

À Volta da Arqueologia 

A Escrita 

A minha peça favorita

O jogo do Património

Animação na Biblioteca

Tel.: 272 34 42 77

mftpj@ipmuseus.pt / www.imc-ip.pt

Museu da Guarda
Exposição

Porcom, Oilam, Taurom. Cabeço das Fráguas: O

Santuário no seu contexto

Até 30 de Maio de 2010

Tel.: 271 213 460 

mguarda.se@imc-ip.pt / http://museudaguarda.imc-ip.pt

Museu de Lanifícios da
Universidade da Beira Interior
Covilhã

Núcleo da Real Fábrica Veiga

Exposições

MOVE 10 – Mostra de Design de Moda 

Departamento de Ciência e Tecnologias Têxteis da UBI

Até 10 de Abril de 2010

Fôz Coa e Jóia Têxtil

Tapeçaria contemporânea de Altina Martins

30 de Abril a 4 de Julho de 2010

A Matemática e os Têxteis

Trabalhos realizados no âmbito do Concurso «A Matemática

e os Têxteis»

17 de Maio a 4 de Junho de 2010

Serviço Educativo

A minha camisola é de lã! Viagem da lã até à camisola –

3 aos 10 anos

Ao longo do ano

Tel.: 275 319 724

muslan@ubi.pt / www.museu.ubi.pt 

MUSEU MONOGRÁFICO DE CONÍMBRIGA

Celebração de um Século

Classificação de Conímbriga 

como Monumento Nacional

(1910-2010)

Decreto de 16 de Junho de 1919 

LISBOA E VALE DO TEJO

Ecomuseu Municipal do
Seixal
Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

Corroios

Exposição

600 anos de moagem no Moinho de Maré de

Corroios 

longa duração 

Serviço Educativo

Visitas temáticas

Dominó dos cereais e Um perna-longa no moinho

Ateliês

Quem ao moinho vai, a pintar sai

grupos escolares e outros organizados

público juvenil e adulto/famílias

Comemoração do Dia Nacional dos Moinhos

7 de Abril de 2010

Ateliês 

O teu postal Ilustrado

Visitas temáticas 

Dominó dos cereais e Um perna-longa no moinho

Grupos escolares e outros organizados

Palestras do Moinho

Corroios: um moinho aberto ao futuro

Técnicos municipais, comunidade educativa, amigos e

doadores do EMS

Embarcações Tradicionais do Tejo

Ateliês

Nós e o Rio

Descobertas matemáticas no bote de fragata

Passeios temáticos

grupos escolares e outros organizados

Perna-longa voa voa

Do Seixal a Corroios

MMC – Mais Moinhos Para Conhecer 

Passeios temáticos

público juvenil e adulto/famílias

De barco, do Seixal ao Barreiro

De barco, do Seixal ao Parque das Nações

De barco, do Seixal ao Ginjal

Tripular uma embarcação tradicional do Tejo 

MAIO PATRIMÓNIO

Noite dos Museus – 15 de Maio

• Moinho de Maré de Corroios

Dia Internacional das Histórias de Vida – 16 de Maio

• Ateliês Aprender a fazer… Pintura tradicional de barcos do

Tejo no Núcleo Naval

• Passeio no Tejo Histórias de vida a bordo de um varino

Aniversário do Ecomuseu e Dia Internacional dos Museus

– 18 de Maio

• Ateliês Hoje é dia de festa: um postal para o museu!

• Núcleo da Mundet

Exposição itinerante 

“Moinhos de Maré do Ocidente Europeu”

Moinho de Maré de Alhos Vedros, por iniciativa da Câmara

Municipal da Moita.

Até 2 de Maio de 2010

Coordenação: Ecomuseu Municipal do Seixal 

Apoio do Programa Cultura 2000 da Comissão Europeia

Exposição disponível para empréstimo no último trimestre

de 2010.

Informações em www.moinhosdemare-europa.org.

Tel.: 210 976 112 

ecomuseu@cm-seixal.pt / www.cm-seixal.pt/ecomuseu

Museu de Arte Sacra e
Etnologia 
Fátima

Curso Livre

Aproximação aos Estudos Iconográficos – Arte Sacra e Arte

Profana – Leituras e Interpretações

Até 13 de Abril de 2010

Tel.: 249 539 470

museuartesacra@consolata.pt

www.consolata.pt / http://masefatima.blogspot.com   

Museu do Brinquedo
Sintra

Exposição

Os Primórdios do Brinquedo do Século XX

Até 2 de Maio de 2010

Tel.: 219 103 016

m-brinquedo@museu-do-brinquedo.pt
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Museu de Cerâmica
Caldas da Rainha

Exposição

Manuel Mafra 1829-1905. Colecção João Maria

Ferreira

Até 2 de Maio de 2010

Tel.: 262 840 280 

mceramica@imc-ip.pt / www.imc-ip.pt

Museu de Cerâmica de
Sacavém
Exposição

Porta aberta às memórias (2.ª edição)

Até Dezembro de 2010

Tel.: 219 409 800

museu_ceramica@cm-loures.pt / www.cm-loures.pt 

Museu Municipal de Coruche
Exposição

Caminhos de Terra... Construções em Pedra: Roteiro

Megalítico de Coruche

Parceria: Museu Nacional de Arqueologia

Até meados de 2011

Serviço Educativo

Públicos diversificados

Observar para Descobrir

Observar para ver os construtores de antas

Explorando o Megalitismo

Vou-te contar e tu vais imaginar, um conto contado e

desenhado!

Oficina Vou-te contar e tu vais imaginar, um conto contado

e desenhado!

Oficina Construtores de Antas

Oficina Riscos e cores em xisto

Oficina de contas

Jogo Por Caminhos de Terra descobri… o megalistismo em

Coruche

Jogo Um Puzzle Megalítico

MUSEU MUNICIPAL DE CORUCHE

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

18 de Abril

“Património Rural, Paisagens Culturais”

16 de Abril

actividades dirigidas às escolas 

18 de Abril

actividades abertas a toda a população

10h30 Descobre o Centro Histórico e Observar para

descobrir... 

14h30 Observar para descobrir... no terreno! 

Visita guiada ao Percurso da Água Doce, contacto com a

natureza e com alguns monumentos megalíticos.

Tel.: 243 610 823

museu.municipal@cm-coruche.pt / www.museu-coruche.pt

Museu Municipal Vila Franca
de Xira
Núcleo-Sede

Vila Franca de Xira

Exposições 

Vila Franca de Xira, Tempos do Rio, Ecos da Terra

Exposição de longa duração

Esperas e largadas de Toiros em Vila Franca de Xira

Até Maio de 2010

Serviço educativo

Visitas guiadas ao património – ao longo do ano

Visitas gerais ou temáticas – ao longo do ano

Teatro de Robertos – ao longo do ano

Oficina Cerâmica – Maio a Julho de 2010

Oficina Mulheres à Conversa… depois do almoço – até Junho

de 2010

Oficina Bestiário Bestial – Férias de Verão 2010

Conversas sobre Património e História – durante o ano

lectivo

Tel.: 263 28 03 50

educativo@museumunicipalvfxira.pt 

www.museumunicipalvfxira.org 

Núcleo do Mártir Santo

Vila Franca de Xira

Exposição

Arte e Devoção – Formas e Olhares

Até Dezembro de 2010

Serviço educativo

Visita geral ou temática – ao longo do ano

Oficina Pintura em Cavalete – durante o ano lectivo

Oficina São Sebastião – durante o ano lectivo

Oficina Barro – durante o ano lectivo

Oficina Pintura em Vidro – durante o ano lectivo

Oficina Desenho em Esquadria – durante o ano lectivo

Teatro de Sombras – durante o ano lectivo

Tel.: 263 28 56 00 Ext. 4830/4831

educativo@museumunicipalvfxira.pt 

Núcleo de Alverca 

Alverca do Ribatejo

Exposições

Alverca da Terra às Gentes

Arqueologia em meio urbano: O Redescobrir da

História

Exposições de longa duração

Serviço educativo

Visitas gerais ou temáticas – todo o ano

Visitas ao Património – todo o ano

Oficina de Marionetas

Oficina de Teatro de Sombras

Oficina Vamos conhecer a Oficina do Ferrador

Oficina Azulejos Neoclássicos

Oficina Histórias da D. Emília Queijeira

Oficina Poesia Popular

Oficina As Pimenteiras bastardas do largo João Mantas

Oficina Jogos Tradicionais

Oficina A Aventura da Escrita

Oficina A tradição do Presépio

Oficina A tradição do Carnaval em Alverca

Oficina Em Abril uma História 

Conversas sobre Património e História

Tel.: 21 957 03 05

museumunicipal@cm-vfxira.pt 

Palácio Nacional de Sintra
Serviço Educativo

Visitas Orientadas

Carácter geral – ensino secundário, profissional e superior.

Outros grupos: idosos, Institucionais, Agentes de Turismo,

Jornalistas, etc.

O Paço Joanino – D. Manuel I em Sintra – Visitando o Azulejo

– 2.º e 3.º ciclos

Visitas com Ateliê

O Jogo do Paço, O Paço em Peça, A Caçada aos Animais

palacianos – pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos

Jogo de Pista 

À Descoberta do Azulejo – Passo a Passo no Paço – pré-

escolar e 1.º ciclo

Representação Teatral

Auto da Barca do Inferno – 3.º ciclo

Tel.: 219 106 840

pnsintra.se@imc-ip.pt / http://pnsintra.imc-ip.pt

ALENTEJO

Museu de Évora 
Exposição

Rituais de Poder. Armas Orientais (Colecção Jorge

Caravana)

Até 13 de Junho de 2010

Tel.: 266 702 604

m.evora@imc-ip.pt  / http://museudevora.imc-ip.pt    
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ALGARVE

Museu Municipal de Faro
Serviço Educativo

Faro a Andar

Caminhadas guiadas no 3.º Domingo do mês

Percurso dos Moinhos de Nexe (freguesia de Stª Bárbara) 

18 de Abril de 2010

Percurso da Bemposta (freguesia de Estói) 

16 de Maio de 2010

Marcha corrida da Ria Formosa (freguesia de Montenegro)

6 de Junho de 2010

Tel.: 289 897 400

dm.dcp@cm-faro.pt / www.cm-faro.pt 

Museu Municipal de Tavira
/ Palácio da Galeria
Exposição

Viagens e Outras Áfricas

Até 30 de Abril de 2010

Tel.: 281 320 500 – extensão 324 

edu.museus@cm-tavira.pt

AÇORES

Museu Carlos Machado
Exposição

Ilhas e História Natural

Até 18 de Maio de 2010

Serviço Educativo

Visitas orientadas + ateliês

grupos de crianças e jovens

Espécimes endémicas dos Açores

Vamos fazer um vulcão!

Gostas de Plantas?

Queres construir um herbário?

Ilhas Efémeras 

Tel.: 296 283 814 / 296 285 532 

museu.cmachado.info@azores.gov.pt 

http://museucarlosmachado.azores.gov.pt

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi criado

pelo ICOMOS em 18 de Abril de 1982 e aprovado

pela UNESCO no ano seguinte. A partir de então, esta

data comemorativa tem vindo a oferecer a oportu-

nidade de aumentar a consciência pública relativamente

à diversidade do património e aos esforços necessários

para o proteger e conservar, permitindo, ainda, alertar

para a sua vulnerabilidade.

Os temas anualmente sugeridos pelo ICOMOS

pretendem promover o estabelecimento de uma ligação

efectiva entre as realidades locais, regionais, nacionais

e internacionais. Representando o momento anual de

celebração da diversidade patrimonial, pretende-se que

o dia 18 de Abril constitua um marco comemorativo

do património nacional, mas que celebre, também, a

solidariedade internacional em torno da salvaguarda e

da valorização do património de todo o mundo.

A actividade agrícola testemunha há milénios a

evolução das sociedades humanas, seus ambientes

naturais, culturas e paisagens, e tem conduzido à

transformação gradual de espaços naturais e áreas

selvagens através da aplicação de conhecimentos

tradicionais e científicos. 

Desta actividade resulta um conjunto de testemunhos

que constituem um importante e valioso património

que importa conhecer e salvaguardar e cuja sustenta-

bilidade urge garantir. Deste universo patrimonial constam

elementos tão diversos quanto paisagens cultivadas ou

transformadas, acervos museográficos de alfaias agrícolas,

produção científica e tecnológica, arquitectura vernacular,

saberes e sabores, usos e costumes.

Neste sentido, para assinalar o Dia Internacional dos

Monumentos e Sítios, o ICOMOS elegeu como tema

de celebração para 2010, o património associado à

actividade agrícola.

Tendo por base a directiva proposta pelo ICOMOS,

o IGESPAR apresenta uma programação de sensibili-

zação para este universo patrimonial, lançando o tema

“Património Rural/Paisagens Culturais”. 

Optimizando os programas dos serviços dependentes,

elaborando novos projectos e iniciativas em parceria

com outras entidades, convidando as Direcções Regionais

de Cultura, os Museus, os Municípios e outras entidades

públicas e privadas a associarem-se, promovendo a

colaboração de instituições culturais e científicas, o

IGESPAR pretende divulgar actividades atractivas para

o público em geral, alargadas a todo o país. À

semelhança de anos anteriores, alguns museus da Rede

Portuguesa de Museus irão associar-se ao programa de

actividades que visa a celebração da efeméride. �

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 
18 de Abril de 2010

Outras Notícias

Informações e contactos

Divisão de Estudos Patrimoniais e

Arqueociências

IGESPAR, I.P.

Palácio Nacional da Ajuda,

1349-021 Lisboa

Tel.: 21 361 43 28 / 21 361 43 36

jalves@igespar.pt 
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Nos últimos anos, o mês de Maio tem vindo a associar-

-se aos museus devido a duas importantes celebrações

que têm lugar neste período: a Noite dos Museus e

o Dia Internacional dos Museus.

A comemorar este ano no dia 15 de Maio, no Sábado

anterior ao Dia Internacional dos Museus, a 6.ª edição

da Noite dos Museus é uma proposta do Ministério

da Cultura e da Comunicação de França iniciada em

2005, à qual se têm associado sobretudo os museus

da Europa, incluindo os museus portugueses.

Acolhendo gratuitamente os seus visitantes, os museus

promovem iniciativas culturais e festivas desde o pôr-

-do-sol e até cerca da meia-noite. 

O Dia Internacional dos Museus, iniciativa proposta

pelo ICOM – Conselho Internacional de Museus,

celebra-se desde o ano de 1977 no dia 18 de Maio,

com actividades muito diversificadas, este ano sob o

tema “Museus e Harmonia Social”.

Criado em 1946 como uma organização não-

-governamental (ONG), mantendo relações formais

com a UNESCO, o ICOM tem tido a missão de confrontar

e articular experiências no campo dos museus a nível

internacional, promovendo a reflexão e o debate em

torno do papel dos museus na sociedade. Os seus

Estatutos, o Código Deontológico e o Conceito de

Museu que o ICOM tem vindo a difundir reflectem

preocupações e responsabilidades sociais, marcando

uma mudança de paradigma, sobretudo a partir da

Declaração de Santiago do Chile, em 1972, com a

abertura do museu ao serviço da sociedade e do seu

desenvolvimento, a par da democratização da cultura.

Mais uma vez o tema proposto para a comemoração

do Dia Internacional de Museus vem reiterar a questão

social na contemporaneidade, com os seus permanentes

desafios e necessidades, fruto das transformações de

que são alvo os contextos sociais, culturais, económicos…,

exigindo a criação constante de “pontes” e articulações

e a afinação de programas que contribuam para a

integração/coesão/harmonia social.

Harmonia social pressupõe encontro. Serão os museus

lugares de encontro?

As colecções e os patrimónios dos museus espelham

identidades e diversidades associadas aos povos,

encontros e confrontos, reflectem a criatividade e o

engenho do ser humano como ser individual e social.

Os públicos potenciais dos museus, que ali cruzam

curiosidades e interesses, são as pessoas de diferentes

origens geográficas, nacionalidades, línguas, religiões,

gerações, memórias, experiências, saberes. O museu

pode ser pretexto para promover esse encontro? 

Que contributos podem ter os museus para a harmonia

social?

Como poderão os museus implicar-se, envolver-se e

participar nas realidades sociais, contribuindo para

valorizar identidades e diversidades? Poderão os museus

desenvolver formas de comunicação, aproximação e

interacção, onde a reciprocidade possa ser um enrique-

cimento mútuo?

Estas são algumas interrogações que o tema proposto

levanta.

Os museus têm a grande responsabilidade de informar,

de dar a conhecer as realidades que são plurais, sob

todos os pontos de vista possíveis, para que os seus

públicos possam pensar sobre as suas próprias realidades

ou sobre uma dada questão que os museus lançam

abrindo o debate e suscitando a reflexão. 

Numa lógica de educação permanente, muitos museus

da RPM têm vindo a desenvolver programas de activi-

dades destinados aos seus públicos potenciais, escolares,

famílias, adultos, seniores, locais, nacionais, estrangeiros,

com propósitos de integração social, estimulando

sociabilidades e hábitos culturais. Programas que exigem

persistência e continuidade no tempo, articulações e

parcerias com outras entidades locais, que de quando

em vez esmorecem e revitalizam, ganhando vida própria

porque envolvem pessoas com experiências, aprendi-

zagens, inspirações e aspirações. A pretexto das celebra-

ções de Maio, sugerimos aos Museus da RPM que dêem

visibilidade a estes Programas que muitas vezes fazem

parte dos quotidianos dos seus empenhados profissionais.

Como nos últimos anos, o Instituto dos Museus e da

Conservação associa-se às comemorações do Dia Inter-

nacional dos Museus e da Noite dos Museus, convidando

os museus da RPM a promover iniciativas, comprome-

tendo-se na sua divulgação junto dos meios de comuni-

cação social e do respectivo Portal (www.imc-ip.pt). �

Celebrações de Maio

– Dia Internacional dos Museus – Museus e Harmonia Social

Informações

Dia Internacional de Museus / ICOM

Internacional

http://icom.museum/doc/imd2010_links.html 
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O ICOM-Portugal realizou as suas VIII Jornadas no dia 29 de Março de 2010, sob o tema “Museus e harmonia

social: contribuir para o diálogo intercultural, interpretar e reflectir sobre a sociedade e as suas mudanças”.

Ao adoptar o mesmo tema do ICOM Internacional, tanto para comemorar o Dia Internacional dos Museus

em 2010, como para a sua Conferência trienal, que se realizará no próximo mês de Novembro em Xangai,

o ICOM-PT pretendeu contribuir para a reflexão e a discussão de ideias sobre o papel dos museus e dos

seus profissionais face aos problemas da sociedade e do tempo em que vivemos.

Informações e contactos

ICOM Portugal 

http://www.icom-portugal.org/

info@icom-portugal.pt

Desde 1977, o Conselho da Europa organiza anual-

mente o EMYA – European Museum of the Year /

Prémio de Museu Europeu do Ano. 

Para o Prémio deste ano foram nomeados quatro

museus portugueses, três dos quais integrados na

RPM: Museu Municipal de Penafiel, Museu de Portimão,

galardoado recentemente com o Prémio do Conselho

da Europa e Museu de São Roque, e o Museu do

Oriente, que está a preparar a sua candidatura a esta

rede. O encontro anual do European Museum Forum

e a entrega dos prémios EMYA terão lugar em Maio,

em Tampere na Finlândia. As candidaturas para o

EMYA 2011 terminam no final de Março. �

Informações 

http://www.europeanmuseumforum.eu/ 

2010 
Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social

Ano Internacional da Biodiversidade

Prémio de Museu Europeu do Ano
– Museus portugueses nomeados 

VIII Jornadas do ICOM.PT

16 e 17 de Abril de 2010

Fundação Calouste Gulbenkian

Organização

Clara Saraiva e Jean-Yves Durand

Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA)

Temas

• Objectos e Técnicas; • Gestos e Práticas; • Pessoas e Museus

O Encontro contempla ainda:

Exposição de obras de Benjamim Pereira, projecção de filme, diaporama e debates

Caminhos e Diálogos da Antropologia Portuguesa 

Encontro de Homenagem a Benjamim Pereira

Encontros

Informações e contactos

Av. Forças Armadas

Ed. ISCTE - sala 2n7, cacifo 237

1649-026 Lisboa

Portugal

Tel.: (+351) 21 790 39 17

Fax: (+351) 21 790 39 40

cria@cria.org.pt

www.cria.org.pt
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Museus e Internet 2010

Conferência Internacional sobre

Cultura e Património on-line

= Museums and the Web 2010

The international conference for

culture and heritage on-line

13 a 17 de Abril de 2010

Denver, Colorado, EUA

Organização

Archives & Museum Informatics

Jennifer Trant e David Bearman

Temas

Cultura, Ciência e Património on-line

As comunicações estarão disponíveis on-line.

Informações e contactos

http://www.archimuse.com/mw2010/mw2010@archimuse.com

Conferência

“Formação de formadores:

Sensibilização para a mobilidade de

colecções na Europa”

= “Training the trainers: Raising the

awareness for mobility of collections

in Europe”

31 de Maio a 1 de Junho de 2010 

Museu do Prado, Madrid 

Organização

EACEA – Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Projecto International “Collections Mobility 2.0, Lending for

Europe 21st Century”

Temas

Práticas, conceitos, normas e procedimentos sobre financia-

mentos e empréstimos das colecções dos museus

Informações e contactos

Ministério da Cultura de Espanha 

Leticia de Frutos – leticia.defrutos@mcu.es

Guillermo González  – guillermo.gonzalez@mcu.es

Museu Nacional do Prado – C/ Ruiz de Alarcón, 23   28014 Madrid 

Informações e contactos

Divisão de Credenciação e Qualificação

de Museus

Calçada da Memória, 14

1300-396 Lisboa

Tel.: 21 361 74 90

Fax: 21 361 74 99

info@rpmuseus-pt.org

www.imc-ip.pt

18 de Junho de 2010

Museu Nacional Machado de Castro, Coimbra

Organização

Divisão de Credenciação e Qualificação de Museus/Instituto dos Museus e da Conservação

No âmbito do plano de actividades da Divisão de Credenciação e Qualificação de Museus para 2010, a

comemoração dos 10 anos da RPM constitui um tópico central que é transversal a toda a programação. 

Uma das principais iniciativas será a realização do Encontro RPM 10 ANOS que substituirá o habitual

encontro anual dos museus da Rede Portuguesa de Museus, abrindo-se desta vez à participação de directores

e profissionais de outros museus e de professores e estudantes de Museologia.

Programa

Clara Camacho: “Balanço da acção da RPM” 

João Brigola: “Linhas estratégicas do IMC” 

Conferência de Margherita Sani (Instituto dos Bens Artísticos, Culturais e Naturais da Região de Emília-

-Romagna, Itália; co-autora com Adelaide Compagna do livro Musei di qualitá: sistema di accreditamento dei

Musei d’Europa): “Portuguese Network of Museums: an outside view”

Sessão de posters dos Museus da RPM

Grupos de trabalho

Grupo 1 – Núcleos de Apoio a Museus 

Grupo 2 – Redes regionais de museus 

Grupo 3 – Programar em rede 

Apresentação de conclusões em plenário

Encontro 

RPM 10 ANOS
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Conferência internacional 

Património, Desenvolvimento Regional

e Coesão Social 

= Heritage, Regional Development and

Social Cohesion 

22 a 24 de Junho de 2010

Museu Jamtli, Östersund, Suécia

Organização

Observatório Internacional PASCAL, Nordic Centre of

Heritage Learning (NCK) e Museu Jamtli.

Temas 

Património, Desenvolvimento Regional e Coesão Social. 

Património cultural e natural como recurso para o desen-

volvimento, com um papel importante no campo da inclusão

social e da aprendizagem ao longo da vida.

Sub-temas

a) Aprendizagem ao longo da vida através do património

cultural

b) Património e inclusão social no desenvolvimento do capital

cultural

c) Turismo patrimonial e desenvolvimento sustentável – uma

contradição?

d) Novas expectativas sobre as organizações de património

no Séc. XXI.

Informações e contactos 

Jamtli Museum

(P.O.) Box 709

831 28 Östersund  Sweden

Tel.: +46 63 15 01 32 /+46 70 249 19 93

www.jamtli.com  |  pascal@jamtli.com 

www.obs-pascal.com

Seminários

Património Científico Português 2010

Abril a Junho de 2010

Museu de Ciência, Lisboa

Organização

Museu de Ciência da Universidade de Lisboa e Centro

InterUniversitário de História das Ciências e da Tecnologia –

Pólo de Lisboa

Objectivos

Ciclo de Seminários dedicado à divulgação, reflexão e perspectivas

futuras das colecções, arquivos e espaços edificados associados

à memória da investigação e ensino das ciências em Portugal

Temas  

29 Abril de 2010, 18h00: “Como se constrói um museu único.

O Museu da Farmácia” 

27 Maio de 2010, 18h00: “Um arquivo promissor: políticas

e práticas de conservação no Arquivo Histórico Colonial” 

24 Junho de 2010, 18h00: “No centenário do Instituto Superior

Técnico (IST): Colecções, matérias e memórias” 

Informações e contactos 

Museu de Ciência, Museus da Politécnica, Universidade de Lisboa

Rua da Escola Politécnica, 56

Tel.: 21 392 1808 / Fax: 21 390 9326

geral@museus.ul.pt

http://chcul.fc.ul.pt/act_ii/patrimonio_cientifico.htm 

22.ª Conferência Trienal do ICOM |

2010

7 a 12 Novembro de 2010

Xangai, China – World Expo Center

Organização

Friendship Museum / Shanghai Museum

Tema

O tema da Conferência coincide com o tema proposto para

o Dia Internacional dos Museus de 2010: “Museus e Harmonia

Social”

Informações e contactos 

Secretaria da Conferência

Shanghai Jin Jiang Tours Co., Ltd.

191 Chang Le Rd, Shangai, China

Zip code: 200020

Contact Person: Kevin Zhu

Tel.: +8621-64662828*230 / Fax: +8621-64720408

zhujia@jjtravel.com 

http://2010.icom.museum 

http://www.icom2010.org.cn
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1. Qual o impacto da RPM na Museologia portuguesa?

A RPM tem sido um PODEROSO contributo para consolidar o relacionamento entre tipologias

e tutelas de museus e SOBRETUDO entre quem trabalha em museus, APROFUNDANDO uma

comunidade de objectivos, de utopias e de realizações.

Em termos científicos, a RPM, através da normalização de procedimentos, tem contribuído

para dotar de maior rigor o trabalho em museus, distanciando-os, embora com flexibilidade,

dos universos empíricos.

2. Quais os aspectos que destaca como os mais positivos da acção da RPM?

CONTINUIDADE dos princípios e da acção ao longo de 10 anos.

PERMANENTE disponibilidade para dialogar com todos os que o solicitem.

RIGOR e AMOR na aplicação dos normativos.

DISCRIÇÃO de actuação.

OPTIMISMO perante as adversidades.

3. E quais os aspectos que considera mais negativos ou que tenham ficado aquém das

expectativas?

Os que não dependem da própria RPM. Faltam meios humanos e meios logísticos. Falta

sobretudo IMPLEMENTAR a Rede de museus de referência, em termos geográficos e temáticos. 

4. Finalmente, partilhe algumas sugestões para a acção futura da RPM.

Trabalho conjunto com algumas autarquias mais dinâmicas e mais interessadas nas questões

museológicas no sentido de estimular a criação de redes museológicas regionais, envolvendo

parcerias entre elas.

Trabalho conjunto com as redes escolares, no sentido de estimular as escolas a adoptarem os

seus museus, oferecendo-lhes trabalho voluntário e divulgando as suas actividades.
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Divisão de Documentação e Divulgação
Palácio Nacional da Ajuda | Ala Sul, Piso 4 | 1349-021 Lisboa
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RPM 10 ANOS
Opiniões
Raquel Henriques da Silva*

FACTOS E NÚMEROS

RPM 10 ANOS
9 Encontros com

museus da RPM

1 Fórum Internacional

35 Boletins editados

70 Acções de formação
organizadas

1 513 Participantes nas
acções de formação

409 Projectos apoiados
financeiramente

69 Museus apoiados
financeiramente

154 Museus apoiados
tecnicamente
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