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No âmbito das celebrações do Dia Internacional dos Museus, no Museu Regional de

Beja, decorreu a cerimónia de apresentação do logótipo da RPM e da formalização da

credenciação de 10 museus que passaram a integrar a RPM. Actualmente perfazem um

total de 131 os museus que compõem esta rede, localizados nas várias regiões do País

e na dependência de diferentes tutelas públicas e privadas.

(cont. pág. 3)

Alargamento da RPM: 
10 novos museus credenciados 

> NOTÍCIAS IMC: 

Logótipo da RPM

RPM 10 Anos

> ARTIGO: Museu da Luz, 

por Maria João Lança

> NOTÍCIAS MUSEUS RPM:

Museu de Portimão premiado

> OUTRAS NOTÍCIAS: 

Euromuse.net 
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Museu Nacional Machado de Castro. Foto: Miguel Crespo
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[ editorial ] Destacamos na capa deste Boletim de

Junho de 2010 a entrada de dez museus para a RPM.

É um marco simbólico que associámos ao ambiente

festivo do Dia Internacional dos Museus na envolvente

do Convento de Nossa Senhora da Conceição de Beja,

onde está instalado o Museu Rainha D. Leonor, Museu

Regional. É um marco simbólico pelo que significa

em retomar de fôlego, de crescimento e de

fortalecimento da Rede Portuguesa de Museus. 

Com a credenciação destes museus, a rede ganha

maior expressão regional, em particular no Alentejo,

onde se localizam quatro dos novos museus, afirma-

-se pela descentralização e alcança maior repre-

sentatividade territorial. Como tem sido apanágio da

progressiva construção da RPM, a variedade de

patrimónios salvaguardados, a diversidade tutelar e

as consequentes e distintas formas de gestão con-

tribuem para enriquecer o universo da RPM. Essa

riqueza cultural é feita, antes de mais, de diversidade

patrimonial, mas também das diferentes pessoas que

alimentam no dia-a-dia a vida destes museus e que

irão certamente trazer para o nosso sistema

museológico novas ideias e pertinentes contributos. 

Um dos mais peculiares museus agora credenciados

constitui tema do artigo deste número: o Museu da

Luz, pela sua Directora, Maria João Lança. Quisemos

com esta escolha assinalar o alargamento da RPM,

através da reflexão sobre este museu do interior

alentejano, nascido da barragem do Alqueva e cujo

papel social é apresentado e questionado no texto

aqui publicado.  

A escassos dias da realização do Encontro RPM 10

ANOS, no Museu Nacional Machado de Castro, em

Coimbra, cremos que por este fórum passarão muitas

das questões que animam o momento actual da RPM.

Seja no plenário, em resposta aos balanços, perspectivas

e análises, seja nos grupos de trabalho, em contexto

mais propício à intervenção franca e construtiva, são

esperançosos os resultados que poderão incorporar a

planificação futura.

Sendo o ano do décimo aniversário da Rede Portuguesa

de Museus pleno de realizações, disso mesmo dá conta

o presente número do Boletim. 

Do lado da RPM, são evidenciados os avanços quanto

ao seu alargamento, ao programa de formação, ao

lançamento do logótipo, à distribuição das placas e

certificados de “museu da RPM” e à publicação dos

diplomas legais que enquadram estas matérias. Ainda

no âmbito do IMC, os trabalhos na área do património

imaterial são também alvo de divulgação, numa fase

intensa que corresponde à aplicação do Inquérito

Património Imaterial em Portugal a Museus, Municípios,

Direcções Regionais de Cultura e Unidades de

Investigação. Como habitualmente, dá-se voz aos

museus para divulgarem as exposições, actividades

educativas, comemorações do Dia Internacional dos

Museus e da Noite dos Museus, recentemente ocorridas.

Uma palavra final e especial de felicitações é devida

ao Museu de Portimão, pelo prémio atribuído pelo

European Museum Fórum, em cerimónia realizada na

cidade finlandesa de Tampere, em Maio, pela qualidade

das exposições e das colecções. É sobremaneira

merecido o reconhecimento internacional da qualidade

deste museu municipal, aberto ao público em 2008

depois de um longo e perseverante processo de

programação e de instalação, coadjuvado por sólida

investigação e possibilitado pelo apoio do Programa

Operacional da Cultura. Ao Presidente da Câmara

Municipal de Portimão, ao Director e à equipa do

Museu de Portimão, os nossos parabéns!

Clara Frayão Camacho

Coordenadora da Rede Portuguesa de Museus 
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Nos termos da Lei Quadro dos Museus Portugueses,

a credenciação de museus tem por efeitos a passagem

de um documento comprovativo da respectiva

credenciação e da qualidade de museu da Rede

Portuguesa de Museus (RPM), bem como de um

logótipo a exibir na área de acolhimento do museu. 

Publicado pelo Despacho Normativo n.º 11-A/2010,

de 14 de Maio, o logótipo da RPM foi editado pela

Imprensa Nacional-Casa da Moeda S.A., tendo sido

elaborado pelo Designer João Policarpo Martins. Foi

intenção que este logótipo representasse graficamente

a Rede Portuguesa de Museus como uma entidade

transversal, de adesão voluntária, que visa a cooperação

entre museus. Por outro lado, o logótipo procura

realçar a abrangência desta rede no que respeita a

diversas tipologias de museus, de diferentes tutelas e

regiões do País. Sugere a ideia de uma rede dinâmica

composta por museus de variadas naturezas, cujo

encadeamento simboliza a sua interligação, essencial

ao seu funcionamento, sustentabilidade e equilíbrio. 

O logótipo da RPM destina-se a ser utilizado pelos museus

credenciados e pelo Instituto dos Museus e da Conservação

para efeitos de identificação e divulgação dos museus

integrados na Rede Portuguesa de Museus. �
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A cerimónia, realizada em 18 de Maio no Museu

Regional de Beja, contou com intervenções do

Presidente da Assembleia Distrital de Beja, António

Sebastião, do Director do Instituto dos Museus e da

Conservação, João Brigola, e do Secretário de Estado

da Cultura, Elísio Summavielle.

O Secretário de Estado da Cultura distribuiu aos

representantes das tutelas e aos Directores dos dez

museus os Certificados de Credenciação e a placa com

o Logótipo da RPM que atestam a sua qualidade de

museu da RPM. 

Os museus contemplados foram os seguintes: Museu

Regional de Beja (Assembleia Distrital de Beja), Museu

Municipal de Ferreira do Alentejo (Câmara Municipal

de Ferreira do Alentejo), Museu Municipal de Estremoz

(Câmara Municipal de Estremoz), Museu da Luz (Edia,

S. A.), Museu da Indústria de Chapelaria (Câmara

Municipal de São João da Madeira), Museu Convento

dos Lóios (Câmara Municipal de Santa Maria da Feira),

Museu Marítimo de Ílhavo (Câmara Municipal de

Ílhavo), Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado do

Vale do Tejo (Câmara Municipal de Mação), Museu

Municipal de Coimbra (Câmara Municipal de Coimbra)

e Museu da Carris (Companhia de Carris de Ferro de

Lisboa, S.A.).

Ressalta-se a predominância de museus do Alentejo

(4 museus), razão simbólica da escolha do Museu

Regional de Beja para a cerimónia, seguido de 3

museus do Centro, 2 do Norte e 1 de Lisboa. A

cerimónia contou com a presença dos Directores

Regionais de Cultura do Alentejo, Aurora Carapinha, e

do Centro, António Pedro Pita, da Subdirectora do IMC,

Graça Filipe, da Coordenadora da RPM, Clara Frayão

Camacho, de Directores e técnicos de outros museus

da RPM, de representantes de entidades locais, regionais

e nacionais e diversos órgãos de comunicação social.

Após a cerimónia, na atmosfera da Igreja do Convento

da Conceição, revestida de talha dourada dos séculos

XVII e XVIII, seguiu-se um momento musical com

melodias de Natal Portuguesas e com melodias

tradicionais do Alentejo, interpretadas pelo Grupo de

Arcos do Conservatório Regional de Beja sob a

orientação de Roberto Alejandro Pérez.

Posteriormente, o Secretário de Estado da Cultura

efectuou o descerramento da placa com o logótipo

da Rede Portuguesa de Museus na área de acolhimento

do Museu Regional de Beja, o primeiro do País a ser

dotado com este elemento identificador da pertença

a esta rede.

José Carlos Oliveira, Director do Museu Regional de

Beja, conduziu então uma visita à exposição

permanente do museu, ao que se seguiu um Vidigueira

de Honra no Claustro do Convento, momento de

convívio muito agradável entre os presentes. �

Notícias IMC

Alargamento da RPM: 
10 novos museus credenciados 
(cont. da pág. 1)

Logótipo da RPM

Museu Regional de Beja

Museu Regional de Beja

Museu da Indústria de Chapelaria

Museu da Luz

Museu Convento dos Lóios
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Por despacho de 26 de Março de 2010, da Ministra

da Cultura, foi homologada a designação das

individualidades de reconhecido mérito que integram

a Secção dos Museus e da Conservação e Restauro,

no âmbito do Conselho Nacional de Cultura, nos

termos do disposto conjugadamente nos artigos 6.º,

alínea a) e 21.º, n.º 1, alínea o), ambos do Decreto

Regulamentar n.º 35/2007, de 29 de Março: Professor

Doutor Vítor Serrão, Mestre José Gameiro e Doutora

Marta Lourenço (Diário da República, 2.ª série, N.º

108, 4 de Junho de 2010, Despacho (extracto) n.º

9481/2010). �

Em 2010 assinala-se uma década de actividade da Rede

Portuguesa de Museus (RPM), projecto abrangente e

estruturante da política museológica nacional. É um

ano para fazer balanços, reflectir sobre as linhas progra-

máticas, analisar resultados e perspectivar o futuro. 

Com o intuito de efectuar uma apreciação global da

actividade da RPM, foi enviado um questionário aos

Directores ou Responsáveis dos Museus da RPM,

abrangendo as seguintes questões: 1. Qual o impacto

da RPM na Museologia portuguesa? 2. Quais os

aspectos que destaca como os mais positivos da acção

da RPM? 3. Quais os aspectos que considera mais

negativos ou que tenham ficado aquém das

expectativas? 4. Partilhe algumas sugestões para a

acção futura da RPM; 5. Qual a relevância da presença

da RPM na vida do museu que dirige?

Para elaborar um instrumento de aferição da eficácia

do trabalho realizado no âmbito da RPM, é

fundamental o conhecimento da opinião dos

destinatários das suas linhas de acção, pelo que é

importante e decisiva a colaboração dos responsáveis

dos Museus da RPM, na perspectiva de prestar, cada

vez mais, um melhor serviço público no que respeita

ao estímulo à qualificação dos museus portugueses.

É neste auspicioso contexto de balanço que se

organizou o Encontro RPM 10 Anos, no Museu Nacional

Machado de Castro, em Coimbra, no dia 18 de Junho.

A sua organização contou com a colaboração do

museu anfitrião e com o apoio da Câmara Municipal

de Coimbra, do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa

e do grupo Tivoli Hotéis.

A notícia detalhada sobre o Encontro será dada no

próximo Boletim, a editar em Setembro, uma vez que

à data do fecho desta edição, o mesmo está em

vésperas de se realizar. É promissor e estimulante o

número de mais de uma centena de inscrições de

Directores e técnicos dos Museus da RPM e de

investigadores interessados em participar no Encontro,

que contará com a presença dos Directores e

Subdirectores do IMC, de Directores Regionais de

Cultura e da equipa da RPM.

Sendo este Encontro uma ocasião excepcional para

a divulgação dos Museus da RPM e também para o

estabelecimento de relações institucionais com

benefícios recíprocos e generalizados, foi feito um

convite à apresentação de posters sobre as enti-

dades museológicas com os seguintes conteúdos:

1. Designação e logótipo do Museu; 2. Tutela;

3. Endereço postal; 4. E-mail; 5. Website; 6. Data de

abertura ao público; 7. Data de integração na Rede

Portuguesa de Museus; 8. Director ou responsável;

9. Notícia breve sobre o Museu na actualidade;

10. Actividades em curso e a promover no âmbito

da RPM: exposições temporárias, actividades de

educação, projectos de investigação e publicações,

assinalando actividades desenvolvidas em parceria.

Mais de três dezenas de museus da RPM apresentaram

posters.

RPM 10 Anos
– Balanço

Secção dos Museus e da Conservação e Restauro

Designação de individualidades

– Encontro RPM 10 Anos

RPM-Boletim_n36  10/07/09  19:21  Page 4



No âmbito do programa do Encontro destacam-se as

seguintes comunicações: RPM 10 Anos, por Clara

Camacho, Coordenadora da Rede Portuguesa de Museus;

O Projecto Base de Dados Museus: Uma Síntese de

Resultados (2000-2009), por José Neves e Jorge Santos

(Observatório das Actividades Culturais);Linhas Estratégicas

do IMC, por João Brigola, Director do Instituto dos

Museus e da Conservação. A conferencista convidada,

Margherita Sani, do Instituto dos Bens Artísticos, Culturais

e Naturais da Região de Emília-Romagna (Itália) reflectiu

sobre Portuguese Network of Museums: An Outside View. 

No período da tarde, decorreram três grupos de trabalho:

1 – Núcleos de Apoio a Museus, coordenado por Maria

João Vasconcelos, Directora do Museu Nacional de

Soares dos Reis; 2 – Redes Regionais de Museus,

coordenado por Dália Paulo, Directora Regional de

Cultura do Algarve; 3 – Programar em Rede, coordenado

por Maria Amélia Cupertino de Miranda, Presidente

do Conselho de Administração da Fundação Dr.

António Cupertino de Miranda. No final, foram

apresentadas as respectivas conclusões, que serão

divulgadas no próximo número do Boletim. 

O encerramento do Encontro contou com a participação

da Coordenadora da Rede Portuguesa de Museus e

de Graça Filipe, Subdirectora do Instituto dos Museus

e da Conservação. �
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Formação RPM 2010

Próximas acções Data Local

Conservação de Colecções: Papel e Têxteis 20 – 23 Setembro 2010 Casa-Museu 

Dr. Anastácio Gonçalves

Estratégias de Comunicação on-line 27 – 29 Setembro 2010 Museu das 

em Museus Comunicações 

Reservas: Aspectos Práticos de Gestão 11 – 14 Outubro 2010 Museu Municipal

e Manutenção de Penafiel

Usos do Documentário em Museus 25 – 28 Outubro 2010 Museu Municipal

de Faro

Inventário do Património Imaterial: 8 – 11 Novembro 2010 Museu Municipal  

Princípios e Metodologias de Coimbra

Circulação de bens culturais: enquadramento 22 – 25 Novembro 2010 Museu Nacional 

legal, normativos e boas práticas de Arqueologia

Informações e contactos

Rede Portuguesa de Museus 

Ana Margarida Campos

Calçada da Memória nº 14

1300-396 Lisboa

Tel.: 213 617 490

Fax: 213 617 499

info@rpmuseus-pt.org

www.imc-ip.pt  

A 9 de Abril de 2010 foi publicada a Portaria n.º

196/2010 (Diário da República, I Série, n.º 69, pp.

1163-1167), que aprova o formulário para pedido de

inventariação de uma manifestação do Património

Cultural Imaterial (PCI) e as respectivas normas de

preenchimento da ficha de inventário. No quadro

deste diploma, são igualmente definidas as condições

a observar em matéria do processo de identificação,

estudo e documentação do PCI, entre as quais o

âmbito dos métodos e técnicas de pesquisa a aplicar,

bem como as qualificações académicas de que devem

ser dotados os profissionais responsáveis por esse

processo.

Elaborada no quadro jurídico de salvaguarda do

património cultural imaterial estabelecido pelo

Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15 de Junho, e para

fins da regulamentação deste, a Portaria n.º 196/2010

constitui um instrumento imprescindível à

operacionalização do Inventário Nacional do Património

Cultural Imaterial, instituído por aquele Decreto-Lei e

pelo qual é responsável o Instituto dos Museus e da

Conservação.

Departamento de Património Imaterial
– Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial: Novo Diploma
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Entre Março e Maio de 2010, o Instituto dos Museus

e da Conservação (IMC) teve em curso a realização

do Inquérito Património Imaterial em Portugal, de que

foi alvo um total de 494 entidades, assim repartido

entre as seguintes tipologias: Museus (139), Municípios

(308), Direcções Regionais de Cultura (7) e Unidades

de Investigação consideradas de potencial relevância

para a actuação no sector (40). 

Concebido pelo Departamento de Património Imaterial

do IMC, que foi igualmente responsável pelo apoio

remoto ao preenchimento dos questionários por parte

das quatro tipologias de entidades inquiridas, o Inquérito

teve como objectivo global a identificação de acções

recentemente realizadas no âmbito do Património Cultural

Imaterial (PCI) por parte daquelas entidades, bem como

a identificação de fundos documentais (em suporte texto,

fotografia, filme, som, ou outros) considerados de

particular importância para a documentação de

manifestações do PCI em Portugal, independentemente

do tempo ou modo da constituição destes.

Construído por relação íntima com o regime jurídico

de salvaguarda do Património Cultural Imaterial, fixado

conjuntamente pelo Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15

de Junho, e pela Portaria n.º 196/2010, de 9 de Abril,

o Inquérito encontra-se estruturado nas seguintes

componentes de diagnóstico: a) caracterização geral

da entidade na sua relação com a actuação no âmbito

do PCI; b) planos de actuação da entidade por relação

com os vários domínios do PCI definidos

pela UNESCO; c) caracterização dos fundos

documentais da entidade, simultaneamente

no que respeita a tipos de suporte, inventário/

catalogação, e gestão em base de dados; d)

caracterização do âmbito social, territorial e temporal

dos mesmos fundos documentais; e) caracterização

dos modos de gestão, conservação e acesso/divulgação

da informação relativa a PCI; f) caracterização dos

recursos humanos e materiais e interinstitucionais

utilizados para a actuação no âmbito do PCI. 

Matriz primacial de informação sobre o PCI a nível

nacional, designadamente pelo seu carácter inédito e

extensivo, o Inquérito pretende constituir-se como

instrumento fundamental para o conhecimento

aprofundado deste sector, a partir de cujos indicadores

será possível a identificação precisa de prioridades de

actuação, em particular no que respeita ao desenho

e implementação de planos de salvaguarda, de âmbito

sectorial e/ou regional, bem como à identificação dos

bens imateriais sobre os quais deverão incidir projectos

de documentação com carácter prioritário, em

particular na perspectiva da sua inclusão no Inventário

Nacional do Património Cultural Imaterial. 

Após a conclusão do seu tratamento, os resultados

do Inquérito serão disponibilizados publicamente pelo

IMC, tendo igualmente em vista a promoção da

cooperação interinstitucional nesta área de actuação.

– Inquérito “Património Imaterial em Portugal”

Encontra-se em curso a nomeação da Comissão para

o Património Cultural Imaterial, órgão independente

com competência exclusiva para decidir sobre a

inscrição de expressões culturais no Inventário Nacional

do Património Cultural Imaterial, instituído pelo Decreto-

Lei n.º 139/2009, de 15 de Junho. Nos termos da

proposta elaborada pelo Instituto dos Museus e da

Conservação e aprovada pelo Ministério da Cultura, a

Comissão integrará representantes das seguintes

entidades: Departamento de Antropologia da FCSH-

UNL; Departamento de Antropologia do ISCTE-IUL;

CRIA – Centro em Rede de Investigação em

Antropologia; INET-MD – Instituto de Etnomusicologia

– Centro de Estudos de Música e Dança; Museu

Nacional de Etnologia. Designados pela Associação

Nacional de Municípios Portugueses, integrarão a

Comissão dois representantes, respectivamente da

Câmara Municipal de Gaia e da Câmara Municipal de

Lisboa. Finalmente, integram a Comissão, por inerência,

o Director do Instituto dos Museus e da Conservação

e o Director do Departamento de Património Imaterial

do IMC. A par das suas funções deliberativas, a

Comissão tem igualmente competências consultivas

no âmbito das componentes específicas da política do

PCI, entre as quais a emissão de parecer em relação

a candidaturas do Estado Português à “Lista

Representativa do Património Cultural Imaterial da

Humanidade” e à “Lista do Património Cultural Imaterial

que necessita de salvaguarda urgente”, instituídas pela

Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural

Imaterial (UNESCO, 2003), sempre que solicitado pelo

membro do Governo responsável pela área da cultura.

– Comissão para o Património Cultural Imaterial
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Em Abril, o IMC disponibilizou publicamente, no seu

Portal Web (www.imc-ip.pt), a edição electrónica do

Roteiro Bibliográfico de Etnografia da Região do Oeste.

Da autoria de Branca Rolão Moriés, esta obra constitui

um importante instrumento para a identificação e a

documentação do Património Imaterial no conjunto

de municípios da região. Integrando-se numa linha

editorial do IMC vocacionada para ampla divulgação

de obras dedicadas à sistematização do conhecimento

do PCI em Portugal, e seguindo a metodologia da

Bibliografia Analítica de Etnografia Portuguesa (da autoria

de Benjamim Pereira) com que esta mesma linha

editorial foi inaugurada, o Roteiro assume uma

importância particular não apenas por se tratar de um

levantamento documental de âmbito territorial

alargado, mas também pelo carácter exemplar que

assume enquanto metodologia passível de replicação

para outras regiões do País. A presente edição

electrónica resulta de uma parceria estabelecida

entre o Instituto dos Museus e da Conservação e a

Comunidade Intermunicipal do Oeste, assumindo-se

como metodologia de conhecimento e sistematização

documental de desejável replicação para outras regiões

do País. �

– Roteiro Bibliográfico de Etnografia da Região do Oeste 

De 14 a 16 de Maio de 2010 teve lugar em Vila do

Conde o 1º Congresso sobre Património Industrial,

organizado pela Associação Portuguesa para o

Património Industrial (APPI), em colaboração com a

Câmara Municipal de Vila do Conde e a Fundação

PT e o apoio de instituições públicas e privadas.

Constituindo uma oportunidade de encontro entre

investigadores e profissionais para discutir linhas de

rumo nesta área, o Congresso permitiu ainda dar a

conhecer experiências de referência, no País e em

Espanha, realizadas no âmbito da preservação de

património industrial e sensibilizar entidades respon-

sáveis e a opinião pública para a necessidade de

recuperar e conservar este património, testemunho da

evolução económica e social. Graça Filipe, Subdirectora

do Instituto dos Museus e da Conservação, participou

na sessão de abertura do Congresso. Entre as várias

entidades representadas no congresso, destaca-se a

participação de Museus da RPM: Museu de Vila do

Conde – Centro de Memória, Museu de Lanifícios da

Universidade da Beira Interior (Covilhã) e Museu da

Indústria da Chapelaria (São João da Madeira).

– 1º Congresso sobre Património Industrial

Em parceria com o Centro de Estudos de História e

Filosofia da Ciência da Universidade de Évora e com

o apoio institucional da Comissão Nacional para as

Comemorações do Centenário da Implantação da

República em Portugal, o Instituto dos Museus e da

Conservação organizou um colóquio internacional

subordinado ao tema “Os Museus e a República” nos

dias 19 e 20 de Maio no Museu Nacional de Arte Antiga. 

O Colóquio contou com a coordenação científica de

João Brigola, Director do IMC, fazendo parte da

– Colóquio Internacional “Os Museus e a República”

No dia 6 de Maio, teve lugar no Museu de Ciência

da Universidade de Lisboa a comemoração dos seus

25 anos (8 de Maio), incluindo uma homenagem ao

Professor Bragança Gil, fundador e Director do Museu

até 2002 e figura importante da museologia portuguesa

do século XX, o qual faleceu em Janeiro de 2009.

Organizado pelo Museu de Ciência, pela Faculdade

de Ciências da Universidade de Lisboa, pelo Centro

de Física Nuclear da Universidade de Lisboa e pela

Associação de Museus e Centros de Ciência de Portugal

(MC2P), o Encontro contou com comunicações

evocativas por parte de João Brigola (Director do

Instituto dos Museus e da Conservação), Ana Maria

Eiró (Directora do Museu), Augusto Barroso (FCUL),

Luís Raposo (presidente do ICOM-Portugal e Director

do Museu Nacional de Arqueologia) e António Queirós

(Director do MC2P), tendo sido ainda projectado um

documentário sobre a vida e obra de Bragança Gil e

lançada uma colectânea de textos de sua autoria sobre

museus e museologia (Ver destacável).

IMC – Participação em Encontros 
– Encontro “Fernando Bragança Gil Homenagem” 
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comissão científica José-Augusto França (Universidade

Nova de Lisboa / Faculdade de Ciências Sociais e

Humanas), Raquel Henriques da Silva (Comissão

Nacional para as Comemorações da República /

Universidade Nova de Lisboa / Faculdade de Ciências

Sociais e Humanas) e Carlos Fiolhais (Universidade de

Coimbra / Faculdade de Ciências e Tecnologia). O

Programa do Colóquio contemplou os seguintes temas:

Museus ou colecções formados entre 1910 e 1932

(data da instituição do Estado Novo e da aprovação

de nova legislação sobre Património e Museus); Museus

ou colecções formados em período anterior e posterior;

Personalidades marcantes (directores, museólogos,

técnicos, coleccionadores); Labor legislativo e Política

Cultural da 1ª República; Colecções e Museus em

Espanha, França, e Grã-Bretanha.

8 | Boletim Trimestral

Entre 24 e 26 de Maio, realizou-se em Toledo, Espanha,

o IV Encontro Iberoamericano de Museus. Este Encontro

abordou o tema das políticas públicas na área dos museus

nos países latino-americanos e reuniu os dirigentes dos

sectores museológicos de 18 países: Bolívia, Brasil, Chile,

Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador,

Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua,

Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana e

Uruguai. Do Instituto dos Museus e da Conservação,

participaram no Encontro o Director, João Brigola, a

Subdirectora Graça Filipe e a Coordenadora da Rede

Portuguesa de Museus, Clara Camacho.

– IV Encontro Iberoamericano de Museus

No Museu da América Latina, em Madrid, nos dias 27

e 28 de Maio, teve lugar o I Encontro sobre Políticas

Públicas Culturais: Museus na Europa e na América

Latina. Dinamizadores da cidade, do território e da

sociedade. Este evento, integrado na Agenda da

Presidência Espanhola da União Europeia, teve como

objectivo propiciar a aproximação entre os responsáveis

dos museus da Europa e da América Latina, aprofun-

dando o conhecimento mútuo, o estreitamento de laços

e o levantamento de possíveis linhas de colaboração

entre os sectores museológicos dos dois continentes.

Assistiram a este Evento os representantes dos países

que participaram no IV Encontro Iberoamericano de

Museus e de alguns países membros da União Europeia:

Alemanha, Áustria, Bulgária, Eslovénia, Espanha, França,

Irlanda, Itália, Holanda e Portugal. Estiveram presentes

no Encontro João Brigola, Director do Instituto dos

Museus da Conservação (IMC), Graça Filipe, Subdirectora

do IMC, e Clara Camacho, Coordenadora da Rede

Portuguesa de Museus. Os trabalhos foram transmitidos

via Web em: http://www.mcu.es/museos/MC/CIMM/

EncuentrosMulti/EncuentroPoliticasPCul.html.

– I Encontro sobre Políticas Públicas Culturais

Entre 4 e 5 de Junho, e no âmbito das suas XIII Jornadas

de Cultura Popular, o GEFAC (Grupo de Etnografia e

Folclore da Academia de Coimbra) realizou em Coimbra

o Colóquio “Para que distância, movimento? Em home-

nagem a Ernesto Veiga de Oliveira”, por ocasião da

celebração do centenário do nascimento deste etnólogo.

O Director do Departamento de Património Imaterial

do IMC, Paulo Ferreira da Costa, participou neste evento

com a apresentação da comunicação “Centro de Estudos

de Etnologia / Museu Nacional de Etnologia: fontes de

inspiração para a salvaguarda do Património Imaterial”,

que versou sobre a visão estratégica destas instituições,

de que resultaram, a partir de uma mesma equipa e

esforços complementares, as colecções nacionais e os

arquivos públicos de referência para o conhecimento e

a documentação do Património Imaterial em Portugal. 

– GEFAC: “Ao Encontro de Ernesto Veiga de Oliveira”

Entre 29 e 30 de Junho decorreu em Cáceres a

Conferência “Sharing European Cultural Heritage /

Compartiendo el Património Cultural Europeu”,

organizada pelo Ministério de Cultura de Espanha no

âmbito da Presidência Espanhola da União Europeia.

Considerando as suas atribuições orgânicas e

competências em matéria de Património Imaterial, o

IMC encontrou-se representado na Conferência através

de Paulo Ferreira da Costa, Director do Departamento

de Património Imaterial, que participou na Sessão “Values

of Cultural Heritage in Social Processes”, tendo abordado

a estratégia e projectos em curso do IMC para o sector.

– Conferência “Sharing European Cultural Heritage”
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No passado dia 1 de Julho teve lugar na Cinemateca

Portuguesa o Dia de Informação “Europeana.Cultura.pt”,

organizado conjuntamente pelas seguintes entidades:

Biblioteca Nacional de Portugal, Cinemateca

Portuguesa, Direcção-Geral de Arquivos e Instituto

dos Museus e da Conservação. Visando a apresentação

da estratégia concertada destes organismos para a

divulgação de conteúdos relativos à cultura portuguesa

no Portal Europeana, o Seminário contou igualmente

com a presença do Secretário de Estado da Cultura,

Elísio Summavielle, bem como de Annette Friberg,

representante da Europeana. Em representação do

IMC, Paulo Ferreira da Costa, Director do

Departamento de Património Imaterial, apresentou a

comunicação intitulada “Matriz 3.0 em tempos de

Web 2.0: novas perspectivas para a gestão e divulgação

das colecções dos Museus Nacionais”, sobre a nova

versão do Programa Matriz, actualmente em fase de

conclusão, bem como dos seus interfaces de

disponibilização de conteúdos na Internet. �

– “Europeana.cultura.pt”

Artigo

No ano em que o ICOM (International Council of

Museums) propõe à comunidade museológica e à

comunidade em geral, como tema de reflexão, o

papel e a acção dos museus na criação e con-

solidação da harmonia social, o Museu da Luz tem

acentuado a sua intervenção em torno deste tema

que é também sua missão primordial.  

Esta função social estava já implícita na própria

génese do Museu, quando a comunidade o propôs

no quadro da transferência e da reposição da aldeia

da Luz. Nas actas das primeiras reuniões pre-

paratórias do processo de realojamento e de

concertação social, na década de 80, as entidades

locais em representação da comunidade

propunham o que designavam por “Museu da Luz

e do Castelo da Lousa” (sendo este último um

importante monumento classificado de época

romana, também inevitavelmente submerso pelo

regolfo de Alqueva). 

A recolha de objectos significativos e referenciais

foi neste âmbito desencadeada espontaneamente

pela própria população, dando origem à exposição

“Memórias de uma aldeia”, que ocupava as

instalações de uma sala visitável localizada no largo

principal da antiga Luz. Nos últimos anos de vida

da aldeia, quando centenas de curiosos de todo o

país e de fora dele aí acorriam para visitar e fruir

a aldeia que viria a ser integralmente submersa

pelas águas da grande e esperada barragem do sul,

este espaço expositivo, idealizado e construído pela

população consciente dos princípios de legitimação

e salvaguarda da identidade passada, acabaria por

ser amplamente visitado. Era o primeiro embrião

do Museu.

Os objectos que aí se encontravam eram os objectos

do quotidiano de uma sociedade eminentemente

rural, assim como as alfaias do trabalho da terra,

dispostos no espaço de forma organizada e recriando

cenários da vida do campo. Eram objectos comuns,

vistos e repetidos de outros lugares (verificou-se,

por exemplo, uma proliferação dos mesmos na

decoração de ambientes domésticos, nomeadamente

logradouros e quintais).

Mas estes objectos tinham sido gerados e utilizados

num momento passado de uma aldeia que iria

desaparecer para todo o sempre. Estes artefactos

transportavam todo o simbolismo do

desaparecimento de um lugar, das suas casas, ruas

e praças, vales e fontes, hortas e rios. Esta carga

quase mítica que rodeava os objectos e o lugar, já

Museu da Luz: a evocação da memória
como princípio de coesão social
Maria João Lança** Directora do Museu da Luz

Áreas de exposição. Arquivo EDIA, S.A.,

Museu da Luz.
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sentida e manifestada, como se viu, ainda na velha

Luz, foi legada ao novo povoado e ao novo museu.

No antigo lugar pela iminência do desaparecimento;

no novo lugar, pelo desaparecimento efectivo e

pela substituição e recriação.

O programa museológico de Benjamim Pereira,

implicando a recolha de objectos para o Museu,

viria a integrar, uma boa parte daqueles artefactos

colectados pela população e reunidos na referida

exposição. Estes objectos que constituem hoje o

acervo museológico são portanto ricos de

significados, representativos de espaços e de tem-

pos desaparecidos, palcos de vidas e gerações;

transportam consigo registos e episódios rela-

cionados com as práticas sociais colectivas, muitas

vezes ancestrais, mas também sentimentos e

emoções associados a um poderoso e inédito

processo feito de descontinuidades.

É pois neste quadro que no Museu se promove a

patrimonialização das realidades do passado como

forma de ancoragem e elaboração da identidade

comum, particularmente necessária quando um

grupo social é sujeito a um momento de ruptura

e tem de começar um novo ciclo de vida,

procurando recuperar a confiança e a união. No

quadro da transferência e da substituição da

comunidade e da aldeia, continuando a concertação

social iniciada com o processo de deslocalização,

o Museu assumiu-se desde logo como espaço

de referência, na recolha, armazenamento, inter-

pretação e difusão de memórias e reconstituições,

mas também das práticas do presente, sendo que

o processo de adaptação social e o sentimento

colectivo vivenciado estão sempre subjacentes na

própria musealização.  

O Museu promove assim a discussão em torno do

presente e do processo social de adaptação, encarado

como factor de desagregação – devido a factores

de ordem social – e, simultaneamente, factor de

união – devido a factores de ordem emocional –

do grupo.

Esta dupla missão, de enaltecimento do passado e

de interpretação do presente, tendo como elo

essencial de ligação as memórias e o passado, estava

naturalmente presente no Programa Museológico

fundador, conduzido pela sabedoria e experiência

de Benjamim Pereira. Na sua programação,

Benjamim Pereira referia que «(…) as atribuições

e acções que [o Museu da Luz] deverá assumir e

desenvolver alcançam uma particular dimensão

que transcende o âmbito de qualquer museu

regional normal. Nesse aldeamento recriado, deve

ser o agente activo e participativo, o interventor

qualificado no diálogo ou debate desse momentoso

processo, constituindo-se como um espaço

privilegiado de reencontro com o passado comum,

num equipamento cultural que participe no

desenvolvimento da comunidade local e que,

através de um processo interactivo, pode projectar

reflexões e experiências de valorização de práticas

decorrentes do novo contexto emergente.» (Museu

da Luz, Beja: Museu da Luz_EDIA, 2003, p. 49).

Se conceptualmente aquela dupla função do Museu

era já evidenciada, também no próprio discurso

expositivo e na museografia ela aparece materia-

lizada, através de uma presença marcante e

diferenciadora dentro do espaço expositivo: uma

ampla mesa com cadeiras, encimada pela luz de

um candeeiro branco, evocando um ambiente

doméstico e, simultaneamente de repouso e

introspecção. Estes elementos introduzidos na Sala

da Memória – espaço-contentor por excelência dos

registos da memória, quer em termos dos objectos

expostos, carregados de saberes dos tempos, quer

pela presença da imagem em movimento, onde a

experiência do passado desaparecido é fruída

visualmente – destinam-se ao encontro da

comunidade no (e com o) Museu.   

Para dar expressão a esse conceito, o Museu da

Luz, no âmbito quer dos seus programas educativos

quer dos seus projectos de documentação e de

investigação interna, tem vindo a desenvolver

práticas e programas de dinamização que desenvolve

de forma sistemática, ainda que lenta e gradual,

como o exige o trabalho comunitário. A estas

acções, que procuram estabelecer o diálogo aberto

com a comunidade e que têm lugar na referida

mesa, viemos a designar por ‘Conversas à Mesa da

Memória’. Têm como temas centrais as práticas

quotidianas e cerimoniais, a adaptação à nova

aldeia, as emoções, as preocupações dos dias de

hoje, o confronto geracional. Também o próprio

museu – sua intervenção, programação e colecções

– pode ser objecto de reflexão e discussão,

10 | Boletim Trimestral

“Conversas à Mesa da Memória”

Arquivo EDIA, S.A., Museu da Luz.
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estabelecendo desta forma ‘pontes’ com as

aspirações que a comunidade tem sobre a sua

função e desempenho.

No espaço do Museu que é o espaço da repre-

sentação, as conversas têm lugar em ambiente

informal, ainda que não decorram, naturalmente,

como se os seus participantes estivessem a discutir

e debater os seus assuntos no espaço privado (as

suas casas) ou no espaço público comum (no café,

na padaria ou na sociedade recreativa). Estes actores

da construção museal, que são a comunidade,

relacionam-se com o Museu com o respeito e

formalidade que se associa geralmente à instituição

museológica, ainda que o entendam também na

sua vertente de ‘fórum’.

O Museu é também o espaço da validação. Os

assuntos que aqui são tratados, mesmo que

relacionados com as pequenas rotinas das gentes,

ganham nova importância e dimensão. Nestes

processos é fundamental o enaltecimento do

individualismo e da diferenciação na evocação dos

quotidianos, pois só assim é possível agregar a

comunidade ao Museu, fazendo-a sentir que

também cumpre uma função. O trabalho comu-

nitário não pode ser unilateral. Ambas as partes

têm que se sentir úteis e envolvidas, mediante

objectivos concretos e comunicantes.

As conversas são orientadas pelos técnicos do

Museu, baseiam-se em temas e guiões previamente

definidos. Os participantes que se sentam à mesa

são convidados pelo Museu, podendo existir

também uma pequena audiência, porque as

Conversas são abertas à comunidade. Todas as fases

activas deste processo são registadas no suporte

vídeo, incrementando-se assim o acervo audiovisual

(“Arquivos da Memória”) que o Museu tem vindo

a gerar, desde a sua concepção e fundação com a

equipa de Benjamim Pereira. 

No âmbito do tema do ICOM, Museus e Harmonia

Social, e por ocasião do Dia Internacional dos

Museus, no quadro também das suas atribuições,

o Museu da Luz entendeu ser oportuno promover,

pela primeira vez de forma aberta e directa, a

discussão e o balanço dos 8 anos de mudança para

a nova Luz.

Para o efeito, entre os dias 14 e 21 de Maio, foram

constituídos 4 grupos de conversação, ordenados

por temas e também segmentos etários da

comunidade. Num primeiro dia procedeu-se a um

balanço genérico sobre a mudança, com um olhar

particular sobre as suas repercussões na vida

comunitária e um enfoque na vivência dos espaços

públicos da povoação. Este tema contou com os

testemunhos dos representantes do poder local

(Autarquia e Junta de Freguesia), a que se juntou

o poeta da aldeia. Num segundo dia, reuniram-se

alguns jovens da aldeia (embora com poucas

presenças) que nos falaram das perspectivas de

futuro e das suas propostas para a coesão da

comunidade, nomeadamente através da dinamização

do tecido económico, incremento do turismo e do

papel do museu na dinamização da aldeia. A terceira

mesa contou com um grupo de idosos que nos

falaram das memórias associadas à aldeia e ao

desaparecido rio Guadiana. Por fim, foi ainda

realizada uma sessão com crianças que nos falaram

da forma como encaram a nova aldeia, o grande

lago e o museu, numa perspectiva de futuro, pois

já poucas recordações têm do lugar que deixaram

para trás com as suas famílias. 

Contrariamente ao que seria de supor, os idosos

são a geração mais conformada com a nova rea-

lidade, valorizando francamente os aspectos

positivos da aldeia e do museu. Sentem saudades

do lugar e das suas casas – que muitas das vezes

construíram com as suas próprias mãos –, mas há

um sentimento de missão colectiva que foi

cumprida com dignidade. 

Nestes dias de Maio, o Museu da Luz reuniu grupos

da comunidade e pessoas que de forma espontânea

poderiam não se juntar para debater os temas da

mudança, ainda hoje tão sensíveis para todos. A

comunidade está, ainda, em pleno processo de

adaptação. Nestes dias de Maio, no espaço do

Museu, as emoções, as ansiedades, as saudades e

as amarguras, instalaram-se por entre as salas e os

objectos. O Museu da Luz guarda e evoca

sentimentos, de tempos e de espaços suspensos e

desaparecidos; e assim dá expressão, de forma

inequívoca, ao tema do papel dos museus para a

constituição da harmonia ou da coesão social

e que é, porventura, um grande desafio para o

futuro da instituição museológica nas sociedades

contemporâneas. �
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Lançamento do filme A minha Aldeia já

não mora aqui, de Catarina Mourão.

Arquivo EDIA, S.A., Museu da Luz.
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Realizou-se no passado dia 10 de Maio mais um

Encontro dos Serviços Educativos dos Museus do

Distrito de Setúbal, promovido, desta feita, pelo Museu

Municipal de Santiago do Cacém. Este encontro foi

realizado na Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca

e contou, no período da manhã, com a intervenção

de nove instituições museológicas. O programa

contemplou ainda no período da tarde, uma visita ao

Museu Municipal de Santiago, núcleo sede e Museu

do Trabalho Rural, localizado na freguesia da Abela.

Para além dos quatro museus do distrito de Setúbal

pertencentes à RPM, o museu anfitrião, o Ecomuseu

Municipal do Seixal, o Museu Municipal de Alcochete,

e o Museu do Trabalho Michel Giacometti, participaram

no encontro ainda mais cinco museus do Distrito

pertencentes às seguintes tutelas: Câmara Municipal

de Sines, Câmara Municipal do Montijo, Câmara

Municipal de Sesimbra, Câmara Municipal da Moita

e Assembleia Distrital de Setúbal. A sessão de abertura

contou com a presença da Vereadora da Câmara

Municipal de Santiago do Cacém, Margarida Santos,

e da Coordenadora da Rede Portuguesa de Museus,

Clara Frayão Camacho. 

As comunicações apresentadas foram ao encontro do

desafio proposto no sentido de promover a reflexão

e a partilha de experiências em torno dos Serviços

Educativos, tendo-se revelado muito enriquecedoras

na medida em que permitiram conhecer o trabalho

desenvolvido nas várias instituições e equacionar

problemas comuns às diversas equipas. 

Museus do Distrito de Setúbal
– Encontro de Serviços Educativos

Um elevado número de Museus da Rede Portuguesa de Museus, incluindo os Museus e Palácios do Instituto

dos Museus e da Conservação (IMC) aderiram às comemorações do 18 de Maio, Dia Internacional dos

Museus, e da Noite dos Museus, este ano festejada no sábado anterior, 15 de Maio.

Sob o mote “ Museus e Harmonia Social”, 76 Museus da RPM, incluindo 32 Museus e Palácios tutelados

pelo IMC e 44 museus de diversas tutelas, realizaram actividades diversificadas nos dias 15 e 18 de Maio.

Destacam-se as cerca de 285 iniciativas, designadamente exposições, conferências, visitas guiadas e animadas,

ateliês, espectáculos de música, teatro e dança, entre outras. No que respeita ao IMC, a Noite dos Museus

contou com a presença de 11.723 visitantes nos Museus e 4.429 nos Palácios, enquanto que o Dia

Internacional dos Museus foi festejado por 12.332 pessoas nos Museus e 4.905 nos Palácios. No total,

nestes dois dias, as entidades museológicas do IMC foram visitadas por mais de 33.000 pessoas.

Relativamente às entidades do IMC mais visitadas, na Noite dos Museus, o Museu Grão Vasco foi líder

com 2.691 visitantes, seguido do Palácio Nacional de Mafra com 2.000 espectadores no Concerto “Os 6

Órgãos da Real Basílica de Mafra”, do Museu Nacional de Arte Antiga com 1.148 pessoas e do Museu

Nacional dos Coches com 923 participantes na “Noite das Surpresas”. No Dia Internacional dos Museus,

as actividades dirigiram-se sobretudo para o público escolar, tendo-se destacado o Palácio Nacional de

Sintra com 2.073 participantes, seguido do Museu Nacional dos Coches com 1.578 visitantes, do Paço

dos Duques com 1.421 e do Museu Grão Vasco com 1.407.

Este ano, o Museu de Arte Popular assinalou presença nas comemorações do dia 18 de Maio apesar de

ainda se encontrar em fase de instalação e de reestruturação. Ao todo, participaram nas suas iniciativas,

sobretudo visitas guiadas e oficinas, 912 visitantes, maioritariamente provenientes de escolas convidadas.

Embora tenha havido um decréscimo de participantes nas iniciativas promovidas pelos Museus e Palácios

do IMC, o balanço das comemorações foi positivo, sobretudo tendo em conta o entusiasmo e o envolvimento

empenhado das equipas que neles trabalham no sentido de contribuir para reforçar hábitos culturais nos

seus públicos. �

Noite dos Museus 
e Dia Internacional dos Museus 2010

Informações e contactos 

Praça do Município 

7540-136 Santiago do Cacém

Tel.: 269 827 375

Fax: 269 829 498

cmsc.bib@mail.telepac.pt 

Notícias Museus RPM*

* Notícias exclusivamente baseadas

em informações enviadas pelos

Museus integrados na RPM.
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Na sua V edição, a organização destes encontros por

parte dos museus da RPM do distrito de Setúbal reveste-

-se da maior importância por revelar grande sentido de

persistência, rigor e espírito de partilha entre as diversas

equipas dos museus do distrito no desenvolvimento desta

linha de trabalho central à actividade museológica. �
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No passado dia 27 de Abril reabriu a Biblioteca do

museu, abrangendo temas especializados tão vastos

como a Arqueologia, Antropologia, Etnografia,

Filologia, História da Arte e História Antiga. 

A Biblioteca disponibiliza mais de 20.000 volumes

e tem capacidade para 80 leitores em simultâneo.

É um espaço único destinado à investigação e ao

estudo, encontrando-se aberto a todo o público,

cumprindo o seu lema sapiencial: Ora lege, lege, lege,

relege, labora et invenies. Ou seja: Ora lê, lê, lê, torna

a ler, trabalha (o teu espírito) e atingirás (ou

alcançarás).

Museu Arqueológico de São Miguel 
de Odrinhas
– Reabertura da Biblioteca

Informações e contactos

Museu Arqueológico de São Miguel

de Odrinhas 

Av. Professor Dr. D. Fernando 

de Almeida

São Miguel de Odrinhas

2705-735 São João das Lampas

Tel.: 219 609 520 / Fax: 219 609 529

divulgacao-masmo@sintraquorum.pt

Ave Amici! Estamos em plena época romana. O pater

familias saúda os convidados e exorta-os a acompanhar

as matronas da sua domus numa visita ritual aos túmulos

dos antepassados e aos altares dos deuses. Nas

sepulturas colocam-se grinaldas e sobre as aras ardem

incensos e derramam-se libações. As trémulas luzes

das candeias movem misteriosas sombras. Chamados

pelos seus próprios nomes, os antigos romanos e suas

divindades ganham uma nova vida e tornam-se

presentes. As pedras falam!

No dia 19 de Junho decorreram no Museu Arqueológico

de São Miguel de Odrinhas duas sessões nocturnas

dando a conhecer ao público contextos de época

romana. 

Já no dia 15 de Maio tinha sido encenada, na

penumbra da noite e à luz trémula das velas, uma

visita muito especial ao Museu Arqueológico de São

Miguel de Odrinhas. A música antiga levou os

visitantes até ao século XVI, à Corte de D. João III.

Os personagens históricos leram, interpretaram e

discutiram as enigmáticas inscrições romanas,

recriando a atmosfera das mais antigas descober-

tas arqueológicas feitas em Sintra na época do

Renascimento.

– Noites do Museu

Foi na grande praça central do Museu, designada Agora,

que decorreu, no dia 18 de Maio, mais uma edição do

festival de teatro clássico, encenado pelo grupo Thíasos

do Instituto de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras

da Universidade de Coimbra. Este ano com um programa

inovador, mais participativo e especialmente vocacionado

para as escolas, incluindo o Recital encenado “Pintar

com vinho as setas do Amor”, a partir de Anacreontea,

seguido de um Workshop de Teatro Clássico e da

apresentação da Tragédia: “Hipólito”, de Eurípedes.

Pretendeu-se assim assinalar o Dia da Latinidade e o

Dia Internacional dos Museus, promovendo e

divulgando a cultura greco-latina, de que todos na

Europa somos herdeiros. �

– IX Festival de Teatro de Tema Clássico

Decorre, em Ipatinga (Minas Gerais, Brasil), o 1º curso

de especialização em Gestão Integrada do Território

para o Desenvolvimento Sustentável, oferecido em

parceria entre o Instituto BioAtlântica, o Instituto

Politécnico de Tomar e a Fundação Goceix

(Universidade Federal de Ouro Preto). O objectivo do

Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado 
do Vale do Tejo
– Projecto discutido no 1º curso de Gestão Integrada do Território no Brasil
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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

curso, que irá ser promovido também em Portugal,

é o de formar lideranças regionais capazes de integrar

as acções de diversos sectores em projectos concretos

de desenvolvimento sustentável.

Primeiro território a receber a iniciativa, a região do

Vale do Aço no Brasil é um dos mais importantes pólos

industriais daquele País, e tem na questão dos recursos

hídricos e do solo os grandes desafios para seu

desenvolvimento socioeconómico. “Apenas acções

integradas, com lideranças dos diversos sectores,

poderão nos trazer algumas soluções para recuperarmos

a qualidade ambiental e promover o desenvolvimento

da região”, comentou Inguelore Scheunemann,

pesquisadora associada do Instituto BioAtlântica e

coordenadora, com Luiz Oosterbeek, do curso.

Segundo Luiz Oosterbeek, Director do Museu de Arte

Pré-Histórica e do Sagrado do Vale do Tejo, a

priorização da construção com os cidadãos dos

conceitos de espaço, tempo e causalidade, e a didáctica

da importância crucial da tecnologia e da ciência para

o futuro das sociedades, são dois vectores dominantes

dos programas de Gestão Integrada do Território. O

sistema de salas virtuais PACAD (que o Médio Tejo vai

implementar, e que já se começou a estruturar no

Brasil) e o projecto Andakatu (do Museu de Mação,

que também já foi apresentado no Brasil) foram

longamente debatidos pelos integrantes do curso, que

são na sua maioria quadros dirigentes de diversas

empresas, com formações muito diversificadas

(biólogos, arquitectos, engenheiros químicos,

sociólogos, gestores, economistas, entre outros).

Realizado no Centro de Biodiversidade da Usipa, o

primeiro módulo do curso apresenta aos participantes

os princípios de Gestão Integrada de Território,

abordando conceitos e objectivos, génese dos modelos

de gestão do território no século XX, aceleração de

tendências centrípetas na transição do milénio e a nova

consciência difusa, princípios orientadores e estudos de

caso, entre os quais merecerá atenção destacada o

modelo de Mação e em geral a região do Médio Tejo. 

Este projecto que o Instituto Politécnico de Tomar

agora inicia no Brasil, além da ponte já estabelecida

com o Instituto Terra e Memória em Mação, constitui

uma ponte importante para a internacionalização das

empresas do médio Tejo, em associação com o tecido

empresarial da região do Vale do Aço.

Informações e contactos 

Museu de Arte Pré-Histórica 

e do Sagrado do Vale do Tejo

Largo Infante D. Henrique

6120-721 Mação

Tel.: 241 57 14 77

museu@cm-macao.pt 

Durante três dias – 28, 29 e 30 de Maio – decorreu

o 6º Curso Intensivo de Técnicas de Levantamento de

Arte Rupestre no Museu de Arte Pré-Histórica de Mação,

no Laboratório de Arte Rupestre do Instituto Terra e

Memória (ITM) e no rio Ocreza. A formação foi

coordenada por Mila Simões de Abreu, incluindo sessões

teóricas e práticas sobre métodos de levantamento da

Arte Rupestre (gravuras e pinturas). �

– 6º Curso intensivo de técnicas de levantamento de Arte Rupestre

O Museu de Aveiro foi convidado a participar na

exposição De terre et de Feu. L’Aventure de la Céramique

Européenne. Esta mostra, organizada pela cidade de

Limoges em colaboração com o Museu Nacional da

Porcelana Adrien Dubouché, em Limoges, e pela

Réunion des Musées Nationaux (RMN) vai estar patente

de 18 de Junho a 26 de Setembro do corrente ano

na Galerie des Hospices em Limoges.

– Participação em exposição em Limoges 

No dia 12 de Maio de cada ano, Aveiro celebra a sua

Padroeira, a Princesa Santa Joana. As cerimónias

religiosas incluíram Missa Solene na Sé de Aveiro

presidida pelo Bispo de Aveiro, D. António Francisco

dos Santos, Romagem ao Túmulo da Princesa Santa

Joana e Procissão Solene pela cidade. Incorporaram

a Procissão as imagens do Séc. XVIII de Santa Joana

e de São Domingos e as relíquias da Princesa, cofre-

-relicário e âmbula-relicário em prata, assim como

diversas alfaias pertencentes à colecção do Museu de

Aveiro. Estes objectos, em exposição no Museu,

readquirem excepcionalmente neste dia a sua

função religiosa inicial. O Museu teve ainda patente

ao público, pela primeira vez, um manuscrito de

1628 com o primeiro processo de beatificação da

Princesa.

Museu de Aveiro
– Celebrações da Princesa Santa Joana
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Com a realização deste evento, pretendem os seus

mentores pôr em evidência a importância da produção

de nove centros de cerâmica europeus: Limoges

(França), Delft (Países Baixos), Stoke-on-Trent

(Inglaterra), Selb (Alemanha), Castellon (Espanha),

Sevilha (Espanha), Aveiro (Portugal), Pécs (Hungria)

e Faenza (Itália). Ao destacar as evoluções técnicas e

as grandes correntes artísticas que marcaram a história

destes grandes centros, esta exposição ambiciona

comprovar a qualidade e a vitalidade da tradição

cerâmica europeia, bem como a riqueza patrimonial

preservada pelas diversas instituições culturais ligadas

a estes centros cerâmicos.

Da colecção do Museu de Aveiro, vão ser expostas

quatro peças em faiança, um lavabo, um canjirão, um

bule, uma floreira e duas jarras em porcelana. Com

excepção do canjirão, todas as outras são peças

produzidas em fábricas de Aveiro. A vila de Aveiro,

elevada a cidade no século XVIII, testemunha desde

cedo uma forte tradição ligada à olaria, sendo que as

primeiras notícias ligadas a este ofício remetem-nos para

os inícios do século XV e prolongam-se até meados do

século XVIII. Altura a partir da qual começa a surgir uma

produção cerâmica, confirmada através do aparecimento

da primeira indústria de que há notícia, a Fábrica de

Louça Fina do Cojo, situada junto ao canal com o mesmo

nome que terá sido fundada por volta de 1775.

Cláudia Pinho e Melo �

Informações e contactos

Museu Carlos Machado

Convento de Sto. André 

Rua João da Moreira 

9500-075 Ponta Delgada 

Tel.: 296 283 814/285 532 

Fax: 296 629 504

museu.cmachado.info@azores.gov.pt

http://museucarlosmachado.azores.gov.pt/

http://museuemsuacasa.org

Informações e contactos

Museu Municipal de Alcochete

Rua Dr. Ciprião de Figueiredo

2890-071 Alcochete

Tel.: 212 348 652/3/4

Fax: 212 348 692

museu.municipal@cm-alcochete.pt

O Museu Carlos Machado em Ponta Delgada possui

a mais relevante colecção de obras do escultor açoriano

Ernesto Canto da Maia (1890-1981), autor fundamental

da Escultura portuguesa da 1ª metade do século XX.

A carreira do artista fez-se entre S. Miguel, Lisboa e

Paris, de 1907 a 1954, lugares onde construiu um

discurso poético único e uma posição cimeira na

História da Arte portuguesa: a do escultor moderno

com um raro discurso autobiográfico e intimista,

cultivando a supremacia da função simbólica da

imagem sobre a sua função mimética.

O Governo Regional dos Açores, através da Direcção

Regional da Cultura, organizou a exposição Canto da

Maia. O escultor português do silêncio, comissariada por

Paulo Henriques. Constituída por 43 obras, a maioria

das quais do Museu Carlos Machado e algumas do Museu

Nacional do Azulejo, em Lisboa, a exposição faz uma

síntese breve mas eloquente dos diferentes momentos

da criação deste notável escultor do Modernismo. 

Apresentada em Madrid, durante Novembro de 2009,

e em Lisboa, de Abril a Maio de 2010, teve a última

apresentação em Bruxelas, em Junho, no período em

que a Região Autónoma dos Açores foi aí dada a

conhecer como a Região Europeia 2010. �

Museu Carlos Machado / Direcção Regional
de Cultura dos Açores
– Exposição Canto da Maia. O escultor português do silêncio

O Museu Municipal de Alcochete apresentou em 15

de Maio – Noite dos Museus, o projecto Inventário

do Património Cultural Edificado do Concelho de Alcochete.

Este trabalho constituirá um meio para a preservação

e divulgação do património e pretende-se que venha

a constituir um documento que reúna uma

caracterização exaustiva de todas essas estruturas

edificadas, constituindo não só uma ferramenta a

considerar na gestão do território, mas também uma

base de informação para consulta pública.

Museu Municipal de Alcochete
– Inventário do Património Cultural Edificado do Concelho de Alcochete

O Museu Municipal de Alcochete obteve, no passado

mês de Maio, a certificação do seu Sistema de Gestão

da Qualidade (SGQ), segundo o referencial normativo

NP EN ISO 9001:2008, pela Empresa Internacional de

Certificação (EIC). Esta distinção foi mais um objectivo

que o Museu atingiu com sucesso e que permitiu

reconhecer e aperfeiçoar a qualidade dos seus serviços,

constituindo um marco de especial relevância, no

reconhecimento formal do esforço do Museu Municipal

de Alcochete, em prol da qualidade do serviço. �

– Certificação do Museu Municipal de Alcochete – Sistema de Gestão da Qualidade

Exposição em Bruxelas

© Sérgio Fazendas
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Informações e contactos

Museu Nacional do Azulejo

Rua Madre de Deus, 4

1900-312 Lisboa

Tel.: 218 100 340

Fax: 218 100 369

mnazulejo@imc-ip.pt

http://mnazulejo.imc-ip.pt

Informações e contactos:

Museu Municipal de Estremoz

Largo Dom Dinis

7100 Estremoz

Tel.: 268 333 604

http://museuestremoz.blogspot.com

http://museuestremoz.wikia.com

http://museuestremoz.redemuseus.com

O Museu da Alfaia Agrícola, núcleo museológico do

Museu Municipal de Estremoz Prof. Joaquim Vermelho,

começou a ser transferido de espaço no mês de Junho.

O imóvel (antiga moagem sita na Rua Serpa Pinto,

Estremoz), onde se expunha o magnífico acervo de

alfaias agrícolas e transportes típicos desta região,

estava em plena ruína, pelo que, provisoriamente,

este núcleo vai passar para um armazém da EPAC,

junto à zona industrial de Estremoz. 

O objectivo desta mudança não passa somente por

salvaguardar e preservar o acervo, pelo que se vão

expor as colecções sob a forma de “Reservas Visitáveis”,

abrindo novamente um núcleo do Museu de Estremoz,

tão acarinhado por toda a comunidade.

Durante a mudança terão início as primeiras acções de

limpeza, desinfestação, conservação e restauro das peças.

O trabalho será norteado pelo objectivo de reabrir este

espaço durante o primeiro semestre de 2012. �

Museu Municipal de Estremoz Prof. Joaquim
Vermelho
– Museu da Alfaia Agrícola de Estremoz reabre em 2012

Os tesouros do Museu Nacional do Azulejo (MNAZ)

estão a partir de agora mais acessíveis graças ao

patrocínio da Associação Salvador, que viabilizou novas

condições de acessibilidade e conforto para visitantes

com incapacidade motora e mobilidade reduzida.

Esta intervenção integra-se no projecto Tesouros ao

alcance de todos, que pretende criar um circuito de

visita que permita ao visitante individual – mesmo

com incapacidade motora ou sensorial (visual e

auditiva) – acesso físico e intelectual às peças mais

importantes do museu, os seus tesouros.

A partir de agora está garantido o acesso físico aos

tesouros do MNAZ. A Associação Salvador patrocinou

a adaptação do balcão da recepção para permitir a

aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas, a

instalação de rampas onde necessário, a colocação de

corrimãos e faixas anti-derrapantes nas escadas, a

construção de uma casa de banho acessível no 1.º

andar e a aquisição de novo mobiliário para o

restaurante e jardim do Museu. 

As valências do projecto relativas à acessibilidade da

informação serão em breve disponibilizadas ao público,

na esperança de tornar o Museu Nacional do Azulejo

um local de cultura e lazer inclusivo. �

Museu Nacional do Azulejo
– Associação Salvador patrocina Tesouros ao alcance de todos

Informações e contactos

Museu de Portimão

Rua D. Carlos I (Antiga Fábrica de

Conservas “Feu”)

8500-607 Portimão 

Tel.: 282 405 230 /265 /268 

Fax: 282 405 235

museu@cm-portimao.pt

Na cerimónia anual do European Musem of the Year

Award 2010 (EMYA), realizada na cidade finlandesa

de Tampere, entre 19 e 22 de Maio, a qualidade

das exposições e das colecções do Museu de Portimão

foi distinguida pela entidade organizadora – o

European Museum Forum (EMF). 

Em apenas dois anos de funcionamento esta é a

quarta distinção (a 2ª internacional) que o Museu

de Portimão recebe, com destaque para o importante

“Prémio Museu do Conselho Europa 2010”, cuja

escultura de Juan Miró “La femme aux beaux seins”

se encontra exposta na entrada do museu.

Perante mais de 160 profissionais de museus de 22

países, facto que conferiu uma forte visibilidade ao

Museu de Portimão, o júri do EMF atribuiu o Diploma

EMYA, no qual expressa o reconhecimento pelo notável

trabalho realizado em prol da melhoria da qualidade

das exposições e das colecções do Museu de Portimão.

O Oceanário de Stralsund (Alemanha) – Prémio Museu

do Ano EMYA 2010 – e o Museu da Água de Agbar

(Espanha) – Prémio Micheletti (galardão que distingue

o melhor e mais inovador museu em ciência, técnica

e indústria) foram os outros vencedores da cerimónia

anual do European Museum of the Year Award.

Como resultado da crescente visibilidade inter-

nacional, o Museu de Portimão tem vindo a receber

vários convites para a apresentação do seu projecto,

junto da comunidade museológica e académica,

Museu de Portimão 
– Prémio Museu do Conselho da Europa 2010
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dos quais se destacam a presença no Encontro do

Conselho Internacional dos Museus de Espanha

(ICOM-Espanha), a 18 de Junho, em Bilbau, e no

Curso “Projectar um Museu”, da Escola Normal e

Superior de Pisa, a ter lugar na cidade italiana de

Volterra, em Outubro. �

Informações e contactos

Museu Quinta das Cruzes

Calçada do Pico, n.º1 

9000-206 Funchal

Tel.: 291 740 670

Fax: 291 741 384

mqc.dra@madeira-edu.pt 

www.museuquintadascruzes.com

Nos dias 15 e 18 de Maio de 2010, o Museu Quinta

das Cruzes desenvolveu diversas iniciativas e actividades

inseridas nas comemorações da Noite dos Museus e

Dia Internacional dos Museus, que contaram com a

participação de 665 visitantes.

No dia 15 de Maio, o Museu Quinta das Cruzes aderiu

à iniciativa da Noite dos Museus, permanecendo aberto,

com entradas gratuitas, entre as 19h00 e as 24h00,

e devido à enorme afluência de público, foram

realizadas seis visitas guiadas às colecções (mais três

do que as inicialmente previstas). O concerto musical

realizado pelo agrupamento Dolcemente, do Gabinete

Coordenador de Educação Artística, superou também

as expectativas com uma assistência que rondou cerca

de uma centena de pessoas.

Durante este período nocturno, os jardins foram

animados com a abertura da Cafetaria/Restaurante do

Museu e com momentos musicais com o

Orquestrofone. De hora a hora foram também

sorteados diversos produtos da loja do Museu.

Na Noite dos Museus registou-se um total de 377

visitantes, na sua maioria nacionais, de diversas faixas

etárias, com destaque para os visitantes mais novos

que aderiram com curiosidade à Noite. 

No Dia Internacional dos Museus, o Museu esteve

aberto, em horário contínuo, das 10h00 às 18h00,

com entradas livres e entrega de documentação. 

Ao longo do Dia foram realizadas três visitas guiadas

com um total de 288 participantes.

Tal como nos anos anteriores, o Museu incluiu nas

suas actividades o lançamento e a divulgação do Boletim

do Museu n.º 6 e do Boletim Infantil n.º 3. �

Museu Quinta das Cruzes 
– Noite Europeia dos Museus e Dia Internacional dos Museus  

Informações e contactos

Museu do Traje de Viana do Castelo

Praça da República

4900-520 Viana do Castelo

Tel.: 258 80 93 06

museutraje@cm-viana-castelo.pt

Informações e contactos

Palácio Nacional da Ajuda 

Largo da Ajuda 

1349-021 Lisboa 

Tel.: 213 637 095

Fax: 213 620 264

pnajuda@imc-ip.pt 

http://pnajuda.imc-ip.pt

http://masterpieces.asemus.museum

No Dia Internacional dos Museus, 18 de Maio, no

Museu do Traje de Viana do Castelo foi apresentado o

projecto de criação de uma Base de Dados de Postais

de Traje Vianense. Esta Base de Dados é composta por

cerca de 900 postais e abrange um período que se

inicia no início do século XX, terminando na década

de 1980. A recolha de postais foi feita com a colaboração

do Arquivo Municipal de Viana do Castelo, dos coleccio-

nadores de postais vianenses Miguel Ângelo Sá, José

Escaleira, Gonçalo Fagundes e António Carvalho e ainda

de outras pessoas que facultaram os seus postais avulsos.

A Base de Dados permitirá ter acesso a informações

diversas, como o tipo de traje, a situação em que foi

feita a imagem (pose, trabalho real, festa), a data em

que foi feita (quando é conhecida), o editor, e outras

informações que poderão ser úteis para estudiosos,

coleccionadores e simples curiosos. 

A apresentação deste projecto foi feita antes da

disponibilização da referida Base de Dados ao público,

o que acontecerá muito brevemente. �

Museu do Traje de Viana do Castelo
– Base de Dados de Postais de Traje Vianense

Virtual Collection of Masterpieces é um website lançado

pela ASEMUS (Ásia/Europe Museums Network) que

disponibiliza imagens e informações oriundas de

museus da Ásia e da Europa: http://masterpieces.ase

mus.museum/. Constitui uma ferramenta de divulgação

e de pesquisa, com diferentes níveis, para visitantes

de todo o mundo, interessados em arte asiática e

história cultural. Este projecto, no qual o Palácio da

Ajuda colabora, bem como o Museu Calouste

Gulbenkian, tem como objectivo a promoção de mútuo

entendimento entre os povos da Ásia e da Europa,

através da cultura e da arte. Para integrar esta grande

colecção ou para a consultar basta entrar em contacto

através do website. �

Palácio Nacional da Ajuda 
– Colaboração na Virtual Collection of Masterpieces
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O Instituto dos Museus e da Conservação participa

na representação de Portugal na exposição universal

que está a decorrer desde o dia 1 de Maio até 31 de

Outubro em Xangai. O evento conta com a presença

de 192 países e de 50 organizações internacionais. O

pólo principal da representação oficial portuguesa é

o Pavilhão de Portugal, que tem por lema “Portugal.

Uma Praça para o Mundo”, sendo a Praça do Comércio

em Lisboa a sua referência. Situado na Praça Europa,

na qual se encontram vários outros Pavilhões europeus,

o Pavilhão de Portugal é um edifício de forma poliédrica

de dois mil metros quadrados, com um forte impacto

visual, com as suas fachadas revestidas por lâminas

de aglomerado de cortiça.

O comércio das porcelanas chinesas que os portugueses

inauguraram por via marítima é um dos temas em

exposição no Pavilhão de Portugal na Expo 2010 Xangai.

Para o ilustrar, recorre-se a uma imagem virtual de um

prato de porcelana, com cerca de um metro de diâmetro,

onde são projectadas imagens de dez pratos de porcelana

decorados a azul e branco. Este elemento evoca as

relações comerciais de Portugal e China entre os séculos

XVI e XIX. Durante este período, Portugal deu início à

internacionalização e ao comércio de porcelanas chinesas

por via marítima, tendo sido transportadas perto de 20

milhões de peças. As projecções representam 10 pratos

de porcelana que pertencem ao Museu Nacional de

Arte Antiga, à Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, ao

Museu do Caramulo e à Colecção Telo de Morais (Câmara

Municipal de Coimbra).

Apresenta-se também a exposição “Portugal – China:

Quinhentos Anos de Encontros”, a qual retrata os

cinco séculos de relações luso-chinesas, detendo um

núcleo dedicado ao papel desempenhado pelos

portugueses na difusão do chá e dos costumes com

ele relacionados. Nesse núcleo exibem-se duas peças

autênticas provenientes do Palácio Nacional de Sintra

e da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves. �

Pavilhão de Portugal na Expo 2010 em Xangai 

Anel espiral prata. Museu Nacional de

Arqueologia. © Manuel Ribeiro

Frasco de chá coroa. Museu Nacional

de Arte Antiga. © Divisão de

Documentação Fotográfica

Saleiro azul de Lamego. Museu de

Lamego. © Divisão de Documentação

Fotográfica

Ecomuseu Municipal do Seixal – Jorge Raposo

Museu do Abade Baçal (Bragança) – Ana Maria Afonso

Museu Municipal de Faro – Luís Santos

Museu da Terra de Miranda (Miranda do Douro) – Jean-Yves Durand

Museu de Aveiro / Contributos para o Estudo da Colecção têxtil do Museu de Aveiro : Paramentos de Festa

Estudo de Maria João Mota que pretende ser um contributo para o conhecimento da origem e história do

conjunto de paramentos encomendado no século XVIII para servir nas festividades da Princesa Santa, e

que constitui o núcleo mais coeso, completo e identitário da colecção de paramentaria do Museu de Aveiro.

Separata da Revista de Arte Decorativas, nº 3, I, 2009 I Universidade Católica Portuguesa, Porto.

Museu da Imagem em Movimento / Museu da Imagem em Movimento: Intervenção para um Projecto

museológico

O Museu da Imagem em Movimento é um projecto de grande importância cultural que assume a missão

de preservar e valorizar o património técnico e artístico em torno da imagem. O livro conta com contributos

de vários autores, como Ana David Mendes em “Reabilitar para Habitar Um Novo Projecto Museológico”,

Cecília Lisboa Matias em “Sistema de Informação para o Património Arquitectónico – Os Celeiros da Mitra”,

Fátima de Llera, Mafalda Alegre e Madalena Rodrigues em “Estudo de Cor para a Determinação de uma

Novos Directores de Museus da RPM

Edições Museus da RPM
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Metodologia de Conservação e Restauro”, entre outros artigos de estudiosos interessados na recuperação

e activação deste novo espaço museológico de origem medieval, situado em pleno centro histórico de

Leiria.

Museu da Luz / Catálogo da exposição ‘Terra’, Fotografia & Vídeo de Nuno Cera

Editado pelo Museu da Luz/EDIA, S.A., este catálogo da exposição temporária ‘Terra’, de Nuno Cera,

bilingue (português/inglês), é coordenado por Luís Serpa e contém um texto de João Pinharanda. Esta

edição apresenta a reprodução, em fotografia a cores, das 14 obras que integram a exposição ‘Terra’ patente

no Museu da Luz de 24 de Abril a 25 de Julho de 2010. As fotografias e o vídeo apresentados na exposição

partem do género paisagístico e exaltam a presença da água, em torno dos principais Rios Portugueses. 

A sua génese deve-se a uma colaboração do artista no programa arquitectónico do arquitecto Ricardo Bak

Gordon para o Pavilhão de Portugal da Exposição Internacional de Saragoça, em 2008, que tinha como

tema global a Água. 

Museu Monográfico de Conímbriga / A Água e a Persistência do Homem. Torre da Nascente de Alcabideque.

Regadios e Aqueduto de Conímbriga

Catálogo de exposição que pretende homenagear a Água e o Trabalho Humano, factores integrantes e

que deram vida à cidade romana de Conímbriga e aos campos agrícolas de Alcabideque e Eira de Pedrinha.

Esta edição reflecte a opinião da comunidade local face ao papel de Conímbriga no desenvolvimento das

terras onde confluem Sicó e os campos do Mondego.

Museu Municipal de Penafiel / Catálogo Vislumbre de verdade

Catálogo de exposição patente ao público no Museu Municipal de Penafiel de 15 de Maio a 26 de Setembro

de 2010. Com apresentação de Laura Castro, estão aqui retratadas a biografia do artista Manuel Casal

Aguiar e as obras que integram esta mostra temporária.

Museu Municipal de Penafiel / Elites e Finanças. O concelho de Penafiel na Reforma Liberal (1834-1851)

Através da Série Estudos e Documentos n.º 3, o Museu Municipal de Penafiel tem vindo a publicar estudos

decorrentes de investigações académicas e históricas sobre o Município. Esta edição consubstancia a

dissertação de mestrado de António José Pinto do Fundo, contendo uma caracterização do espaço

administrativo do concelho de Penafiel desde a Época Moderna ao fim do Antigo Regime e aos alvores do

Liberalismo.

Museu Municipal de Penafiel / Catálogo Fotográfico do Museu Municipal de Penafiel

Catálogo fotográfico da Exposição Permanente do Museu Municipal de Penafiel, tratando-se essencialmente

de uma obra de imagem, com fotografia de Luís Ferreira Alves e textos de Francisco Providência, Gabriella

Casella, Maria José Santos e Rosário Marques.

Museu Municipal de Tavira / Cidade e Muros Rurais: Tavira e as Sociedades Agrárias

Catálogo de exposição organizada pelo Museu Municipal de Tavira patente até 18 de Junho de 2011. É

de destacar a exaustiva investigação em torno de: “as seculares e recíprocas relações entre as cidades e as

sociedades agrárias”; “os usos e as transformações do território”; “as arquitecturas do barrocal e da serra”;

“as economias agrárias”; “as festividades e expressões musicais”, entre outras temáticas. A publicação é

ilustrada por objectos etnográficos e artísticos, fotografias, mapas, representações gráficas, para além de

um CD multimédia que a acompanha.
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Museu da Pólvora Negra / Cadernos do Museu da Pólvora Negra N04 /2009: “À Conversa com… Resumo

de Comunicações apresentadas em 2008” 

A 4ª edição dos “Cadernos do Museu da Pólvora Negra” aborda as conversas integradas na iniciativa “Ao Domingo

no Museu com toda a Família”, realizadas em 2008, e que tiveram como ponto de partida quatro peças da

colecção do museu. Os Cadernos assinalam também o esforço que tem vindo a ser desenvolvido na área da

investigação, apresentando a história de uma das unidades de pólvora mais importantes do País. Esta edição

recebeu uma Menção Honrosa de melhor trabalho sobre Museologia no âmbito dos Prémios APOM 2008.

Museu Quinta das Cruzes / Boletim do Museu Quinta das Cruzes n.º 6

Edição anual do Museu. Neste número, o Boletim versa sobre as últimas incorporações e os novos núcleos

expostos, como a sala dedicada aos desenhos do Álbum “Sketches by Emily Geneviève Smith”e a colecção

de Glíptica, exposta pela 1.ª vez ao público. Esta edição aborda também as recentes Obras de Beneficiação

que abrangeram toda a Quinta e que vieram beneficiar este espaço, como a criação de acessos a pessoas

portadoras de deficiências motoras e a iluminação de todo o espaço exterior.

Museu Quinta das Cruzes / Boletim Infantil do Museu Quinta das Cruzes n.º 3

Edição anual do Museu. Neste número do Boletim Infantil do Museu Quinta das Cruzes é abordada a temática

da história do Museu e das suas colecções. Nesta publicação pretende-se que as crianças entrem em

contacto com o património existente nos diversos espaços da Quinta das Cruzes, não só através da leitura

de textos, mas também através da realização de diversos jogos lúdico/educativos que a levarão numa

viagem através das salas e das histórias dos objectos em exposição.

Agenda

Rede de Museus do Algarve
Algarve: do reino à região
A Rede de Museus do Algarve – RMA promove uma iniciativa conjunta onde, pela primeira vez, se abordam os últimos mil anos da história

e da cultura algarvia. Algarve – Do Reino à Região abarca a herança material e espiritual que, do Gharb al-Andalus à actualidade, tem vindo

a moldar e caracterizar a identidade deste território, no sul de Portugal. É uma exposição estruturada em 13 exposições-tema, em simultâneo,

que se articulam e complementam, distribuídas pelos vários centros urbanos, numa cooperação pioneira entre autarquias, museus, instituições

sociais, universidades, centros de investigação, especialistas de diferentes áreas científicas e culturais (museologia, arqueologia, arquitectura,

história, geografia, sociologia, antropologia, etnologia) e as populações dos vários municípios algarvios: Albufeira, Alcoutim, Castro Marim,

Faro, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila Real de Santo António. 

Museu Municipal de Faro, Galeria Trem e Museu
Regional do Algarve
Algarve Visionário, Excêntrico e Utópico 

Até 20 de Fevereiro de 2011

Algarve Visionário Excêntrico e Utópico é um projecto ambicioso que pretende

estabelecer-se como uma incontornável plataforma de estudo para qualquer

futura investigação sobre a produção artística, entendida no sentido lato,

ocorrida no Algarve a partir da década de 50 do Século XX e, em particular,

a forma como as especificidades materiais e imateriais do território algarvio

influenciaram essa mesma produção. A tese sustentada é de que existe uma
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relação de atracção entre o Algarve, enquanto lugar simbólico, e o norte da Europa, berço do Simbolismo, que aqui procura uma relação

de exaltação com a paisagem algarvia. A exposição, e a pesquisa que lhe é inerente, mapeia as diversas formas de celebração deste lugar

de criação por excelência. Sendo a única exposição entre as que compõem o programa “Algarve: do reino à região” dedicada à arte

contemporânea, para mais estabelecendo um panorama da criação no Algarve desde a década de 1960 aos nossos dias, a exposição integra

o programa de arte contemporânea do “allgarve’10”.

Informações e contactos: Tel.: 289 897 400 / dmar.dc@cm-faro.pt / www.cm-faro.pt

Museu Municipal de Tavira / Palácio da Galeria
Cidades e Mundos Rurais

Até 18 de Junho de 2011

A exposição Cidade e Mundos Rurais aborda as seculares e recíprocas relações

entre a cidade e as sociedades agrárias. Os usos e as transformações do território,

ocupações e abandonos, as arquitecturas do barrocal e da serra, as economias

agrárias, a ruralidade no interior da cidade e a coroa de conventos envolvente,

as festividades e expressões musicais, são algumas das temáticas em análise. 

As sociedades contemporâneas apresentam novas realidades sociológicas e

tecnológicas, urbanização intensiva, mobilidades e migrações, multiculturalidades

e conceitos de turismo, colocando o mundo rural perante novas problemáticas.

Multimédia, objectos etnográficos e artísticos, fotografias, filmes, mapas,

representações gráficas, entre outros elementos, fazem parte do discurso expositivo.

Cidade e Mundos Rurais insere-se na exposição colectiva e pioneira da Rede de Museus do Algarve Algarve – Do Reino à Região, análise dos

últimos mil anos da história e cultura algarvias.

Cidade e Mundos Rurais dá ainda sequência à investigação e abordagem desenvolvidas pelo Museu Municipal de Tavira na exposição “Tavira,

Patrimónios do Mar”, cujo catálogo recebeu um prémio da APOM – Associação Portuguesa de Museologia em 2008.

Informações e contactos Tel.: 281 320 500 – extensão 324 / edu.museus@cm-tavira.pt / museu@cm-tavira.pt

LISBOA

Casa-Museu Dr. Anastácio
Gonçalves 
Exposição

Na Sombra das Colecções. Proveniências Europeias

nas Reservas da Casa-Museu

Até 19 de Setembro de 2010

Tel.: 213 540 823 / cmag.se@ipmuseus.pt

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

Museu Calouste Gulbenkian
Exposição

Constant Le Breton (1895-1985)

Galeria de Exposições Temporárias da Sede – Piso 01

Até 8 de Agosto de 2010

Tel.: 217 823 000

museu@gulbenkian.pt

www.museu.gulbenkian.pt

Museu do Chiado/
Museu Nacional de Arte
Contemporânea
Exposição

Nadir Afonso, Sem Limites

Até 3 de Outubro de 2010

Obras em Destaque 

Projecto Outros Olhares

Arte portuguesa, de Oitocentos à Contemporaneidade.

Reflexão alargada sobre a colecção do Museu Nacional de

Arte Contemporânea – Museu do Chiado. Convite a

historiadores de arte, curadores e críticos portugueses para

seleccionar uma obra de arte da colecção do Museu

representativa de uma década específica. Exposições rotativas

acompanhadas de um texto sobre cada obra, que constituirá

também tema para um debate informal, a ter lugar sempre

a dia 18 de cada mês.

Comissários: Helena Barranha e Rui Afonso Santos

Tel.: 213 432 148 

mnac-museudochiado@imc-ip.pt

www.mnac-museudochiado.imc-ip.pt

Museu de Ciência 
da Universidade 
de Lisboa
Exposição

Medir os Céus para Dominar a Terra. 

A Astronomia na Escola Politécnica 

de Lisboa (1837 – 1911)

Até 29 de Agosto de 2010

Tel.: 213 921 879

mc@museu-de-ciencia.ul.pt

www.mc.ul.pt
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Museu da Música
Serviço Educativo

Esmiuçando o Hino Nacional – 7 aos 14 anos

Pequenos Investigadores – 7 aos 10 anos

… O que aconteceu no Museu da Música… – 7 aos 14 anos

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

Como se classificam os Instrumentos – 7 aos 14 anos

Do fonógrafo ao leitor de mp3: a evolução do fonograma

– 9 e 10 anos

Do fundo do baú: Oficina de Gaita-de-foles – 7 aos 14 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
Exposição

A Invenção da Glória. D. Afonso V e as Tapeçarias

de Pastrana

Até 12 Setembro de 2010

Eventos

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

Báculo, Portugal, 1º quartel do século XVII (Ourivesaria), 

28 de Julho de 2010

Duas Irmãs, Jean Honoré Fragonart, c. 1760-70 (Pintura),

29 de Setembro de 2010

Tel.: 213 912 800/3

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

Museu Nacional dos Coches 
Exposição

Os Carrinhos de Passeio dos pequenos Príncipes

Comemoração dos 105 anos do museu

Até finais de 2010

Tel.: 213 610 850 / mncoches@imc-ip.pt 

Serviço educativo

mncoches.leonorpalma@imc-ip.pt / www.museudoscoches.pt

Museu Nacional do Traje
Exposições

Trajes do Século XIX

Trajes do Século XX

Ilustração Artística e Ilustração Científica

Trabalhos do Mestrado em Ilustração do Instituto Superior

de Educação e Ciências / Universidade de Évora

Até 30 de Setembro de 2010

Tel.: 217 567 620/8 

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

Palácio Nacional da Ajuda
Lisboa

Visita temática

Ambientes do Quotidiano (1863-1910)

por Maria do Rosário Jardim

28 de Setembro de 2010

Tel.: 213 637 095 / 213 620 264 / www.palaciodaajuda.imc-ip.pt

PORTO

Casa Museu Guerra Junqueiro 
Exposição

A Joalharia em contacto Directo 2010

6 de Agosto a 26 de Setembro de 2010

Tel.: 222 053 644 / museuguerrajunqueiro@cm-porto.pt 

Museu de Arte
Contemporânea de Serralves 
Exposição

Marlene Dumas: Contra o Muro

Até 10 de Outubro de 2010

Comissariado: Ulrich Loock

Tel.: 226 156 500 / serralves@serrlves.pt / www.serralves.pt

Museu Nacional da Imprensa
Exposição

Porto Cartoon

Até 31 de Dezembro de 2010

Tel.: 225 304 966 / 225 300 648

mni@museudaimprensa.pt / www.museudaimprensa.pt 

Museu Nacional Soares 
dos Reis
Exposição

Teixeira Gomes, Os Anos Passados no Porto

Setembro de 2010 a Janeiro de 2011

Tel.: 223 39 37 70

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

NORTE

Museu de Alberto Sampaio
Guimarães

Exposição

Ourives de Guimarães, ao serviço de Deus e dos Homens

Até 31 de Agosto 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 ao final de 2010

Tel.: 253 204 650 

mbiscainhos@ipmuseus.pt

www.imc-ip.pt

Museu Convento dos Lóios
Santa Maria da Feira

Férias no Museu

Visita orientada + oficina

– pré-escolar, ensino básico, adaptação a outros grupos

Decoração Cerâmica

Memórias Cerâmicas

Aprendiz de Arqueólogo

Entre Trapos e Fios…

Uma Aventura na Cortiça

Mosteiro – recriação histórica

O quotidiano num mosteiro medieval

Viagem Medieval em Terra de Santa Maria

29 de Julho a 8 de Agosto de 2010

Tel.: 256 331 070

museuconventodosloios@cm-feira.pt
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Museu de D. Diogo de Sousa 
Braga

Exposições

Gonçalo Sampaio: Vida e Obra – Pensamento e Acção

Até 29 de Agosto de 2010

Organização: Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso

Evento

Mostra e venda de livros, revistas e materiais lúdico-

-pedagógicos relacionados com Arqueologia e Património

Até 5 de Setembro de 2010

Átrio da Loja do Museu

Organização: Grupo de Amigos do Museu D. Diogo de Sousa

Serviço Educativo

Verão no Museu. Férias 2010

Visitas temáticas, jogos e oficinas lúdico-pedagógicas –

individuais / grupos

Até 10 de Setembro de 2010

Tel.: 253 273 706 / 615 844

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

Museu de Lamego
Exposições

Lurdes Gomes. Cerâmica

Até 31 de Agosto de 2010

Tel.: 254 655 230 / Fax: 254 655 264 

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

Museu de Olaria
Barcelos

Exposição

Olaria de Bisalhães: rostos de barro preto

Até Outubro de 2010

Serviço Educativo

Figurado: A Arte de Trabalhar o Barro – público não escolar

| Seniores

Peças da Minha Infância – público não escolar | Seniores

Tel.: 253 82 47 41 

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

Museu Municipal de Penafiel
Exposições

Vislumbre de Verdade, pintura de Manuel Casal Aguiar

Até 26 de Setembro de 2010

Serviço Educativo

Itinerário dentro do Museu

Museupapper – 6 aos 15 anos

Itinerários fora do Museu – público em geral

Castro de Monte Mozinho

Moinho da Ponte de Novelas

Iitinerário arqueológico do vale do Tâmega 

Visitas guiadas ao Centro histórico de Penafiel 

Tel: 255 712 760 / museu.penafiel@cm-penafiel.pt

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

pal/MuseuMunicipal/

Museu Nogueira da Silva
Braga

Exposição

Teresa Carrington

Até 31 de Agosto de 2010

Tel.: 253 601 275 / sec@mns.uminho.pt  / www.mns.uminho.pt 

Museu Pio XII
Braga

Exposição

Outras Faces, do pintor Pintomeira

Até 29 de Agosto de 2010

Tel.: 253 200 130

geral@museupioxii.com / http://www.museupioxii.com

Museu da Quinta de Santiago
Leça da Palmeira

Exposições

Às Dez por 10… – exposição de pintura

Até 12 de Setembro de 2010

Ecce Homo, António Carneiro – exposição de pintura

Até 12 de Setembro de 2010 

Tel.: 229 952 401 / 222 402 675

museuqsantiago@cm-matosinhos.pt

casadobosque@cm-matosinhos.pt 

Museu Regional de Paredes de
Coura
Exposição

Núcleo de Arqueologia do Museu Regional

permanente

Tel.: 251 780 122 / museu@cm-paredes-coura.pt

Museu da Terra de Miranda 
Miranda do Douro

Exposição 

Arte Têxtil 

Até 29 de Agosto de 2010

Tel.: 273 431 164

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

Paço dos Duques 
Guimarães

Concerto

Ensaio da Orquestra de Guitarras da Academia de Música

Valentim Moreira de Sá

3º Sábado de cada mês

Tel.: 253 412 273 / pduques@imc-ip.pt

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

CENTRO

Museu Francisco Tavares
Proença Júnior
Castelo Branco

Exposições

Museu de Francisco Tavares Proença Júnior: 100

anos de memórias

Comemoração do centenário do Museu (17 de Abril de 1910)

Museu Fora de Portas 

No exterior até 31 Dezembro 2010

Tel.: 272 34 42 77 / mftpj@ipmuseus.pt / www.imc-ip.pt

Museu da Guarda
Exposição

Carolina Beatriz Ângelo | Intercessões dos sentidos

– Palavras, actos e imagens

Até 31 de Outubro de 2010

Serviço Educativo

Visitas guiadas – público em geral

Viagem no Tempo – 10 aos 15 anos

percurso pela toponímica da cidade

Tel.: 271 213 460 

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

Museu Grão Vasco
Viseu

Exposição

Na Cátedra de S. Pedro, de António Olaio

Até 5 de Setembro de 2010

Tel.: 232 422 049 / mgv@ipmuseus.pt / www.imc-ip.pt

Museu Nacional Machado
de Castro
Coimbra

Exposição

Mestre Pêro – O Escultor da Rainha Santa

Até 29 de Agosto de 2010

Visitas orientadas – todos os públicos

Visitas autónomas (audioguias e desdobráveis) – todos os

públicos

Tel.: 239 823 727 / mnmachadodecastro@imc-ip.pt

http://mnmachadodecastro.imc-ip.pt
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LISBOA E VALE DO TEJO

Ecomuseu Municipal do Seixal
Seixal

Núcleo Naval

Arrentela

Exposição

Barcos Memórias do Tejo

Visitas temáticas

Jogando a Pares e Quiz de Barcos – público escolar e outros

grupos organizados

Ateliês

Estaleiro de Brincadeiras e Dança dos Barcos – público escolar

e outros grupos organizados

Embarcações Tradicionais do Tejo

Passeios temáticos

De barco, do Seixal a Vila Franca de Xira 

De barco, de Cascais ao Seixal

– público infanto-juvenil e adulto/famílias

Visitas e passeios temáticos 

Este Verão Descubra o Seixal

Este Verão Descubra a Amora

– público infanto-juvenil e adulto/famílias

Tel.: 210 976 112 

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

Museu Arqueológico 
de S. Miguel de Odrinhas
Odrinhas, Sintra

Exposição

Tesouros da Biblioteca

Até Janeiro de 2011

Oficina Educativa

LUDUS AETATIS – Os prazeres da juventude: jogos e

brinquedos – grupos escolares e famílias

Brincar com jogos de crianças romanas – pião, ossinhos,

nozes, saltar à corda, berlinde, cabra cega –, vestir uma

túnica; usar ao pescoço uma bula; prandium (lanche romano):

pão com manteiga e queijo, leite, frutos secos...

Tel.: 21 960 95 20 / divulgacao-masmo@sintraquorum.pt

Museu do Brinquedo
Sintra

Exposição

Meios de Transporte

Até 31 de Outubro de 2010

Tel.: 219 106 016

m-brinquedo@museu-do-brinquedo.pt  

www.museu-do-brinquedo.pt    

Museu de Cerâmica
Caldas da Rainha

Exposição

Cerâmica Criativa – Novos Ceramistas

Até 12 de Setembro de 2010

Parceria com o CENCAL – Centro de Formação Profissional

para a Indústria Cerâmica.

Tel.: 262 840 280

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

Museu de Cerâmica 
de Sacavém
Exposição

Porta aberta às memórias (2ª edição)

Até Dezembro de 2010

Tel.: 219 409 800

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

Museu Dr. Joaquim Manso
Nazaré

Exposições

Nazaré – um percurso da sua História

Nazaré – mar, pesca e tradição 

Tel.: 262 56 28 01

mdjm@imc-ip.pt / http://mdjm-nazare.blogspot.com 

Museu Municipal Carlos Reis
Torres Novas

Exposição

Torres Novas e a República

Até 31 de Outubro de 2010

Tel.: 249 812 535

www.cm-torresnovas.pt/pt/conteudos/EspacoEquipamen

tos/Museu/

Museu Municipal de Coruche
Exposição

Caminhos de Terra... Construções em pedra: Roteiro

megalítico de Coruche

Parceria: Museu Nacional de Arqueologia

Até meados de 2011

Tel.: 243 610 820

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

Museu Municipal Vila Franca
de Xira
Núcleo-Sede

Exposição 

O Foral Manuelino de Vila Franca de Xira – Espreitar

o passado pelas páginas de um livro com 500 anos

Celebração dos 500 Anos do Foral Novo de Vila Franca de

Xira, concedido por D. Manuel I a 1 de Junho de 1510

Até Março de 2011

Tel.: 263 280 350

museumunicipal@cm-vfxira.pt / www.museumunicipalvfxira.pt

ALENTEJO

Museu de Évora
Exposição

Últimas Ceias. Instalação com obras de Jorge de

Sousa, Marcos López e Noémia Cruz 

Festival Escrita na Paisagem 

Até 30 de Setembro de 2010

Tel.: 266 702 604  / http://museudevora.imc-ip.pt

Museu da Luz
Aldeia da Luz, Mourão

Exposições

Alqueva e Luz

Dar Voz aos objectos _ A Cadeira de João Chilrito:

poeta e cadeireiro da aldeia da Luz

Igreja de Nossa Senhora da Luz: Antes da Água

Inauguração: 30 Julho de 2010 

Espólio arqueológico da primitiva Igreja da velha Luz, datada

do Séc. XV e evocação do processo da sua desmontagem

e construção da sua ‘réplica’ na nova aldeia da Luz através

de vídeo realizado pelo Arq. Pedro Pacheco.

Tel.: 266 569 257

museudaluz@edia.pt / www.museudaluz.org.pt

Frontispício do Foral Manuelino
de Vila Franca de Xira. 
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Museu Municipal de Estremoz
Prof. Joaquim Vermelho 
Exposições

Pintura de Stella Barreto

Sala de exposições temporárias do Museu Municipal. 

Até 29 de Agosto de 2010

O Espírito dos Lugares – Cenários para um

Património Imaterial (parceria com Museu da Guarda)

Sala de exposições temporárias do Centro Cultural

Até 8 de Setembro de 2010

Representações Falsas de Coisas Familiares, de Lúcia

David (parceria com Galeria Trema)

Galeria Municipal D. Dinis

Até 12 de Setembro de 2010

Tel.: 268 33 36 08 / animacao.museu@cm-estremoz.pt

museu.municipal@cm-estremoz.pt

http://museuestremoz.blogspot.com

ALGARVE

Museu de Portimão
Exposições

Manuel Teixeira Gomes: Entre dois Séculos e dois Regimes

Portimão nos alvores do Século XX

Até 31 Outubro de 2010

Tel.: 282 405 235 / 230

museu@cm-portimao.pt / www.cm-portimao.pt 

Museu Municipal de Tavira /
Palácio da Galeria
Exposição

Personagens à Procura Autor. Exposição fotográfica

de Noé Sendas 

Até 18 de Setembro de 2010

Te.: 281 320 500 – extensão 324

edu.museus@cm-tavira.pt

AÇORES

Museu Carlos Machado
Ponta Delgada

Exposições

Diários de Paisagem – obras da colecção de Arte

do MCM

Até 20 de Setembro de 2010

Muros de Abrigo, de Ana Vieira

Homenagem a Ana Vieira

Núcleo de Santa Bárbara (1) e Núcleo de Arte Sacra (2)

Até 12 de Setembro de 2010

Tel.: 296 283 814 / 296 285 532 

museu.cmachado.info@azores.gov.pt 

http://museucarlosmachado.azores.gov.pt

Museu de Angra do Heroímo
Exposições

Ernesto Veiga de Oliveira: um olhar etnólogo nos Açores

Comemoração do centenário do nascimento de Ernesto

Veiga de Oliveira 

Sala do Capítulo

Até 19 de Setembro de 2010

Sobras do que ficou por dizer 

Até 26 de Setembro de 2010.

Ouro Branco – O Marfim

Até 19 de Setembro de 2010

Brilhos da Honra 

Até 26 de Setembro de 2010 

O Museu Aberto 

Até meados de 2011

Local: vários espaços da cidade

Tel.: 295 213 147/48

museu.angra.info@azores.gov.pt / museu-angra.azores.gov.pt

Associando-se às comemorações do centésimo aniversário da República, em 2010, os Museus e Palácios do IMC organizam as seguintes

iniciativas:

Iniciativas IMC – Aniversário da República

Exposições Local Data

Carolina Beatriz Ângelo Museu da Guarda Até 31 de Outubro 2010

Teixeira Gomes, Os Anos Passados no Porto Museu Nacional de Soares Setembro de 2010 
dos Reis, Porto a Janeiro de 2011

A República: Expectativas e Realidade. Museu da Música, Lisboa Outubro a Dezembro de 2010
A Criação de um Museu Instrumental em Lisboa

A Cerâmica Portuguesa. Da Monarquia À República Museu Nacional do Azulejo, Lisboa Outubro de 2010 a Janeiro de 2011

Da República em Mafra - Do atentado ao 5 de Outubro Palácio Nacional de Mafra, Mafra 5 de Outubro a Dezembro de 2010

Os Artistas da I República Museu José Malhoa, Caldas da Rainha 8 de Outubro de 2010 
a Janeiro de 2011

Coleccionar para a Res Publica Casa-Museu Dr. Anastácio 14 de Outubro a Dezembro de 2010 
– O Legado Dr. Anastácio Gonçalves (1888-1965) Gonçalves, Lisboa

O Teatro em Lisboa no Tempo da Primeira República Museu Nacional do Teatro, Lisboa 23 de Outubro de 2010 
a Março de 2011

Um Século de Primitivos Portugueses 1910-2010 Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa Novembro de 2010

Columbano Bordalo Pinheiro (1900-1929) Museu do Chiado / MNAC, Lisboa, com 30 Novembro de 2010 
extensão na Assembleia da República a Janeiro de 2011
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Os museus europeus e as exposições temporárias são

o principal argumento do portal www.euromuse.net

que coloca à disposição dos utentes e dos operadores

do sector cultural e turístico todas as informações

relevantes e actualizadas sobre o tema. 

Através de um motor de busca interno, o utilizador

filtra os resultados de pesquisa por argumento, data

e localização geográfica (cidade, país), o que lhe permite

consultar as exposições temporárias e permanentes

patentes nos museus de toda a Europa. 

Subscrevendo o “Aviso de Exposições” – serviço gratuito

recentemente implementado – o utilizador recebe

mensalmente por e-mail o elenco das novas exposições,

assim como o aviso de terminus destas. O aviso de

Exposições pode ser personalizado, definindo os critérios

de selecção no momento da inscrição, mas é modificável

em qualquer momento. Actualmente é possível

subscrever feeds RSS de forma a permanecer facilmente

informado sobre as novas exposições publicadas.

Traduzido em oito línguas – incluindo o português –

o euromuse.net promove as exposições e os museus

de 23 países europeus, assumindo-se como um ponto

de referência a nível internacional, visto que a

multiplicidade de idiomas permite que as palavras-

chave sejam indexadas nos principais motores de busca

nacionais e estrangeiros. 

Esta característica é uma das vantagens fundamentais

para os museus que aderem ao projecto, que

dificilmente de forma individual poderiam ter acesso

aos canais de informação internacionais para promover

as próprias iniciativas.

A adesão é gratuita e a equipa editorial do consórcio

euromuse presta apoio contínuo aos membros que

através de um código pessoal, poderão aceder de forma

autónoma ao backofice do site para introduzir, actualizar

e alterar os dados que desejarem publicar no portal. 

As grandes instituições, que gerem vários museus e

sedes, podem contar com o serviço Harmonise – open

source que permite importar, exportar e transferir dados

em formato XML entre duas ou mais bases de dados

de forma simplificada e automatizada. Este serviço está

disponível também para os operadores turísticos que

desejem importar os conteúdos da base de dados de

euromuse directamente no próprio sistema operativo,

para obter informações constantemente actualizadas

úteis para personalizar programas de viagem ou construir

ofertas turísticas de carácter cultural actuais e inovadoras

que despertem a curiosidade de um público cada vez

mais exigente e informado.

A actualização regular das informações por parte dos

museus é a única condição necessária para que os

operadores dos museus possam desfrutar do serviço. 

O portal Euromuse.net foi criado em 2001 por iniciativa

de alguns dos principais museus europeus: National

Gallery de Londres, Museu do Louvre de Paris, o

Kunsthistorisches Museum de Viena e os Museus Estatais

de Berlim. Desde 2008, usufruindo de vantagens

concedidas pelo programa europeu E-Ten, os parceiros

puderam desenvolver novas actividades e serviços. Além

disso, foi possível admitir novos parceiros como o Istituto

Beni Artistici, Culturali e Naturali da região italiana

Emilia-Romagna, a Associação Finlandesa de Museus e

o Kunstbezit Openbaar Vlaanderen de Bruxelas que

permitiram alargar e reforçar a rede de membros. 

Todos os interessados podem contactar o IBACN para

obter mais informações sobre os serviços disponíveis

e a modalidade de adesão ao portal.  

Manuela Pereira �

Euromuse.net – o portal das exposições
nos museus europeus

Informações e contactos

Portal: www.euromuse.net  

IBACN – Istituto Beni Artistici,

Culturali e Naturali della Regione

Emilia Romagna 

(instituição responsável para os

museus de Portugal, Espanha e

Itália)

Tel.: +39.051.527.6623

Manuela Pereira:

MPereira@Regione.Emilia-

Romagna.it  

www.ibc.regione.emilia-romagna.it

Coordenador de euromuse.net 

Prof. Monika Hagedorn-Saupe

Prussian Cultural Heritage

Foundation

In der Halde 1, 14195 Berlin 

Tel.:: +49-30-8301-460

contact@euromuse.net 

Outras Notícias
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Informações e contactos

European Museum Academy

Kanaalweg 46, 2584 CL Den Haag 

The Netherlands

Tel.: +31 70 35 15 160

director@europeanmuseumacademy.eu

europeanmuseumacademy@gmail.com

www.europeanmuseumacademy.eu

Informações e contactos

Museu do Mar Rei D. Carlos

Praça 5 de Outubro

2754 - 501 Cascais

Tel.: 21 481 59 54

museumar@cm-cascais.pt 

O Prémio Micheletti, promovido pela EMA – European Museum Academy, tem o propósito de reconhecer

o trabalho de excelência desenvolvido no domínio específico dos museus europeus de indústria e ciência.

As candidaturas ao Prémio Micheletti 2011 poderão ser apresentadas até 31 de Julho. Serão bem acolhidas

as candidaturas provenientes de museus de ciência, técnica e indústria ou de centros de ciência, com

tradição ou recentemente abertos. 

O júri valorizará especialmente os trabalhos que revelem uma aproximação criativa às colecções de património

industrial ou científico, combinada com uma inovadora aproximação interpretativa, bem como o papel

desenvolvido pelo museu junto da comunidade onde está inserido.

Prémio Micheletti 2011

Categorias

• Melhor Museu Português

• Melhor Exposição

• Melhor Catálogo

• Melhor Serviço de Extensão Cultural 

• Melhor Trabalho sobre Museologia

• Melhor Trabalho de Museografia

• Melhor Intervenção em Conservação e Restauro 

• Melhor Comunicação On-line

• Melhor Site

• Melhor Aplicação Multimédia

• Melhor Trabalho Jornalístico

• Prémio Inovação e Criatividade

• Prémio Mecenato 

• Prémio Personalidade na Área da Museologia 

Informações e contactos

Museu da Farmácia

Rua Marechal Saldanha, 1

1249-069 Lisboa

Tel.: 213 400 680

Fax: 213 472 994

APOM – Associação Portuguesa de Museologia
PRÉMIOS APOM 2009
Candidaturas até ao dia 29 de Outubro de 2010

A Câmara Municipal de Cascais instituiu o Prémio do Mar Rei D. Carlos, pretendendo deste modo homenagear

o estadista a quem a vila muito deve, e simultaneamente, o oceanógrafo e homem do mar que o monarca

foi. De periodicidade anual, este prémio contemplará alternadamente trabalhos de investigação sobre a

História Marítima e estudos científicos no âmbito da Vida e Ambiente nos Oceanos.

Em 2010, o Prémio está aberto a trabalhos sobre Vida e Ambiente nos Oceanos, cujas candidaturas deverão

ser entregues até 15 de Setembro de 2010. O trabalho galardoado será editado pela Câmara Municipal

de Cascais. 

Prémio do Mar Rei D. Carlos – 16.ª Edição

Dedicado à memória de Irisalva Moita, insigne

colaboradora do Boletim Cultural, este Número  95,

IV Série, 1º Tomo, além do Curriculum Vitae da erudita

Olisipógrafa, contém ainda três artigos da

investigadora, textos de José Meco, Vítor Serrão e

Maria Micaela Soares, responsável pela direcção deste

Boletim. Trata-se de um periódico de referência para

estudiosos, sobretudo da área de História, pela

qualidade técnica e o rigor científico dos trabalhos

apresentados. �

Homenagem a Irisalva Moita
– Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa 2009
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Mais informações:

www1.ci.uc.pt/gefac/intro.htm

– Jornadas de Cultura Popular “Ao encontro de Ernesto Veiga de Oliveira”

No 1º Congresso Nacional da Cultura Avieira que

decorreu nos dias 7, 8 e 9 de Maio de 2010 teve

lugar uma homenagem a Maria Micaela Soares,

durante a qual lhe foi atribuída pelo Ministério da

Cultura uma Medalha de Mérito Cultural.

Maria Micaela Soares nasceu em Vila Ruiva (Cuba)

em 11 de Setembro de 1927, tendo frequentado o

Curso Completar dos Liceus em Beja, o Curso do

Ensino Primário Elementar em Évora, cuja função

exerceu, na terra natal, durante cinco anos. Licenciada

em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da

Universidade de Lisboa e em Ciências Antropológicas

e Etnológicas no Instituto Superior de Ciências Sociais

e Políticas de Lisboa, ingressa no quadro administrativo

da então Junta de Província da Estremadura, em 1954,

assumindo, em 1961, a direcção do Boletim Cultural

da Junta Distrital de Lisboa, sucessora daquela

instituição. Fundou, na mesma data, os Serviços de

Cultura, cuja direcção manteve até 1991, altura em

que se aposentou. Foi fundadora do Museu Etnográfico

de Vila Franca de Xira, criado no âmbito dos mes-

mos Serviços de Cultura, tendo assegurado a sua

direcção de 1972 a 1991. Criou um núcleo de inves-

tigação, de tendência etnolinguística, abrangendo a

Estremadura e o Ribatejo, e posteriormente criou

outro sector dedicado à Arqueologia. Colaborou em

diversas exposições organizadas por municípios e pelo

Governo Civil do Distrito de Lisboa, bem como em

variadas obras e estudos no âmbito da Cultura Popular

Portuguesa, Etnografia, Religião, Linguagem e

Literatura sobretudo nas regiões da Estremadura e

do Ribatejo. �

Homenagem a Micaela Soares

Ernesto Veiga de Oliveira, juntamente com Jorge Dias,

Margot Dias, Fernando Galhano e Benjamim Pereira,

fez parte do grupo que deu corpo ao Centro de Estudos

de Etnologia em 1947, ao Centro de Antropologia

Cultural em 1963, e ao Museu de Etnologia em 1965,

participando em várias missões de estudo e campanhas

de recolha e vindo a ser Director do Museu entre

1973 e 1980.

Em 2010 comemora-se o centenário do nascimento

de Ernesto Veiga de Oliveira, e cumprem-se 20 anos

desde a sua morte. O GEFAC – Grupo de Etnografia

e Folclore da Academia de Coimbra – decidiu dedicar

a este antropólogo as XIII Jornadas de Cultura Popular,

através de uma série de encontros, filmes e palestras

de homenagem a esta personagem de vulto da

antropologia portuguesa.

Intituladas “Ao encontro de Ernesto Veiga de Oliveira”,

as referidas Jornadas decorreram de 6 de Maio a 10 de

Junho de 2010, integrando na sua programação, nos

dias 4 e 5 de Junho, na Casa Municipal da Cultura, em

Coimbra, o Colóquio em homenagem a Ernesto Veiga

de Oliveira sob o tema “Para que distância, movimento?” 

Com o objectivo de homenagear o investigador,

sublinhando o seu contributo para a Antropologia em

Portugal, esta iniciativa contou com uma série de

conversas informais, evocativas do trabalho de

investigadores e interessados na obra de Ernesto Veiga

de Oliveira, com destaque para a sua actuação nos

estudos sobre a música, a arquitectura e as tecnologias

tradicionais.

– Exposição Ernesto Veiga de Oliveira (1910.1990) Um etnólogo nos Açores 

Também celebrando o centenário do nascimento de

Ernesto Veiga de Oliveira, o Museu de Angra do

Heroísmo inaugurou a 18 de Maio a exposição «Ernesto

Veiga de Oliveira (1910.1990). Um etnólogo nos

Açores», que estará patente ao público até ao dia 19

de Setembro, e que resultou de uma colaboração com

o Museu Nacional de Etnologia e o Governo dos

Açores. Considerando a importância do trabalho de

Ernesto Veiga de Oliveira na recolha e estudo do

património etnológico português, esta exposição

pretende divulgar o percurso do investigador, em

particular no âmbito do trabalho que realizou nos

Açores, em conjunto com Benjamim Enes Pereira, em

1963. Tal missão teve como principal objectivo

Homenagem a Ernesto Veiga de Oliveira
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Mais informações:

http://museu-angra.azores.gov.pt

Mais informações:

www.cria.org.pt

Mais informações:

www.ao-norte.com

“Caminhos e Diálogos da Antropologia Portuguesa”

foi o título do Encontro de Homenagem a Benjamim

Pereira que teve lugar na Fundação Calouste

Gulbenkian nos passados dias 16 e 17 de Abril.

Organizado por Clara Saraiva e Jean-Yves Durand, no

âmbito do CRIA (Centro em Rede de Investigação em

Antropologia), o Encontro contou com presenças de

áreas muito diversificadas, designadamente

Antropologia, Museologia, Etnomusicologia,

Documentário Etnográfico, Arquitectura, Economia

Agrária e Sociologia Rural. Evidência dos muitos

caminhos trilhados por Benjamim Pereira, e também

dos muitos diálogos que soube criar ao longo do seu

percurso de conhecimento sistemático e de valorização

do património etnológico nacional, tais presenças

testemunham, enfim, as inúmeras pessoas e entidades

que o seu trabalho tem tocado e para as quais é

referência indispensável. 

O Encontro terminou em festa na Casa do Alentejo

com momentos de música, canto e dança.

Homenagem a Benjamim Pereira
– Encontro “Caminhos e Diálogos da Antropologia Portuguesa”

– Olhares Etnográficos

Nos dias 4 e 5 de Maio, em Viana do Castelo, no

âmbito dos X Encontros de Viana – Cinema e Vídeo,

teve lugar uma sessão de homenagem a Benjamim

Pereira evocativa do papel que desempenhou na

promoção do filme etnográfico em Portugal,

nomeadamente no âmbito da sua actuação no Centro

de Estudos de Etnologia e do Museu Nacional de

Etnologia. Nesta sessão foram exibidos filmes realizados

entre 1960 e 1980 com os técnicos do IWF – Instituto

do Filme Científico de Göttingen com orientação

científica de Benjamim Pereira e Ernesto Veiga de

Oliveira (“Romaria de S. João d’Arga”; “Romaria de

S. Bartolomeu do Mar”; “Uma Malha em Tecla”;

“Apanha de Sargaço em Castelo de Neiva”), bem

como o filme “O Linho – Primeira Parte – A Planta”,

realizado por Benjamim Pereira em 1978. A

apresentação dos filmes esteve a cargo de Clara Saraiva

(Instituto de Investigação Científica e Tropical,

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas –

Universidade Nova de Lisboa). A iniciativa contou com

a colaboração do Museu do Traje de Viana do Castelo

e o apoio do Museu Nacional de Etnologia. 

Mais informações:

www.museudaluz.org.pt

– Homenagem no Museu da Luz

No passado dia 19 Junho, também o Museu da Luz /

EDIA, S.A. se associou à homenagem a Benjamim Pereira,

com o apoio da Câmara Municipal de Mourão, oferecendo

um programa especial: almoço no Monte dos Pássaros

(único edifício sobrevivente da antiga aldeia da Luz);

visita orientada em torno das exposições e colecções

conduzida por Jacinto Barradas, Domingos Godinho e

Maria Pilar da Silva; apresentação de filmes pelos autores

– ‘Benjamim Pereira’ realizado por Catarina Mourão e

Catarina Alves Costa; ‘Museu da Luz: matéria e memória’,

realizado por Pedro Pacheco; ‘Igrejas Duplas’ realizado

por Pedro Pacheco; passeio no veleiro ‘Sem-Fim’ pelo

no lago de Alqueva, navegando sobre a paisagem

submersa, incluindo petisco servido a bordo. �

completar a recolha sobre instrumentos musicais

populares portugueses, no âmbito de um projecto

realizado para a Fundação Calouste Gulbenkian.

Desta pesquisa resultou a exposição “Instrumentos

Musicais Populares Portugueses”, realizada na Fundação

Calouste Gulbenkian (FCG), em 1964, bem como a

obra “Instrumentos Musicais Populares dos Açores”

(Ed.: FCG), entretanto incorporada na última edição

do livro “Instrumentos Musicais Populares Portugueses”

(Ed.: FCG e Museu Nacional de Etnologia, 2001). �
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No passado dia 22 de Junho, teve lugar no Salão

Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa o

Seminário de Reflexão sobre “O Futuro dos Museus

da Politécnica”, promovido pela Reitoria da

Universidade de Lisboa. O Seminário constituiu uma

oportunidade para a discussão pública do futuro do

Museu Nacional de História Natural e do Museu de

Ciência da Universidade de Lisboa, ambos pertencentes

à Universidade de Lisboa (UL), estando o Museu de

Ciência integrado na Rede Portuguesa de Museus

desde 2002.

No Seminário foi apresentado o Plano de Pormenor

do Parque Mayer, Jardim Botânico e Zona envolvente,

pelo Arquitecto Manuel Aires Mateus, e o Relatório

Future Targets and Structure of the Museu Nacional de

História Natural da Universidade de Lisboa and the

Museu de Ciência da Universidade de Lisboa, pelo

Professor Reinhold Leinfelder, seguido de intervenções

do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e do

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

Posteriormente teve lugar um debate para discutir

“Uma ideia de futuro para os Museus da Politécnica”

no qual participaram, a convite do Reitor da UL, as

seguintes personalidades: Michel Van Praet

(Conservador Geral do Património, França), Ana Eiró

(Museus da Politécnica), Fernando Catarino, Luís

Raposo (ICOM), Paulo Gama da Mota (Museu da

Ciência - UC), José Manuel Fernandes (Jornalista),

Raquel Henriques da Silva (FCSH-UNL), João Brigola

(Director do IMC), Fernando Baptista Pereira (FBAUL),

Galopim de Carvalho, Natália Correia Guedes (Ex-

Presidente do IPPC), João Neto (APOM), Fernando

Barriga (Director do Museu Nacional de História

Natural), João Brigola (Director do IMC), Graça Filipe

(Subdirectora do IMC), Clara Camacho (Coordenadora

da Rede Portuguesa de Museus), José Feijó (FCUL),

João Ferrão (ICS) e José Pedro Sousa Dias (FFUL). 

É de registar a elevada afluência de participantes nesta

iniciativa ímpar da Reitoria da Universidade de Lisboa.

No âmbito da discussão pública dos Museus da

Politécnica, a Reitoria tem vindo a receber contributos

escritos de diversas entidades e personalidades, os

quais têm sido divulgados na página na Internet da

Universidade de Lisboa (www.ul.pt), entre os quais se

destacam os documentos emanados do IMC e do

ICOM-Portugal. �

Museus da Politécnica em discussão pública

Encontros

7º Congresso do European Maritime

Heritage

23 a 25 de Setembro de 2010

Auditório Municipal – Fórum Cultural do Seixal

Organização

EMH – The European Association for Traditional Ships in Operation

Câmara Municipal do Seixal, através do Ecomuseu Municipal,

“advisory member” do EMH, integrando ainda o Conselho Cultural.

Tema 

“Somos capazes de transmitir o Património Marítimo às

gerações futuras?” 

Informações e contactos

Ecomuseu Municipal do Seixal / Praça 1º de Maio, Nº1 / 2840-485 Seixal

Tel.: 210 976 112 / Fax: 210 976 113

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

Seminários – Património Científico

Português 2010

Museu da Ciência da Universidade de Lisboa

Organização

Museu da 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

“Esqueletos no Armário: o Espólio Osteológico Humano do

Museu Nacional de História Natural, desde a sua fundação”,

por Hugo Cardoso (Museu Nacional de História Natural) 

30 de Setembro de 2010, 18h00
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“As colecções de Arqueologia do Instituto de Investigação

Científica e Tropical: contextos e percursos”, por Ana Martins

(Instituto de Investigação Científica e Tropical) 

28 de Outubro de 2010, 18h00

“Aspectos da história e do património da Faculdade de

Medicina da Universidade de Lisboa”, por Manuel Valente

Alves (Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa) 

25 de Novembro de 2010, 18h00

“A Colecção da Faculdade de Farmácia da Universidade

de Lisboa”, por Pedro Sousa Dias (Faculdade de Farmácia da

Universidade de Lisboa)

16 de Dezembro de 2010, 18h00

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 

VII Encontro Nacional e 

II Encontro Internacional de Estudantes

e Graduados em Museologia

7 a 9 de Outubro de 2010 

Córdoba, Argentina

Organização

Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba,

Museo del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de

Córdoba, Museo Obispo Fray José Antonio de San Alberto,

Centro Regional de Preservación y Conservación del Patrimonio

Cultural en Obras sobre Papel 

Objectivos

Reflectir, discutir, trocar ideias e experiências, (re)pensar o

papel dos museus em contextos locais e regionais

Temas

1. Profissionalização da museologia 

2. Funções e actividades museológicas

3. Paradigmas da museologia e as grandes celebrações 

4. Redes inter e intra institucionais 

Mesas redondas e palestras

Informações e contactos

encuentromuseologia2010@gmail.com 

www.encuentromuseologia2010.wordpress.com 

Museo San Alberto

Caseros 124, Córdoba / Tel.: 0351 4341616 / museosanalberto@gmail.com

Museo de Antropología

Hipólito Irigoyen 174, Córdoba / Tel.: 0351 4331058

22ª 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

Herity Conference 2010

4-6 de Dezembro de 2010

Roma

Tema

Observando o Património Cultural 

Avaliando o estado de conservação e comunicar ao público 

Informações e contactos 

www.herity.it/HERITY2010.htm / info@herity.it
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1. Qual o impacto da RPM na Museologia portuguesa? 

Será justo salientar o contributo da RPM, para uma diferente e pioneira forma de olhar

a realidade museológica portuguesa, na sua diversidade de escalas, tutelas e geografias.

De referir igualmente a aplicação de uma metodologia pedagógica, democrática e

estimulante no tratamento e na introdução de pistas e linhas básicas de orientação,

sempre em articulação construtiva com os museus, conferindo um novo e salutar

paradigma na relação museológica nacional.

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

A reflexão e o apoio que provocou no quotidiano dos museus, nas rotinas dos seus

profissionais e responsáveis, na procura de soluções para a superação qualitativa dos

seus espaços museológicos e no repensar da estruturação do seu trabalho, junto das

populações e públicos.

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

das expectativas? 

Algum abrandamento, eventualmente conjuntural, na continuidade do seu trabalho,

em resultado de uma menor dotação de meios e recursos humanos e uma estrutura

orgânica não tão consentânea com a dimensão da sua missão, objectivos e

responsabilidades

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

Uma maior aposta e estímulo às redes temáticas e geográficas, bem como um efectivo

programa de desenvolvimento dos núcleos de apoio e de partilha de recursos inter-

-museus, numa fase crítica e generalizada de escassez de meios humanos e materiais.
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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
José Gameiro*

FACTOS E NÚMEROS
Cronologia RPM (1ª parte)

1998 

• Inquérito aos Museus de Portugal – IPM / OAC

2000 

• Criação da Estrutura de Projecto da RPM (EPRPM)

• Reuniões de discussão do Documento

Programático da RPM no Porto, Coimbra, Évora,

Portimão e Lisboa.

2001

• Publicação das Linhas Programáticas da RPM

• Regulamento de Adesão à RPM 

• Programa de Apoio à Qualificação de Museus

(PAQM). 

• Programa de Apoio Técnico a Museus

• 1º programa de Formação

• 1º número do Boletim RPM

• Fórum Internacional Redes de Museus

2002

• Protocolos IPM / Direcções Regionais de Cultura

das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira

• Criação do Centro de Documentação da RPM

2003

• Prorrogação da EPRPM

• Suspensão das candidaturas à RPM por estar

em preparação a Lei Quadro dos Museus

Portugueses.

(continua no próximo número)
* Director do Museu de Portimão
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