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O projecto Tesouros do MNAz ao alcance de todos foi lançado no Museu Nacional do

Azulejo no dia 3 de Dezembro de 2010, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

Uma intervenção na exposição permanente tornou acessíveis peças importantes da

colecção do museu e alguns espaços interessantes do edifício a mais visitantes, mesmo

com deficiência motora ou sensorial (visual e auditiva).

O projecto resulta de uma atitude inclusiva por parte da equipa de um museu que se

quer de portas abertas para receber visitantes de diferentes idades, línguas, culturas ou

condições físicas.

(cont. pág. 11)

Ao alcance de todos

> NOTÍCIAS IMC: 

Protocolos IMC/DRCAçores

Comissão para o Património

Cultural Imaterial

> ARTIGO:

“A Memória também está em

crise", por Mário Moutinho

> NOTÍCIAS MUSEUS RPM:

Museu Macional do Azulejo 

– Ao alcance de todos 

> OUTRAS NOTÍCIAS: 

Prémios APOM 

Jan 2011

Ao Alcance de Todos – Museu Nacional do Azulejo.  
Foto: Cláudia Freire



2 | Boletim Trimestral

[ editorial ] 
Em nome da memória. Propositadamente

Este ano é um ano GRANDE para os museus. Afirmo

e reafirmo, consciente de que esta PROPOSIÇÃO gera

riso e até indignação. Alguns dirão e, admito com

justificada apreensão, que este ano é um ano mau,

difícil para os museus. Posso concordar que os meios

são escassos, que estamos a atravessar uma das épocas

mais difíceis de que temos memória, mas mesmo por

essa razão e exactamente por essa razão, o papel dos

museus em prol da memória nunca fez tanto sentido.

Os museus não são casas e coisas, os museus são, ou

deveriam ser, casas abrigo da memória, das memórias.

Lugares de criação e recriação do sentido da vida

(sobretudo lugar de acolhimento dos que estão em

perigo de vida). E... reafirmo: este ano é um ano

GRANDE para os museus, porque exactamente o tema

que norteia a sua acção (a sua missão e o seu

questionamento) é a memoria. Este é o tema que o

ICOM propõe como reflexão aos museus este ano.

Há na escolha deste tema uma espécie de economia de

palavras, um apelo ao recentramento, à não dispersão.

É como se os museus se virassem para o seu coração: a

memória com tudo o que ela tem de apelo e contradição. 

Mário Chagas, museólogo e poeta brasileiro, lembra-

-nos o seguinte, num artigo genericamente intitulado

“Memória e poder – entre a memória do poder e o

poder da memória”:

“Às instituições de memória, e de modo particular

aos museus, é frequentemente atribuída a função de

casas de guarda do tesouro. Mas, se o tesouro foi

perdido, o que elas guardam? E se guardam de fato

um tesouro, que tesouro é esse?

Nos museus normalmente estão guardados os

testemunhos materiais de determinados períodos

históricos. No entanto, a estes testemunhos materiais

(alguns com valor de mercado) associam-se valores

simbólicos e espirituais de diferentes matizes. – Assim,

o tesouro guardado nos museus não está necessa-

riamente relacionado a valores monetários. Esse tesouro

museológico, apenas aparentemente reside nas coisas,

uma vez que as coisas estão despidas de valor em si.

O que está em jogo é a tentativa de construção de

uma tradição que possa vincular o presente ao passado

(e quem sabe, por uma vereda de memória insubmissa,

o passado ao presente?). […]

O vocábulo museu, como se sabe, tem origem na

Grécia, no Templo das Musas (Museión). As musas,

por seu turno, foram geradas a partir da união mítica

celebrada entre Zeus (identificado com o poder) e

Mnemósine (identificada com a memória). O retorno

à origem do termo museu não tem nada de novo.

Diversos textos trazem essa referência. Avançando um

pouco pode-se reconhecer, ao lado de Pierre Nora

(1984), que os museus vinculados às musas por herança

materna (matrimônio) são “lugares de memória”; mas

por herança paterna (patrimônio) são configurações

e dispositivos de poder. Assim, os museus são a um

só tempo: herdeiros de memória e de poder. Estes

dois conceitos estão permanentemente articulados

nas instituições museológicas.”1

Os museus têm efectivamente poder: poder de mudar,

poder de fazer nascer, poder de acolher. Este ano é um

ano GRANDE para os museus. Trabalhar a memória é

ganhar poder, é dar poder. As memórias não estão

aprisionadas nos museus, mas os museus têm as

ferramentas para trabalhar as memórias, para gerar

vida, abrindo as suas casas, conferindo sentido às “suas

coisas”. Partilho da opinião de que todo o património

é espiritual, como afirma Le Goff, citado por Mário

Chagas, no artigo acima referido. Então, se assim é, o

património é uma construção em permanente

reavaliação, uma construção cultural, um acto de poder.

As pessoas, em si mesmo, com o seu quadro de valores,

e as suas pertenças, também são património. As pessoas

também constroem património (e também o destroem).

Assim, faz todo o sentido que participem criticamente

nos processos de validação, representação e reconstrução

desses mesmos patrimónios. Mas, para tal, é necessário

que as pessoas, os cidadãos-clientes, se sintam acolhidos

nos museus, se apropriem do espaço museológico, se

sintam efectivamente co-produtores do museu: uma

questão de razão e de emoção. 

António Damásio, em O Erro de Descartes, no post

scriptum, intitulado “o coração humano em conflito”,

referindo-se a William Faulkner, diz que este acusa os

seus colegas de profissão de “terem esquecido os

problemas do coração humano em conflito consigo

próprio, o único tema que pode resultar em boa

literatura, porque só acerca dele vale a pena escrever,

e sofrer a agonia e o cansaço”. Pede-lhes que não

deixem espaço nas suas oficinas (e volta a citar Faulkner)

“para nada que não sejam as antigas realidades e

verdades do coração, as velhas verdades universais sem

as quais qualquer história é efémera e condenada...”

O que podemos fazer por esta memória?

Sei que este é um editorial atípico, mas o tema impõe.

Este ano é um ano GRANDE para os museus, valha-

-nos a memória.

Agradece-se a esclarecida e pronta colaboração dada

por Mário Moutinho no artigo maestro deste boletim

38, intitulado “A Memória também está em crise”, e

toda a contribuição (pouco confortável, nunca

conformada) para o pensamento crítico da Museologia,

que marcou nas últimas décadas a formação de uma

geração inquieta de museólogos em Portugal. 

Também Pierre Mayrand, este ano distinguido com o

Prémio “Carrière” pela Sociedade dos Museus do

Quebeque, merece referência nesta edição.

Relevante igualmente o avanço do Programa Matriz,

contra-capa deste boletim, e a chamada de capa ao

projecto desenvolvido no Museu Nacional do Azulejo

1 in Cadernos de Sociomuseologia, 

n.º 19, Universidade Lusófona de

Humanidades e Tecnologias, Lisboa,

2002.



No passado mês de Outubro foi estabelecido um protocolo

entre o IMC e a Direcção Regional da Cultura dos Açores

(DRaC) na perspectiva de promover, em conjunto, uma

exposição de obras de arte pertencentes à colecção de

arte contemporânea que integrará o “Arquipélago –

Centro de Artes Contemporâneas”, a ter lugar de 27 de

Outubro de 2011 a 29 de Janeiro de 2012, na Galeria

de Pintura do Rei D. Luis I, no Palácio Nacional da Ajuda.

Em Novembro foi igualmente assinado um protocolo

entre o IMC e a DRaC com vista a actualizar as

respectivas modalidades de cooperação. 

O anterior protocolo estabelecido entre o então Instituto

Português de Museus e a DRaC, datado de Fevereiro

de 2002, traduzia realidades legais, tutelares e âmbitos

de acção desactualizados tendo em conta alterações

orgânicas e novas competências atribuídas ao IMC, a

nível da administração central do Estado, e à DRaC, a

nível da administração da Região Autónoma dos Açores,

enquanto tutelas na gestão do património cultural.

No âmbito das competências que lhes estão cometidas

através da legislação em vigor, o IMC e a DRaC

assumem-se como entidades interlocutoras privile-

giadas para as questões relativas ao património móvel

e imaterial e às práticas de conservação e restauro,

comprometendo-se à divulgação recíproca dos

programas e planos de acção respectivos.

No âmbito do protocolo, o IMC e a DRaC acordaram

desenvolver as seguintes atribuições gerais: a)

Circulação e intercâmbio de informação; b) Exposições

itinerantes e actividades educativas; c) Formação

(estágios, cursos, encontros, seminários, colóquios);

d) Acções de apoio técnico e consultadoria. Neste

último ponto, importa destacar que, por solicitação

do IMC, a DRaC se compromete a emitir pareceres

técnicos, que se assumirão como vinculativos, sobre

as candidaturas de adesão à Rede Portuguesa de

Museus dos museus da Região Autónoma dos Açores

não dependentes do Governo Regional. Por solicitação

da DRaC, o IMC compromete-se a emitir pareceres

técnicos sobre bens móveis e imateriais que a DRaC

pretenda propor para inventariação e classificação

pelas respectivas entidades competentes. �
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Foi publicado em Diário da República (II/S, n.º 8, de

12/01/2011) o Despacho n.º 1018/2011, de 12 de

Janeiro, que determina a designação dos membros

que integram a Comissão para o Património Cultural

Imaterial, para os efeitos do disposto no Decreto-Lei

n.º 139/2009, de 15 de Junho.

Esta Comissão é presidida pelo Director do Instituto

de Museus e da Conservação e integra o Director

do Departamento do Património Cultural Imaterial

do Instituto, bem como duas individualidades de

mérito designadas pela Associação Nacional de

Municípios Portugueses. Foram igualmente

nomeadas as seguintes individualidades: Antónia

Pedroso de Lima, João Leal, Joaquim Pais de Brito,

Rosa Maria Perez e Salwa Castelo-Branco.

A par das suas funções deliberativas, para fins da

inscrição de expressões culturais no Inventário Nacional

do Património Cultural Imaterial, a Comissão tem

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. �

no campo das acessibilidades em museus para dar alcance

ao desígnio “ao alcance de todos” aspirando a que os

museus se vão munindo com os meios técnicos e

humanos para que cada pessoa, ela mesma, se sinta um

verdadeiro “exclusivo” dentro de cada museu.

Finalmente, felicitam-se os museus e os projectos

editoriais distinguidos recentemente pela APOM –

Associação Portuguesa de Museologia.

Votos de um bom ano!

Isabel Victor 

Directora do Departamento de Museus / IMC

Notícias IMC

IMC / DRC Açores – Protocolos

Comissão para o Património Cultural Imaterial

– Actualização de protocolo de cooperação

– Exposição de Arte Contemporânea
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O Instituto dos Museus e da Conservação (IMC) deu

início no passado mês de Novembro ao projecto “Passe

pelos Museus em Família. Fins-de-semana nos Museus

e Palácios do IMC” que se irá desenrolar ao longo do

ano lectivo de 2010-2011. 

Este programa dirigido às famílias visa valorizar as

actividades desenvolvidas pelos serviços educativos

dos Museus e Palácios do IMC, maioritariamente

realizadas em contexto escolar, concretizando-se na

oferta de um leque sugestivo e variado de actividades

lúdico-pedagógicas de fim-de-semana, capazes de

atrair e fidelizar o interesse deste público-alvo.

Visitas, oficinas, jogos e peddy-papers são, entre

outras, algumas das sugestões pensadas para

potenciar o convívio e o conhecimento sobre a

história e o património artístico que podem ser fruídos

nos Museus e Palácios do IMC. 

Os doze espaços museológicos do IMC1 que aderiram

a esta iniciativa irão desenvolver, pelo menos, uma

actividade por mês, sempre no mesmo fim-de-semana,

em dia e horário iguais, com o intuito de facilitar o

acesso das famílias interessadas. Como um dos

objectivos fundamentais deste projecto é a captação

e fidelização de novos públicos, foi criado um “passe”

de acumulação de pontos, que prevê a oferta de um

brinde após a quarta actividade realizada. 

Para mais informações, poderá ser consultado o mini-

-sítio do Portal do IMC criado especificamente para

este programa – http://www.imc-ip.pt/pt-PT/domingos

_familia/HighlightList.aspx – ou contactar directamente

os serviços educativos dos museus e palácios

envolvidos. �

A 28 de Outubro de 2010 teve lugar em Madrid a

primeira reunião do Grupo de Trabalho constituído

pelo Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE)

para a definição das linhas de actuação para o sector

do Património Cultural Imaterial em Espanha. A convite

do IPCE, Paulo Ferreira da Costa, Director do

Departamento de Património Imaterial do IMC, integra

este grupo de trabalho, que será responsável pela

elaboração, no decurso de 2011, do Plan Nacional de

Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, a adoptar pelo

Ministério da Cultura de Espanha. A participação do

IMC nesta estrutura decorre directamente do carácter

inspirador que assume para o IPCE o processo de

implementação do Inventário Nacional do PCI em

Portugal, bem como o enquadramento legislativo que

lhe está na origem. �

Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio
Inmaterial – Participação do IMC

A 17 de Dezembro de 2010 teve lugar na Faculdade

de Ciências Sociais e Humanas (UNL) a discussão

do relatório de estágio elaborado por Maria João

Nunes sobre as Festas Nicolinas e a Festa das Cruzes

no concelho de Guimarães, para fins da obtenção

do grau de Mestre em Antropologia pela Faculdade

de Ciências Sociais e Humanas. A investigação foi

realizada entre 2009 e 2010 no âmbito de protocolo

celebrado entre o IMC e a FCSH/UNL com vista ao

estudo e documentação sobre aquelas manifestações

do património imaterial de Guimarães, concretizando

um plano de estágio promovido e coordenado pelo

Departamento de Património Imaterial do IMC, em

colaboração com o Museu de Alberto Sampaio. �

Património Imaterial de Guimarães 

Passe pelos Museus em Família
Fins-de-semana nos Museus e Palácios do IMC

1 Lisboa: Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves,

Museu Nacional do Azulejo, Museu Nacional

dos Coches, Museu Nacional do Teatro, Palácio

Nacional da Ajuda, Palácio Nacional de Mafra.

Vale do Tejo: Museu de Cerâmica (Caldas da

Rainha). Centro: Museu da Guarda, Museu

Monográfico de Conímbriga. Norte: Museu

de Alberto Sampaio (Guimarães). Museu D.

Diogo de Sousa (Braga), Paço dos Duques

(Guimarães).
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Nos dias 21 e 22 de Outubro de 2010, decorreu o I

Encontro de Museus do Alentejo, uma iniciativa

conjunta da Direcção Regional de Cultura do Alentejo

(DRC ALEN) e do IMC, com a colaboração do Museu

da Luz (Edia, S.A) e do Museu de Évora (IMC). A

realização do Encontro inseriu-se nas linhas estratégicas

do IMC para a política museológica nacional, designa-

damente no quadro da Rede Portuguesa de Museus,

bem como nas competências da DRC ALEN, em prol

do desenvolvimento, da divulgação e da dinamização

da realidade museológica da região do Alentejo. 

No primeiro dia do Encontro, que decorreu no Museu

da Luz, João Brigola, Director do IMC, apresentou

uma comunicação intitulada “Museus do Alentejo –

«uma obra em construção»”, seguindo-se uma sessão

de apresentação dos Museus do Alentejo. No segundo

dia, no Auditório do Colégio Mateus de Aranda –

Escola das Artes/Universidade de Évora, tiveram lugar

os painéis “Conhecer e Comunicar - Museus, Colecções

e Monumentos” com a participação de António

Camões Gouveia (Museu de Évora), José Neves (OAC),

António Carlos Silva (DRC ALEN), Artur Goulart

(Coordenador do Inventário Artístico da Diocese de

Évora), Hugo Guerreiro (Museu Joaquim Vermelho –

Estremoz), António Candeias (Laboratório José de

Figueiredo do IMC), Aurora Carapinha (Directora da

DRC ALEN) e Ana Cristina Pais (DRC ALEN).

Posteriormente, foram organizados grupos de trabalho

Nos dias 11 e 12 de Outubro decorreu, no Auditório

da Casa das Histórias Paula Rego, o Colóquio APOM –

Associação Portuguesa de Museologia. Com base na

apresentação de experiências e de projectos museológicos

realizados no âmbito das autarquias locais, foram

objectivos do Colóquio identificar a problemática geral

dos museus municipais, conhecer experiências

museológicas inovadoras, analisar o papel que cabe aos

museus municipais para o desenvolvimento das

comunidades locais, avaliar o contributo da Rede

Portuguesa de Museus para a inovação dos museus

municipais e debater propostas para que os museus

municipais estejam em rede de forma a haver uma maior

cooperação e articulação dos projectos museológicos.

O Director do Instituto dos Museus e da Conservação

(IMC), João Brigola, esteve presente na sessão de abertura,

juntamente com Ana Clara Justino, Vereadora Pelouro

da Cultura da Câmara Municipal de Cascais, Maria João

Liberal, Presidente da Fundação Paula Rego, Helena de

Freitas, Directora da Casa das Histórias Paula Rego, e

João Neto, Presidente da APOM. O Colóquio contou

com os painéis “Câmaras Municipais e políticas

museológicas camarárias”, “Museus e inovação”,

“Projectos para o futuro” e “Museus premiados pela

APOM”, para além de uma conferência proferida por

Juan Valadés (Museu de Cáceres) e de uma mesa redonda

em torno da “Transferência dos museus IMC para as

autarquias”, moderada por Suzana Menezes, a qual

contou com a participação do Director do IMC e de

Luís Raposo, enquanto Presidente do ICOM Portugal.

No âmbito do Colóquio foram organizadas visitas a

museus tutelados pela Câmara Municipal de Cascais. 

O Museu de Arte Popular reabriu ao público no passado

dia 13 de Dezembro com a exposição Os Construtores

do MAP – Um Museu em Construção […], que estará

patente até Maio de 2011. Esta exposição marca a

primeira fase de reabertura parcial do Museu de Arte

Popular depois do seu encerramento em 2008 e

pretende ilustrar a especificidade da sua identidade

temática e do seu trajecto histórico.

A estrutura da exposição, de base cronológica, parte

da análise dos processos artísticos que, na viragem

para Novecentos, conduziram à consolidação de um

gosto simultaneamente moderno e nacionalista, que

se traduziu na procura de motivos e temas que

remetem ao imaginário, cultura e tradição populares

portuguesas, ilustrando de forma carismática a imagem

do próprio SPN/SNI. 

No percurso da exposição, o núcleo dedicado ao

Centro Regional da Exposição do Mundo Português

documenta a Secção da Vida Popular e as Aldeias

Portuguesas e ilustra os processos cenográficos de

síntese do país de 40.

Recorrendo a uma vasta quantidade de materiais

gráficos, apresenta-se o Museu de 1948, analisando-

-se o seu edifício, a equipa de artistas-decoradores

que se envolveram no projecto, a museografia e

as colecções, bem como as mostras temporárias

realizadas antes do seu encerramento.

Focando-se no movi-

mento cívico que con-

duziu à decisão da

tutela de reabertura do

MAP, a Exposição inclui,

ainda, a apresentação

das linhas vectoriais do

Plano Estratégico do

Museu. �

IMC – Participação em Encontros 
– Colóquio APOM – “Câmaras Municipais e Políticas Museológicas”

– I Encontro de Museus do Alentejo

Reabertura do Museu de Arte Popular

Informações e contactos

Museu de Arte Popular

Avenida de Brasília

1400-038 Lisboa

Tel.: 21 301 12 82 e 21 301 16 75

Fax: 21 301 12 82

map.geral@imc-ip.pt 

map.educativo@imc-ip.pt



A 26 de Novembro de 2010 teve lugar no Museu do

Douro o II Fórum do Património Imaterial do Douro,

subordinado ao tema “Como documentar o intangível?

A resposta dos museus”. Em representação do IMC,

participou neste Fórum a Subdirectora do IMC, Graça

Filipe, com a comunicação “Museus e Comunidades:
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No dia 5 de Novembro de 2010, realizou-se na Univer-

sidade dos Açores, em Ponta Delgada, um Seminário

intitulado Museus em Debate. Este Encontro resultou de

uma parceria firmada entre a Presidência do Governo

Regional dos Açores, através da Direcção Regional da

Cultura, e a Universidade dos Açores, através do Mestrado

em Património, Museologia e Desenvolvimento. Nesta

iniciativa, o tema escolhido para debate foram as Redes

Museológicas, propondo-se como título provocador do

Seminário “Musealizar sem rede?”. 

Para este objectivo, convidaram-se responsáveis por

diversas tipologias de redes, quer na sua configuração

institucional, quer geográfica. O programa do Seminário

contou com três resoluções. Num primeiro plano, foram

apresentadas três comunicações. Isabel Vítor, responsável

pela Rede Portuguesa de Museus, defendeu a pertinência

e a valorização do trabalho museológico através da

comunicação “Musealizar em rede”. Numa leitura

regional, Maria Manuel Velásquez Ribeiro, responsável

pela Divisão do Património Móvel e Imaterial da Direcção

Regional da Cultura dos Açores, apresentou a

especificidade açoriana, através de uma reflexão intitulada

“Uma rede de museus num contexto insular”, enquanto

o Director do Museu do Portimão, José Gameiro,

partilhou a visão da rede algarvia, com o trabalho “O

Museu de Portimão e a Rede de Museus do Algarve”.

Num segundo plano, organizou-se uma Mesa Redonda

para reflectir sobre a questão “Como Gerir, Financiar

e Dinamizar as Redes Museológicas?”. Moderada pelo

Director do Museu da ilha do Pico, Manuel Costa

Júnior, a Mesa contou com a presença de Clara

Camacho, com longa experiência no IMC; Maria

Helena Ormonde, Directora do Museu de Angra do

Heroísmo; e Mário Moura, responsável pelos Museus

da Ribeira Grande.

A sessão de encerramento contou com duas comuni-

cações. Rui de Sousa Martins, coordenador do Mes-

trado em Património, Museologia e Desenvolvimento

da Universidade dos Açores, reflectiu sobre “A

museologia na Universidade dos Açores: Percursos de

conhecimento, ensino e gestão patrimonial”. João

Brigola, na qualidade de Director do Instituto dos

Museus e Conservação, publicitou “O Planeamento

Estratégico do IMC para a legislatura (2009 -2013) –

Museus para o Século XXI”.

Como balanço sumário, este evento foi extremamente

positivo não só pela qualidade das comunicações,

que permitiram novas leituras sobre a já considerável

experiência de Redes Museológicas em Portugal, mas

também face à parceria entre as duas instituições

envolvidas, Direcção Regional da Cultura e

Universidade dos Açores, permitindo um diálogo

entre os saberes teórico e prático que é sempre

saudável. 

Susana Goulart Costa

Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais

Universidade dos Açores

Maria Manuel Velásquez Ribeiro

Divisão do Património Móvel e Imaterial

Direcção Regional de Cultura dos Açores

O IV Colóquio Palácio Nacional de Sintra – Dez Séculos,

Dez Temas realizou-se a 27 de Outubro de 2010 na

Sala dos Cisnes do Palácio Nacional de Sintra, contando

com uma breve intervenção na mesa de abertura de

Graça Filipe, Subdirectora do IMC, a par de Inês Ferro,

Directora do Palácio, de Fernando Seara, Presidente

de Câmara Municipal de Sintra, e de Vitor Serrão,

Director do Instituto de História da Arte da FLUCL. O

programa do colóquio percorreu mil anos da história

de Sintra e do Palácio da Vila através da visão de

académicos e especialistas convidados de diferentes

áreas de estudo e investigação.

– IV Colóquio Palácio Nacional de Sintra – Dez Séculos, Dez Temas

– Museus em Debate – “Musealizar sem rede?”

– II Fórum “Património Imaterial do Douro” – “Como documentar o intangível? 
A resposta dos museus”

Assinalando o Dia Internacional da Normalização, teve

lugar no dia 14 de Outubro de 2010, no Auditório da

Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), o Seminário Normas

e Partilha de Informação. O Instituto dos Museus e da

Conservação esteve representado neste Seminário pela

sua Subdirectora Graça Filipe, que fez uma breve

intervenção na mesa de abertura, conjuntamente com

representantes da BNP, da Direcção Geral de Arquivos e

do Instituto da Qualidade. O IMC esteve ainda repre-

sentado por Teresa Campos, que apresentou a comuni-

cação intitulada “Museus: a normalização como processo

fundamental na gestão e na partilha da informação”.

em torno dos temas: “Programação e Mediação

Cultural”, “Museus e Educação” e “Formação Profis-

sional”, coordenados respectivamente por Maria João

Lança (Museu da Luz) e Diana Regal (Associação

Cultural Colecção B); Celso Mangucci (Museu de

Évora); e Ana Cristina Pais (DRC ALEN). 

– Seminário Normas e Partilha de Informação
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O 3.º Encontro Transfronteiriço mouseion, dedicado

ao tema “Museus para o futuro: a fronteira que nos

une”, realizou-se nos dias 10, 11 e 12 de Dezembro

de 2010 no Museu de Francisco Tavares Proença Júnior,

integrado nas comemorações do centenário deste

museu. 

No âmbito do Encontro, destacam-se as conferências

proferidas por Pedro Pita (Director Regional de Cultura

do Centro), sob o título “As fronteiras da cultura e as

culturas da fronteira”, e “A geografia dos Territórios”

apresentada por Gonzalo Barrientos Alfageme (Univer-

sidade de Extremadura). Para além da organização

dos painéis temáticos: 1. “A Plataforma “mouseion”,

2. “Associações de amigos dos museus e a cooperação

transfronteiriça”, 3. “Arte Contemporânea e fronteiras:

patrimónios de futuro” e 4. “A cooperação museal

transfronteiriça: experiências e projectos museológicos

e patrimoniais”, foram dinamizados grupos de trabalho

dedicados aos temas “A cooperação museal transfron-

teiriça: potencialidades e dificuldades – Linha de

orientação “Museus e Universidades”, coordenado por

JuanValadés (Museu de Cáceres), e “O financiamento

de projectos transfronteiriços: como operacionalizar

e agilizar – Linha de orientação “Programas opera-

cionais””, coordenado por Rui Jacinto (CCDR-C).

Procurando alicerçar a “Plataforma de Colaboração

Independente mouseion” que integra os territórios da

Extremadura Espanhola e os distritos portugueses de

Castelo Branco, Portalegre e Évora, foram emitidas as

seguintes resoluções e propostas de trabalho:

• Manter a “Plataforma Independente de Colaboração

Transfronteiriça mouseion” como uma organização

informal organizada em torno de três eixos estrutu-

rantes: o território, a competitividade e a cooperação; 

• Criar uma associação de amigos dos museus da fronteira;

• Organizar cursos itinerantes de formação em museologia

promovidos pelos museus que integram o território da

Plataforma mouseion, com creditação pelas Universidades

O Instituto Politécnico de Tomar organizou as 1ªs

Jornadas “Turismo Militar” no passado dia 7 de

Dezembro, com o objectivo, entre outros, de debater

a importância do turismo militar no desenvolvimento

de produtos de Turismo Cultural, tema do Mestrado

em curso neste Instituto. No âmbito das Jornadas

destacam-se as comunicações do Director do

Departamento de Gestão Turística e Cultural do

Instituto, Luís Mota Figueira, intitulada “A importância

do Património Militar para a actividade turística”, e

do Director do IMC, João Brigola, que apresentou “O

contributo dos Museus e Palácios do IMC para a

atratividade turística do País”.

contributos para promover a valorização e a divulgação

do Património Cultural Imaterial Português”. 

No Fórum “Património Imaterial do Douro” tiveram

lugar duas outras palestras: “O Papel da UNESCO na

Salvaguarda do Património Cultural Imaterial”, proferida

por Clara Bertrand Cabral, e “A Epígrafe do Marão e

a Tradicio do Substrato Proto-histórico Regional”,

apresentada por Armando Coelho Ferreira da Silva.

No âmbito Fórum foi ainda efectuado o lançamento

do 2.º volume do livro Património Imaterial do Douro

Narrações Orais (Contos, Mitos, Lendas), da autoria de

Alexandre Parafita.

A Câmara Municipal de Caminha promoveu no passado

dia 26 de Novembro, no Auditório do Museu Municipal

de Caminha, a 5ª edição da Conferência “Museus e

Sociedade”. Nesta Conferência destacamos a

participação de João Brigola (Director do IMC) que

apresentou uma comunicação sobre “O Planeamento

Estratégico do IMC para a Legislatura (2009-2013) –

Museus para o século XXI”. Os outros oradores

convidados foram Susana Machado (Ordem dos

Arquitectos), Natália Fauvrelle (Directora do Museu

do Douro), Álvaro Garrido (Director do Museu Marítimo

de Ílhavo), Rui Silvestre (Museu Colecção Berardo) e

José Gameiro (Director do Museu Municipal de

Portimão), cujas comunicações incidiram sobre as

respectivas áreas de especialização. 

– Conferência “Museus e Sociedade”

– 1ªs Jornadas “Turismo Militar” 

– III Encontro Transfronteiriço mouseion – “Museus para o Futuro: A Fronteira que
nos une”

Mesa da sessão inaugural: Presidente da Sociedade

dos Amigos do Museu de Francisco Tavares Proença

Júnior, Director Regional de Cultura do Centro,

Director do Instituto dos Museus e da Conservação,

Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de

Castelo Branco, Presidente do MINOM e Directora

do MFTPJ

Entre 26 e 27 de Novembro de 2010, teve lugar em Vila

Nova de Poiares o Encontro Artes Culinárias, um Património

Cultural Imaterial, organizado conjuntamente pela Direcção

Regional de Cultura do Centro, pela Federação Portuguesa

das Confrarias Gastronómicas e pelo Turismo Centro de

Portugal. A convite da organização, o IMC, através de

Paulo Ferreira da Costa, Director do Departamento de

Património Imaterial, participou no painel “Património

Imaterial: problemas e metodologias de inventariação”,

com comunicação dedicada ao Inventário Nacional do

PCI e ao papel nele desempenhado pelas entidades com

actuação de carácter cultural e patrimonial.

– Colóquio “Artes Culinárias, um Património Cultural Imaterial”
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Como previsto no programa de formação da RPM,

em 2010 foram realizadas sete acções de formação

para profissionais em exercício nos museus. 

Mais de uma centena e meia de candidatos parti-

ciparam neste programa que contemplou acções com

as seguintes temáticas: Comunicação acessível em

museus; Conservação de colecções; Estratégias de

comunicação on-line; Reservas; Usos do Documentário

em museus; Inventário do Património Cultural Ima-

terial; e Circulação de Bens Culturais. Para além de

candidatos de Museus da RPM, participaram pro-

fissionais de outras entidades, entre as quais Autarquias

e Direcções-Regionais de Cultura.

Diversos foram os museus da RPM que colaboraram

na organização cedendo os espaços e prestando todo

o apoio solicitado, nomeadamente o Museu de

Alberto Sampaio (Guimarães), a Casa-Museu Anastácio

Gonçalves (Lisboa), o Museu das Comunicações

(Lisboa), o Museu Municipal de Penafiel, o Museu

Municipal de Faro, o Museu Municipal de Coimbra e

o Museu Nacional de Arqueologia (Lisboa).

Em Março, o Programa de Formação para 2011 será

disponibilizado no portal do IMC em linha de

continuidade com o que tem vindo a ser realizado. �

Decorreu no Museo de América, Madrid, entre 10 de

Novembro e 3 de Dezembro de 2010, a 2.ª edição

do Curso “Diversidad Museal en Iberoamérica”,

organizado pela Subdirección General de Museos

Estatales (Ministerio de Cultura – España). Respondendo

ao convite que lhe foi dirigido, o IMC, através de

Paulo Ferreira da Costa, Director do Departamento

de Património Imaterial, colaborou nesta iniciativa

com um módulo dedicado ao Inventário Nacional do

PCI, bem como ao Matriz 3.0 como instrumento prima-

cial implementado para a promoção do papel a

desempenhar pelos Museus portugueses no processo

de documentação e inventário do PCI em Portugal.

De 4 a 8 de Outubro de 2010 decorreu em Lima (Perú)

o Curso “Patrimonio inmaterial, museos y sociedad.

Balances y perspectivas de futuro”, organizado

conjuntamente pela Subdirección General de Museos

Estatales, através do Museo del Traje – Centro de

Investigación del Património Etnológico (Madrid), e

pelo Centro Cultural de España em Lima. Dirigido a

profissionais e investigadores dos Museus de Etnologia

e do sector do Património Imaterial, o Curso constituiu

uma importante oportunidade para o debate em torno

dos principais problemas e estratégias em curso na

região Iberoamericana para o sector do PCI. O IMC,

através de Paulo Ferreira da Costa, Director do

Departamento de Património Imaterial, colaborou na

realização deste curso com um módulo dedicado à

política nacional para o sector, e da sua expressão nos

planos legislativo e programático com vista à imple-

mentação do Inventário Nacional do PCI.

IMC – Participação em Cursos
– Curso “Patrimonio inmaterial, museos y sociedad. Balances y perspectivas de futuro”

– Curso “Diversidad Museal en Iberoamérica”

Formação RPM

No Museu da Música Portuguesa/Casa Verdades de

Faria (Monte Estoril, Cascais) foi realizado o Encontro

Património Musical/Sonoro no passado dia 15 de

Dezembro, cuja comissão organizadora contou com

Salwa Castelo-Branco, Rui Vieira Nery, Manuel Deniz

Silva, Vanda de Sá e Pedro Félix. O Instituto dos Museus

e da Conservação esteve representado neste Encontro

pela sua Subdirectora Graça Filipe, por Joaquim Pais de

Brito, Director do Museu Nacional de Etnologia, e por

Helena Trindade, Directora do Museu da Música. �

e apoio dos Grupos de Amigos dos Museus;

• Organizar uma exposição itinerante, partilhada pelos

museus do território mouseion;

• Preparar a edição de um catálogo partilhado de

divulgação dos bens culturais existentes no território

mouseion.

Aida Rechena

Directora do Museu de Francisco Tavares Proença Júnior

– Encontro Património Musical/Sonoro

Acção de formação "Reservas – Aspectos Práticos de Gestão e Manutenção".

Museu Municipal de Penafiel.



Todas as épocas têm os seus conceitos predilectos

os quais traduzem ideias mais ou menos esclarecidas,

às quais se “agarram” convicções, explicações e

outras coisas que traduzem um saber velho que se

mostra cada dia mais caduco e um saber novo que

se constrói.

Entre a Memória que se constituía como o lugar

central da lembrança óbvia e indiscutível e a

Memória que é sobretudo construção e selecção,

tal como pode ser entendida e como foi explicada

por Hobsbawm e outros, vai a diferença que nos

coloca no fio da navalha, na hora da opção, no

sentido da decisão. 

Como eram tranquilos os tempos em que sabíamos

o que era Museu e o que não era. Nos primeiros

mostravam-nos a Memória pelo menos histórica

“verdadeira” de qualquer coisa ou quando a

imaginação não ia tão longe mostravam-nos acervos

e mais acervos, herdados, recolhidos, comprados,

pilhados e oferecidos e eventualmente apresentados

por ordem cronológica ou alfabética. Eram museus

tranquilos, sem problemas que não fossem os de
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O Instituto dos Museus e da Conservação (IMC),

representado por Clara Mineiro, Técnica Superior

especialista na área da Acessibilidade em Museus, e

Isabel Victor, Directora do Departamento de Museus,

integrou uma visita técnica, exploratória, a diversas

exposições da Rede de Museus do Algarve (RMA).

Esta experiência piloto, realizada a convite da Direcção

Regional de Cultura do Algarve (DRCAlgarve), revelou-

-se muito interessante. Uma oportunidade única de

encontro e uma possibilidade prática de identificação

dos pontos fortes e dos pontos fracos de cada

exposição no que respeita às orientações temáticas,

metodologias de investigação, museografia, clareza

dos programas expositivos, acessibilidades, design,

projectos educativos, impacto nas comunidades,

articulação entre exposições, públicos, participação,

portabilidade, sustentabilidade, eficácia comunicacional.

Esta visita, cuidadosamente preparada pela DRCAlgarve,

cobriu praticamente todas as exposições da RMA, mais

de uma dezena, num programa intenso de visitas, do

Sotavento ao Barlavento, bem articuladas no terreno

algarvio. A equipa, constituída por quatro pessoas,

integrou para além das técnicas acima indicadas, Luiz

Filipe Trigo, designer, professor universitário de

design, e Margarida Alçada, voz experiente nas áreas

do inventário do património e do turismo cultural. 

A observação no terreno e a discussão aberta (sem

complexos) que se estabeleceu com as equipas de

museólogos e outros técnicos envolvidos no projecto

“Algarve, do reino à região” (mote para mais de uma

dezena de exposições com narrativas e enfoques

temáticos adaptados às diversas realidades), assim

como a reflexão final realizada em Lagos no terceiro

dia desta interessante expedição, permitiu-nos constatar

a enorme vontade, entusiasmo e disponibilidade dos

técnicos e decisores para trabalhar em rede, para

aumentar a qualidade, para melhorar os resultados,

para fazer melhor globalmente, para se movimentarem

em rede numa lógica activa de partilha, inter-ajuda

e discussão produtiva de novas ideias. Foram iden-

tificadas necessidades de formação nas áreas do Design,

Comunicação, Acessibilidades e ao nível das estraté-

gias de trabalho com as comunidades: dinâmicas de

participação / acção. A este repto procuraremos res-

ponder em parceria, integrando no programa de

formação da RPM para 2011 técnicos cooptados pelo

Departamento de museus do IMC e pela DRCAlgarve,

num esforço conjunto de melhoria, que passa

obviamente, pela valorização e inclusão nas acções de

formação dos excelentes exemplos de boas práticas e

inovação em todos os campos da Museologia existentes

localmente. Que este projecto piloto vá mais longe, que

se estenda a outras regiões e que prospere é o nosso

desejo. Este é, quanto a nós, um bom exemplo de

trabalho em rede em que técnicos e decisores políticos,

nas áreas da cultura, museus e património se sentam à

mesma mesa para discutir e planear. Em si mesmo, este

modelo comporta uma ideia de formação “em exercício”

muito útil ao conhecimento de “como fazer, fazendo”.

Resta dizer que, nos três dias de visita, a equipa técnica

foi sempre acompanhada por Rui Parreira, arqueólogo

da DRCAlgarve, e por Dália Paulo, museóloga, actual

Directora Regional de Cultura do Algarve.

Isabel Victor

Directora do Departamento de Museus / IMC �

A Memória também está em crise
Mário Moutinho1

Visita a Museus do Algarve

Artigo*
*Os artigos são da responsabilidade

dos seus autores

1 Presidente do MINOM-ICOM –

Movimento Internacional para uma

Nova Museologia, organização

afiliada ao Conselho Internacional

dos Museus.



guardar, conservar e documentar. Quando narrativa

existia, ela era sustentada no óbvio e no discurso

da ideologia oficial.

Um museu de antropologia que mostrava como

viviam os antepassados primitivos em territórios

longínquos ou, mais modernamente, nas nossas

aldeias de preferência transmontanas, dava gosto

de fazer e tinha um público e um reconhecimento

garantidos.

Museus que nos tempos de hoje se inscrevem na

temática da Harmonia Social à volta da qual se

reuniu a última Conferencia Geral do ICOM ou,

como em 2002, sob o tema “Museus & Globalização:

contributo para o Dia Mundial dos Museus” o então

presidente defendia que era urgente que os museus

se mobilizassem de forma “a tirar proveito da nova

ordem mundial” e, quem seria contra, deveriam

estar atentos a “possíveis repercussões sobre o

desenvolvimento cultural e sobre o respeito pelas

identidades”. 

Pouco lhe importava que a nova ordem mundial

criasse todos os dias mais pobres ou como agora o

Eurostat diz de forma eufemística “população

suscetível de se situar abaixo do nível de pobreza”.

Em 1992, o PNUD publicou um “Relatório Mundial

sobre o Desenvolvimento Humano” dedicado à

globalização, onde se lia que a distribuição do PNB

no mundo, durante o período 1960-1989, significava

que os Países onde habitavam os 20% da população

mais rica tinham visto a sua parte do PNB mundial

passar de 70.2% para 82.7%, enquanto os Países

onde viviam os 20% mais pobres tinham visto a

sua parte reduzir-se de 2,3% para 1,4%. E este

processo mais não tem feito do que agravar-se,

deixando à vista os parcos resultados obtidos nos

Objectivos do Milénio.

Entre a Memória do tempo das nossas vidas, ou

seja, do presente que nos obriga a olhar criticamente

o mundo em que vivemos e a tranquilidade do

discurso oficial, como é possível que tantos museus

consigam passar entre os pingos da chuva vivendo

à revelia do mundo contemporâneo? Mas lá que

passam, passam.

Outros, porém, constroem as suas narrativas

vinculadas aos desafios da humanidade, olhando à

sua volta, procurando com maior ou menor sucesso

serem actores de uma mudança social em favor de

mais dignidade humana, de mais inclusão, de mais

direito de cidadania e de mais participação. Com

um discurso político mais ou menos sustentado,

aceitam que a realidade se imponha à ladainha das

boas intenções. São narrativas de resistência que

têm sustentado a acção regular ou intermitente de

museus locais, de ecomuseus, de museus de comu-

nidade e de tantos outros que procuram em

particular, desde a década de 70, seguir o que se

chamou ser uma nova museologia. Aqui a Memória

está mais perto do lugar, da comunidade, da família

ou do grupo e é menos oficial.2

Este percurso tem agora na reedição do livro de

Peter Davis, Ecomuseums: a sense of place3 a demons-

tração da vitalidade desta museologia. De França

ao Vietname, do Japão à África do Sul, a Museologia

tornou-se um recurso de comunicação com uma

eficácia crescente e agora sustentada no campo mais

abrangente da Sociomuseologia.4

Importa olhar com mais cuidado a rica e multifa-

cetada política pública seguida no Brasil nos últimos

anos onde a Política Nacional dos Museus é o

reconhecimento, com as devidas consequências que

isso acarreta, de que é possível transformar uma

museologia comatosa como a que existia no Brasil

num processo social da maior envergadura.

Assim se reconheceu o direito à diferença, na

medida em que se reconhecem as instituições

museológicas como sendo “aquelas que disponi-

bilizam acervos e exposições ao público, propiciando

a ampliação do campo de construção identitária, a

percepção crítica da realidade cultural brasileira, o

estímulo à produção do conhecimento e à produção de

novas oportunidades de lazer;”

E mais ainda, “aquelas instituições que desenvolvem

programas, projectos e acções utilizando o património

cultural como recurso educacional e de inclusão social”,

assumindo assim que este entendimento de patri-

mónio como recurso recentra a relação Museologia/

Património/ Memória. É neste quadro que desen-

volvem às centenas (é verdade que o Brasil é

grande) iniciativas integradas nos programas

públicos denominados por Pontos de Cultura e

Pontos de Memória.

Os Pontos de Cultura são “iniciativas desenvolvidas

pela sociedade civil tornam-se responsáveis por articular

e impulsionar ações que já existem nas comunidades”.

O Ponto de Cultura “não tem modelo único de

instalações físicas, de programação ou atividade, é uma

iniciativa que impulsiona a realização de ações

envolvendo Arte e Educação, Cidadania com Cultura

e Cultura com Economia Solidária.”

Os Pontos de Memória “assentam na gestão

participativa e no protagonismo comunitário, apoiando

o empoderamento social daqueles grupos que ainda não

tiveram a oportunidade de contar suas histórias e

Memórias através dos museus, incentivando a apro-

priação destes equipamentos pelas comunidades, de

forma que se sintam representadas e valorizem a

identidade local”. Os pontos de Memória visam assim

“o fortalecimento de ações de reconstrução da Memória

social e coletiva de comunidades, a partir do cidadão,

de suas origens, suas histórias e seus valores”.5

Parece pois evidente que os Museus e a Memória

podem ser factores de coesão e por isso alguma

coisa deveria mudar no nosso País, onde se tornam

necessários melhoramentos das políticas culturais,

face à realidade dos museus, à sociedade e à autode-

nominada globalização. �
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2 Cf. http://icom.museum/fileadmin/us

er_upload/pdf/ICOM_News/2010-

1/ENG/ p8-9_2010-1.pdf
3 Ecomuseums: a sense of  place, Peter

Davis, Continuum, Londres, 2011.
4 Cf. por exemplo Moutinho, Mário,

“Definição evolutiva de Sociomuseo-

logia: Proposta para reflexão” in Actas

do XIII Atelier Internacional do MINOM,

Lisboa-Setúbal, Lisboa, Setembro 2007.

http://revistas.ulusofona.pt/index.php/c

adernosociomuseologia/article/viewFile/

510/413

A Sociomuseologia traduz uma parte

considerável do esforço de adequação

das estruturas museológicas aos

condicionalismos da sociedade con-

temporânea. A abertura do museu ao

meio e a sua relação orgânica com o

contexto social que lhe dá vida têm

provocado a necessidade de elaborar e

esclarecer relações, noções e conceitos

que podem dar conta deste processo.

A Sociomuseologia constitui-se assim

como uma área disciplinar de ensino,

investigação e actuação que privilegia

a articulação da museologia em

particular com as áreas do conhe-

cimento das Ciências Humanas, dos

Estudos do Desenvolvimento, da Ciência

de Serviços e do Planeamento do

Território. A abordagem multidisciplinar

da Sociomuseologia visa consolidar o

reconhecimento da museologia como

recurso para o desenvolvimento sus-

tentável da humanidade, assente na

igualdade de oportunidades e na inclu-

são social e económica. A Sociomu-

seologia assenta a sua intervenção social

no património cultural e natural,

tangível e intangível da humanidade. 

O que caracteriza a Sociomuseologia

não é propriamente a natureza dos seus

pressupostos e dos seus objectivos,

como acontece em outras áreas do

conhecimento, mas a interdisciplina-

ridade com que apela a áreas do

conhecimento perfeitamente conso-

lidadas e as relaciona com a Museologia

propriamente dita.
5 Cf. por exemplo http://www.cultura.

gov.br/site/2009/02/03/cultura/;

http://www.cultura.gov.br/culturaviva/



Desde 27 de Novembro de 2010, a estrutura descen-

tralizada do Ecomuseu Municipal do Seixal integra o

Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal, a

funcionar no piso térreo dos n.os 39-41 da Praça Luís

de Camões, no Seixal, correspondente às antigas

instalações da Tipografia Popular A. Palaio, Lda, que

aqui funcionou entre 1955 e 2006.

Alvo de um projecto de requalificação promovido pela

Câmara Municipal do Seixal, no âmbito do QREN –

Acção Integrada de Regeneração e Valorização da
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O projecto Tesouros do MNAz ao alcance de todos

aglutina e potencia outros projectos levados a cabo

anteriormente com objectivos semelhantes. São de

salientar, em 2005, o projecto As mãos vêem, os olhos

escutam, apoiado pelo POC e FEDER, e o projecto

Fluid Museums, implementado em 2006 pela empresa

YDreams.

No âmbito do actual projecto, a equipa do Museu

Nacional do Azulejo seleccionou 33 Tesouros do MNAz

como ponto de partida. Definiram-se dois percursos

naturais, um que diz respeito ao Museu – sobre a

História da Azulejaria em Portugal – e um outro em

torno da História do Convento da Madre de Deus.

Quanto à acessibilidade do espaço, foram ultrapassados

obstáculos arquitectónicos que dificultavam ou

impediam o acesso de pessoas com mobilidade redu-

zida às peças e aos espaços escolhidos. Para além do

financiamento do POC e do FEDER em 2005, foi

importantíssimo o mecenato da Associação Salvador,

que em 2009 pagou o levantamento exaustivo das

barreiras arquitectónicas, bem como o projecto e a

obra para as eliminar. Espaços como a Igreja e o Claus-

trim ainda não estão fisicamente acessíveis a pessoas

em cadeira de rodas, mas dois quiosques multimédia

concebidos e produzidos em 2006 pela empresa

YDreams permitem visitas virtuais a estes locais.

No que toca a elementos de comunicação com os

públicos, foram preparados textos sobre todos os

Tesouros com informação alongada, mas simples e

sugestiva. Junto dos originais, foram colocadas réplicas

em relevo das 18 peças escolhidas, dotadas de tabelas

em Braille e impressas a negro com letra ampliada.

No Coro Baixo é apresentada uma maquete da

Capela-mor da Igreja, prevendo-se a disponibilização

de uma maquete do edifício na entrada do museu.

O trabalho iniciado no âmbito do projecto As mãos

vêem, os olhos escutam foi feito em parceria com a

ACAPO (Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal)

e acompanhado por um Grupo Consultivo de Cegos.

Com o mecenato da Fundação Millennium bcp, o

MNAz passou agora a ter também guias multimédia

(audioguias e videoguias em Português, Inglês, Língua

Gestual Portuguesa e Sistema de Signos Internacional).

O texto dos audioguias inclui audiodescrição para

pessoas com cegueira e baixa visão, tendo igualmente

servido de base à tradução para Língua Gestual. Nesta

parte do trabalho, foi determinante a colaboração da

FPAS (Federação Portuguesa das Associações de Surdos)

e a orientação dada pelo Grupo Consultivo de Surdos.

Todo este projecto resulta de uma atitude inclusiva

por parte da equipa do Museu Nacional do Azulejo,

que se quer de portas abertas para receber visitantes

de diferentes idades, línguas, culturas ou condições

físicas. �

Notícias Museus RPM*

* Notícias exclusivamente baseadas

em informações enviadas pelos

Museus integrados na RPM.

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

Museu Nacional do Azulejo
– Ao alcance de todos 

(cont. p. 1)

Ecomuseu Municipal do Seixal
– Nova extensão museológica

Como já vem sendo hábito, para festejar a quadra de Natal,

os museus da Rede Portuguesa de Museus propuseram

múltiplas iniciativas dirigidas a todos os públicos.

Os mais jovens, que durante este período se

encontravam de férias, puderam participar em

programas especiais associados a esta época do ano:

visitar presépios, ouvir e desenhar histórias, confeccionar

doces, criar presentes e enfeites de Natal, foram

algumas das ofertas mais frequentes. A título de

exemplo, referem-se as iniciativas: “A Magia do Natal,

Cursinho do Museu!” no Museu Alberto Sampaio;

“Quantas Caras tem o Júlio” no Museu da Fundação

Cupertino de Miranda; “Com o Menino – Jesus e as

Searinhas: o Presépio Algarvio” no Museu Municipal

de Tavira; e “No Museu, as férias são sem Stress” no

Museu Nacional do Traje 

O público em geral foi igualmente presenteado com

actividades comemorativas e festas de Natal em inúmeros

espaços museológicos da RPM, que incluíram a

inauguração de exposições, visitas guiadas, oficinas para

famílias, concertos e espectáculos de dança, venda de

livros, jantares temáticos, entre outras iniciativas. �

Natal nos Museus da RPM
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Informações e contactos

Ecomuseu Municipal do Seixal

Praça 1.º de Maio, n.º 1

2840-485 Seixal

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

ecomuseu.se@cm-seixal.pt

www.cm-seixal.pt/ecomuseu 

A 1.ª Sessão do Ateliê Modelismo e Arqueologia Naval

decorreu no dia 4 de Dezembro de 2010 no Núcleo

Naval do Ecomuseu Municipal do Seixal. Este tipo de

iniciativas possibilita o encontro e a troca de

experiências e de saberes entre amadores e profissio-

nais ligados à prática do modelismo e ao estudo

arqueológico das embarcações históricas e tradicionais

e constitui uma excelente oportunidade para vincar

as potencialidades do modelismo naval enquanto

instrumento privilegiado no fomento do estudo, da

conservação e da promoção do património marítimo

e da história da náutica. A 2ª Sessão deste projecto

irá decorrer dia 12 de Março de 2011. 

Os trabalhos do Ateliê poderão ser conhecidos atra-

vés do blogue: http://modelismo-e-arqueologia-1.

blogspot.com/. Para mais informações sobre as

actividades regulares de modelismo no Núcleo Naval

do Ecomuseu Municipal do Seixal poderá ser

consultado o respectivo blogue em http://nucleo-

naval.blogspot.com/ �

Frente Ribeirinha Seixal – Arrentela, a antiga oficina

mantém uma referência identitária específica, preser-

vando máquinas e equipamentos que ilustram décadas

de desenvolvimento técnico e tecnológico na secular

actividade da composição e impressão tipográfica.

Com o contributo de Eduardo Palaio, um dos

proprietários da antiga tipografia, todas as máquinas

e equipamentos serão mantidos operacionais,

permitindo que este importante património técnico

e científico cumpra também a função de transmitir a

experiência e o saber-fazer dos profissionais desta

área fundamental para a fixação e transmissão de

conhecimentos e manifestações culturais e sociais.

Desta forma, o Ecomuseu dá resposta a uma das suas

preocupações centrais, integrando práticas e projectos

que incidem simultaneamente sobre elementos patri-

moniais materiais e imateriais, contextualizadas territo-

rial e funcionalmente. Para além de permitir o contacto

de públicos diversos com as artes gráficas associadas

à tipografia tradicional, este novo espaço contribuirá

também para fomentar a interacção do Ecomuseu

com a comunidade de tipógrafos e para dinamizar o

Núcleo Urbano Antigo do Seixal.

O Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal

estará aberto ao público de 4.ª feira a Domingo,

das 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 17h30. Encerra

nos feriados, às segundas e terças-feiras. Um

programa de iniciativas de serviço educativo será

gradualmente anunciado, com acções diversificadas

e dirigidas à comunidade educativa, científica e

cultural do Seixal e da região, às associações de

reformados e idosos e, em geral, a crianças, jovens

e adultos, considerados isoladamente ou em

ambiente familiar.

– Modelismo e Arqueologia Naval 

Com um acervo muito rico, mas pequeno (quando

comparado com os museus nacionais), a orientação

do Museu de Arte Pré-Histórica de Mação é a de

privilegiar a qualidade das visitas. 

O visitante que hoje chega ao museu encontra três

exposições, que no essencial “falam do mesmo”: um

percurso digital, de manipulação de imagens vinculadas

a conceitos, e que é aleatório; um percurso táctil,

estruturado em função do tacto (a exposição é

especialmente adequada a invisuais, mas como a visita

é feita sem luz oferece a todos os demais uma

experiência de percepção do mundo sem recurso à

visão); e um percurso visual “clássico”, com as peças

originais em vitrinas. A unidade e convergência

conceptuais das exposições são sublinhadas pelo título

geral: Um Risco na Paisagem – Uma Paisagem em Risco.

As origens do mundo rural são identificadas como

riscos/alterações na paisagem (artefactos novos, estruturas

sepulcrais, arte rupestre), que por sua vez se encontra

em risco (ameaçada de destruição e comportando

situações e condicionalismos de risco, como a cegueira).

Não é preocupação do museu que o visitante

necessariamente conceptualize esta polifonia, mas

apenas que a vivencie, ampliando a consciência sobre

essas categorias (decisão/orientação, verdadeiro/ falso,

ver/tocar, sentir/imaginar), sempre estruturadas em

torno de alguns conceitos chave: agricultura, reco-

lecção, caça, arte rupestre, ambiente, cultura, espaços

de habitat, espaços funerários, …

Todas as visitas são guiadas (excepto se os visitantes

pedem para circular sem acompanhamento) e

orientadas na perspectiva da problematização. Os

funcionários e colaboradores do Museu que orientam

visitas são, também, investigadores. Assim, a forma

como guiam as visitas varia de acordo com os interesses

e formação de quem guia e de quem visita, visando

transformar essas visitas em momentos de reflexão e

de debate, e não mero “consumo de informações”.

O mesmo princípio norteia o projecto “Andakatu”,

de ensino da arqueologia pelas artes e ciências. Neste

caso, um personagem que se veste com roupas do

Paleolítico Superior ou do Neolítico, envolve os visitantes

Espaço Memória – Tipografia Popular

do Seixal

© EMS / CDI – Luís Miguel Martins, 2010.

Museu de Arte Pré-histórica e do Sagrado 
do Vale do Tejo
– Da investigação à didáctica
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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

www.museumacao.pt.vu 

www.arqueologiaexperimental.blog

spot.com

Informações e contactos

Palácio Ducal de Vila Viçosa 

- Terreiro do Paço

7160-251 Vila Viçosa

Tel.: 268 980 659 / Fax: 268 989 808

palacio.vilavicosa@clix.pt

www.fcbraganca.pt

Após vários anos de intervenções de limpeza e

consolidação, o Terreiro do Paço de Vila Viçosa está

com nova imagem. Este grande espaço, delimitado

por edifícios concebidos e financiados pela Casa de

Bragança para ilustrar o poder e erudição dos seus

senhores, recuperou a imponência dos séculos XVI e

XVII. 

A Igreja dos Agostinhos, Panteão dos Duques de

Bragança, mandada engrandecer pelo oitavo duque

e rei D. João IV para abrigar os restos mortais dos seus

antepassados, tinha graves problemas estruturais. De

2006 a 2008 realizou-se uma profunda intervenção,

que implicou a colocação de micro estacas para reforçar

os paramentos exteriores, restauro de elementos

marmóreos e limpeza da fachada. 

Entre a Primavera de 2009 e Setembro de 2010 decorreu

a limpeza e consolidação da monumental fachada do

Paço Ducal – onde está instalado o Museu-Biblioteca

da Casa de Bragança –, revestida a mármore azul e

branco da região, seguindo um projecto de manifesta

influência italiana, com três andares decorados de

elementos das três ordens clássicas: dórica no rés-do-

chão, jónica no primeiro andar e  coríntia no segundo

e último andar. A campanha de obras promovidas pelo

duque D. Teodósio I na primeira metade do século XVI,

incluindo este revestimento, terá sido contemporânea

da definição do espaço monumental da praça, rematado

pelo Convento das Chagas, Panteão das Duquesas, que

foi consagrado em 1535. 

Na Igreja das Chagas, para além da limpeza do portal,

o elemento que mereceu maior atenção foi o coruchéu

da torre, decorado com esgrafitos a preto e branco.

Por último, terminou em Novembro, a limpeza do

último elemento propriedade da Fundação da Casa

de Bragança, a Torre sineira setecentista adossada ao

conjunto monumental do Paço Ducal.

A totalidade das obras foi adjudicada à empresa

Monumenta e integralmente suportada pela Fundação,

com o apoio técnico da Direcção Regional de Cultura

do Alentejo, que supervisionou as intervenções. �

Informações e contactos 

Museu de Évora

Largo Conde de Vila Flor

7000-804 Évora

Tel.: 266 702 604 | Fax: 266 708 094

mevora@imc-ip.pt

http://museudevora.imc-ip.pt

Numa procura de afirmação educativa, o Museu de

Évora tem vindo a insistir nas habituais visitas guiadas

para Escolas, tentando tematizá-las.

Ao mesmo tempo, em parceria com um agrupamento

escolar, o da Malagueira, do pré-primário ao 9.º ano,

constituiu-se um trabalho complementar, com reuniões

iniciadas com a preparação do ano escolar de 2010-

-11, com vista a experimentar métodos e, sobretudo,

tentar perceber os ritmos e as necessidades de ensino-

-aprendizagem a que o Museu pode dar resposta.

No final, para além de todo o complexo de visitas,

registos, actividades complementares e objectos finais,

poderá tentar traçar-se, outra vez com os Professores,

uma grelha de atitudes mais e menos correctas no

procedimento a adoptar entre o Museu e a Escola,

grelha que poderá servir de início como um livro de

regras para a relação com todas as Escolas locais ou

nacionais que procuram o Museu de Évora.

Feito o esforço de Verão, com um grupo de Voluntários,

de conseguir manter actividades em todas as 5as feiras,

a realidade estendeu-se a todo o ano. Agora todas as

5as o Museu de Évora está aberto fora de horas, das

18h00 às 22h00, tendo sempre um ponto alto às 20h00,

cada vez mais reforçado com um outro às 19h00, seguido

de conversas amenas. Organizadas tematicamente, agora

preocupa-nos o núcleo da exposição dos Primitivos, mas

sempre com variações, como a 5a dos Amigos do Museu

ou os dias Hoje Vamos Falar de...., a actividade tem-se

mostrado de uma forma excelente e com resultados de

uma fidelização de públicos. 

António Camões Gouveia

Director do Museu de Évora�

– 5as à noite

em ateliers de experimentação (talhe de sílex e quartzito,

cerâmica, pintura…), não de forma meramente lúdica,

mas inscrevendo essas experimentações no âmbito dos

programas de investigação sobre tecnologias pré-

-históricas, que o Museu desenvolve, em colaboração

com o Instituto Politécnico de Tomar e o Instituto Terra

e Memória de Mação. Recusamos a separação entre

teoria e prática, ou entre investigação e didáctica, entre

tecnologia e arte pré-histórica e toda a didáctica assenta

na convicção de que estes são inseparáveis. Através dos

percursos expositivos, bem como de ateliês comple-

mentares, introduzimos os visitantes (jovens e adultos)

sem formação específica em arqueologia, nos problemas

da investigação científica, evitando a redução da didáctica

a uma popularização simplista dos resultados da

investigação.

Luiz Oosterbeek

Director do Museu de Arte Pré-histórica 

e do Sagrado do Vale do Tejo �

Museu-Biblioteca da Casa de Bragança
– Nova imagem do Terreiro do Paço de Vila Viçosa 

Museu de Évora
– Sistema Educativo 
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Após conclusão do projecto de criação do Núcleo

Museológico da Real Fábrica Veiga, do Museu de

Lanifícios da Universidade da Beira Interior, situado

na Calçada do Biribau, junto ao Parque da Goldra, na

Covilhã, prevê-se, para breve, a sua abertura oficial

ao público, com um horário alargado, que incluirá os

fins-de-semana e feriados.

Desde 2000, data em que o imóvel foi adquirido pela

Universidade da Beira Interior, com a finalidade de

o transformar em Centro de Interpretação dos

Lanifícios, que, através da Ajuda FEDER, se

concretizaram os projectos arquitectónico, conce-

bido pelo Arquitecto Bartolomeu Costa Cabral, e

museológico geral, concebido pela Directora do

Museu de Lanifícios da UBI, procedendo-se à

recuperação e valorização arquitectónica de um

complexo, com uma área bruta de cerca de 12.000

O Museu Grão Vasco, em parceria com a Escola Básica

Grão Vasco, promove o Concurso “O Natal na Pintura

e na Arte” que visa o conhecimento do património

artístico como etapa fundamental na formação cultural

da comunidade escolar.

A experiência pedagógica desenvolvida junto do

público juvenil – realização de trabalhos criativos a

partir da colecção do museu, nomeadamente as

pinturas de Vasco Fernandes – é uma oportunidade

e um incentivo à cooperação entre instituições para

os domínios da educação e da cultura. 

Os trabalhos realizados pelos alunos do 6.º Ano da

Escola Básica Grão Vasco, Viseu, apontaram para a

sensibilização dos mesmos no que respeita a impor-

tância do conhecimento, salvaguarda e estudo do

património artístico, bem como a promoção de atitudes

e comportamentos que contribuam para valorizar o

papel da família e das relações pessoais, aprendendo

a defender valores fundamentais como os da

solidariedade, do espírito de entreajuda, do respeito

pelos outros e dos afectos.

Os trabalhos, elaborados com recurso a várias

modalidades técnicas e materiais, estiveram expostos

entre os dias 21 de Dezembro de 2010 e 9 de Janeiro

de 2011, para apreciação e votação por parte do

público visitante. �

Museu Grão Vasco
– Concurso “O Natal na Pintura e na Arte”

Informações e contactos 

Museu Grão Vasco

Adro da Sé 

3500-195 Viseu

Tel.: 232 422 049 | Fax: 232 421 241

mgv@imc-ip.pt

A Presidência do Governo Regional dos Açores, através

da Direcção Regional da Cultura, inaugurou no passado

dia 11 de Dezembro, as novas instalações do Museu

da Graciosa.

Da autoria da Arq. Mariana Godinho, o projecto de

arquitectura procurou, além de requalificar o edifício

pré-existente, integrar o espaço de um terreno anexo

entretanto adquirido, beneficiando, assim, de uma

ampliação das instalações que, de 376 m2 evoluíram

para 549 m2, correspondendo a um acréscimo de área

útil, distribuída por áreas de acolhimento e adminis-

trativa, de exposição permanente e temporária, e de

serviço educativo. 

O novo discurso expositivo procura caracterizar a

Graciosa e salienta as particularidades do ambiente

natural e da adaptação humana ao espaço da ilha,

fazendo uso do variado acervo que o museu recolheu

e protegeu desde 1977. 

O investimento importou em cerca de 1.500.000,00€

tendo a intervenção decorrido entre Abril de 2009 e

Dezembro de 2010. 

No contexto da inauguração, esteve patente uma

exposição temporária da pintora Vera Bettencourt,

tendo ainda o Museu da Graciosa disponibilizado até

ao final do ano um conjunto de iniciativas dirigidas

ao público graciosense, nomeadamente visitas guiadas,

actividades educativas, abertura do barracão dos botes,

palestras e um concerto de natal. �

Museu da Graciosa
– Instalações renovadas

Informações e contactos

Museu da Graciosa

Rua das Flores, 2 

9880-364 Santa Cruz da Graciosa

Tel.: 295 712 429

Fax: 295 732 427

museu.graciosa.info@azores.gov.pt

http://museus.azores.gov.pt/

Museu de Lanifícios da Universidade 
da Beira Interior
– Abertura do Núcleo da Real Fábrica Veiga/Centro de Interpretação dos Lanifícios
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O Núcleo Tauromáquico de Coruche inaugurou

recentemente com a exposição História da Tauromaquia

de Coruche. História, Arte, Tradição.

Quando se pensa em conceber uma exposição a

primeira coisa que se tem em mente é a apresentação

ao público dos bens culturais. Para que a sua

integridade não seja remetida para segundo plano, é

importante considerar vários aspectos e promover

uma interacção entre os vários intervenientes na

concepção do programa museológico e museográfico,

incluindo responsáveis científicos, arquitectos/designers

e responsáveis pela conservação preventiva e segurança.

Nesta perspectiva, apresenta-se, de uma forma sucinta,

o modo com foi estabelecida nesta exposição a relação

entre os cuidados tidos para garantir a preservação

dos objectos e a apresentação dos conteúdos/discurso

expositivo.

O edifício que alberga o núcleo é a antiga estação

Foi celebrado, em 14 de Outubro de 2010, entre a

Universidade da Beira Interior, através do Museu de

Lanifícios da UBI, e o CITEVE – Centro Tecnológico das

Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal, um

Contrato de Depósito de um espólio, constituído por

24 equipamentos laboratoriais, proveniente do

Acondicionamento e Laboratório Têxtil da Covilhã,

extinto em 1974. Esta instituição, dependente da

Federação Nacional dos Industriais dos Lanifícios, foi

criada em 1952, na Covilhã, com o objectivo de controlar

a qualidade dos produtos e matérias-primas relacionados

com a indústria de lanifícios. O espólio depositado no

Museu provém de uma das três secções existentes, a

Secção de Laboratório, onde se realizavam ensaios de

controlo de qualidade e estudos para determinar as

causas dos defeitos de fabrico de lãs, fios e tecidos. �

m2, que foi inaugurado em 30 de Abril de 2005. Ele

acolhe, actualmente, a Sede do Museu, o Núcleo

Museológico da Industrialização dos Lanifícios (sécs.

XIX-XX) e o Centro de Documentação/Arquivo-Histórico. 

A concretização do projecto museológico e do

programa museográfico do Núcleo Museológico da

Industrialização dos Lanifícios iniciou-se em 2005,

desenvolvendo-se a exposição permanente por dois

edifícios de três pisos, articulados entre si. Nela,

apresentam-se máquinas, equipamentos e utensílios,

documentos, matérias-primas e produtos têxteis

representativos das mais importantes operações da

indústria de lanifícios, integrados nas secções de

Preparação da lã para a fiação, Fiação, Tecelagem e

Ultimação, evidenciando-se a sua evolução tecno-

lógica, ocorrida nos séculos XIX e XX. A colecção

apresentada foi constituída a partir do espólio

proveniente de empresas têxteis extintas, tanto na

cidade e concelho da Covilhã como noutros pólos

industriais da região da Serra da Estrela, e através de

doações de empresários, técnicos e operários têxteis.

Aborda-se ainda a temática das fontes de energia, de

que se salienta a roda hidráulica e a máquina a vapor,

bem como as transformações económicas e sociais

do mundo fabril.

Neste Núcleo, disponibiliza-se ainda um Centro de

Documentação/Arquivo-Histórico, uma área de ex-

posições temporárias, auditório, loja, cafetaria, espa-

ços de lazer exteriores e parque de estacionamento

privativo. 

Em ano de comemoração do Centenário da República,

o Museu Municipal de Coruche apresentou uma

exposição de rua, em pleno centro histórico da vila,

num diálogo que se pretendeu aberto com todos os

coruchenses e toda a comunidade educativa, onde

marcaram “presença” todos os Presidentes de Câmara

dos últimos 100 anos, que conduziram a história mais

recente desta terra e das suas gentes. A Praça e o

edifício nobre, sede do Poder Local, foram o suporte

institucional e museográfico desta exposição. A História

diz-nos, aliás, que da política à cultura a praça não

só conheceu inúmeras e variadas valências nestes

últimos cem anos, como foi ganhando novas formas

e texturas e adoptando diferentes designações

toponímicas em função das transformações políticas,

económicas e sociais que se foram registando. Ao

longo da exposição o visitante pôde sentir essa viagem

no tempo através de pormenores no grafismo

apresentado, tais como as diferenças cromáticas,

tipográficas e dos ornamentos utilizados. 

Tratando-se de uma exposição itinerante, destinada

a espaços urbanos exteriores, encontra-se disponível

sob solicitação, estando igualmente pensado, a curto

prazo, um CD interactivo e a sua apresentação virtual,

numa peça multimédia, a partir do sítio do museu

em: www.museu-coruche.org

– Espólio do CITEVE em depósito no Museu

Informações e contactos

Núcleo da Real Fábrica Veiga /

Centro de Interpretação dos

Lanifícios

Calçada do Biribau 

6201-001 Covilhã

Tel.: 275 319 724/275 329 257 

Fax: 275 319 712 

muslan@ubi.pt 

www.museu.ubi.pt

Informações e contactos

Museu de Lanifícios da Universidade

da Beira Interior

Rua Marquês d’Ávila e Bolama

6201-001 Covilhã

Tel.: 275 319 724/275 329 257 

Fax: 275 319 712 

muslan@ubi.pt 

www.museu.ubi.pt

– Núcleo Tauromáquico de Coruche: “História da Tauromaquia de Coruche. História,
arte, tradição”

Museu Municipal de Coruche
– Exposição Itinerante “100 anos de República(s): Presidentes da Câmara Municipal

de Coruche”
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A convite da Fundação do Gil, o Serviço Educativo

do Museu Nacional dos Coches integra desde 2004

o programa anual “Hora da Descoberta”, levando

(mensalmente) algumas das suas actividades a crianças

e jovens internados nos serviços de Pediatria de catorze

hospitais da área da Grande Lisboa, incluindo o

Hospital de Almada, Barreiro, Setúbal, Alcoitão,

Amadora e ainda o Estabelecimento Prisional de Tires

(Casa das Mães).

Museu Nacional dos Coches
– Uma parceria feliz com a Fundação do Gil – “Um coche viaja aos hospitais...”

O programa comemorativo dos “100 anos da 1ª

República em Tavira” integrou conferências, incidindo

sobre a História da I República e figuras destacadas

ligadas a Tavira como António Padinha, Silvestre Falcão

ou Zacarias Guerreiro, bem como diversas exposições.

Foram inauguradas uma mostra bibliográfica na

Biblioteca Municipal Álvaro de Campos e também

uma mostra de trabalhos desenvolvidos pelas escolas

da cidade na “Casa André Pilarte”. 

No Museu Municipal de Tavira/Palácio da Galeria,

de 4 de Outubro a 31 de Dezembro de 2010, esteve

patente a exposição “A 1ª República em Tavira,

transformações e continuidades”, rica em informações

e objectos reflectindo a investigação do museu sobre

este período histórico. Os seis núcleos desta exposição

abrangeram 30 anos de história da cidade: de 1897,

ano da visita do rei D. Carlos, a 1927 no âmbito do

“Reviralho”. Foram problematizadas diversas

temáticas, como a recepção do Rei ou do Presidente

(Sidónio Paes visitou a cidade em 1918), a renovação

dos símbolos e instituições da cidade (bandeira, hino,

moeda, documentação institucional, Registo Civil);

o novo regime e a coexistência com a elite

monárquica; a evolução do Centro Republicano e o

jornal “Província do Algarve”; os grandes projectos

urbanos (saneamento, electrificação, matadouro...);

a Primeira Grande Guerra Mundial e a participação

do Batalhão do R.I. n.º 4 de Tavira, que sofreu dezenas

de baixas; a produção literária antes e pós-guerra;

por fim, o “4 de Fevereiro de 1927”, a tomada da

Câmara Municipal e a detenção dos envolvidos. Peças

e documentos únicos integraram a exposição, por

exemplo, sobre a maçonaria em Tavira, ou a planta

restaurada do Teatro Popular, inaugurado em 1917.

O contacto e a disponibilidade dos descendentes

dos protagonistas da 1ª República proporcionaram

a abertura de muitos “baús” com imagens e objectos

inéditos. O catálogo da exposição teve colaborações

de técnicos do Museu, Arquivo e Biblioteca Municipal,

do Centro de Estudos de História e Património

da Universidade do Algarve, assim como de

investigadores locais. �

Museu Municipal de Tavira/
Palácio da Galeria
– Comemorações dos 100 anos da 1.ª República em Tavira

Informações e contactos

Museu Municipal de Tavira

Palácio da Galeria 

Tel.: 281 320 500 (ext. 324)

museu@cm-tavira.pt

dos CTT de Coruche, que data de 1944, pelo que foi

necessário fazer obras de conservação. Ao nível da

segurança foram instalados novos sistemas eléctricos,

contra incêndios e de vídeo-vigilância. No sentido de

controlar as condições ambientais e de iluminação

instalaram-se aparelhos de ar condicionado; colocaram-

-se películas de protecção solar e usaram-se luzes frias:

Leds – no caso específico da exposição dos trajes.

Ainda, para garantir um maior conforto e usando uma

matéria-prima local, repavimentou-se o chão com

placas de cortiça.

As normas de conservação e o discurso expositivo

condicionaram o tipo de suportes a usar. No caso

dos trajes houve a intenção de que o visitante os

pudesse observar sem barreiras. Na vitrina dos

objectos optou-se por criar um espaço com nichos

assimétricos, fugindo e inquietando um pensamento

dicotómico e simétrico e recriando um espaço quase

sagrado que reproduz a forma como as pessoas que

deram e/ou emprestaram objectos os guardam em

casa.

Contando com a colaboração directa das pessoas que

dão vida à tauromaquia de Coruche, optou-se por vestir

os trajes de luzes pelas mãos de quem usou um deles

no decurso da sua carreira profissional, neste caso José

Simões, um dos informantes.

O trabalho não terminou com a inauguração da

exposição e até ao fim será necessário registar e avaliar,

periodicamente, as condições de exposição e o estado

de conservação dos objectos expostos.

O saldo deste trabalho, que envolve diferentes equipas,

é sempre positivo. A outra equipa, a da comunidade,

a que está nos painéis e nos objectos, é a homenageada

– é por e através dela que este projecto faz sentido. �

Informações e contactos

Museu Municipal de Coruche

Rua Júlio Maria de Sousa

2100-192 Coruche

Tel.: 243 610 820

Fax.: 243 610 821

museu.municipal@cm-coruche.pt

www.museu-coruche.org



Museu Municipal de Coimbra / Telo de Moraes Colecção  

O I volume do catálogo do Núcleo de Pintura da Colecção Telo de Morais foi distinguido com o “Prémio Melhor

Catálogo 2011” pela APOM – Associação Portuguesa de Museologia. Editado em Abril de 2009, o catálogo conta

com 200 páginas e é profusamente ilustrado, centrando-se sobre Pintura e Desenho da Colecção Telo de Morais.

Sob a coordenação científica de Raquel Henriques da Silva, esta edição da Câmara Municipal de

Coimbra/Departamento de Cultura/Divisão de Museologia, conta com a coordenação editorial de Berta

Duarte, Directora do Museu Municipal de Coimbra, Joana Barata e Virgínia Gomes. O catálogo inclui o

discurso de Telo de Morais aquando da cerimónia de inauguração do museu em 2001, bem como uma

entrevista ao coleccionador conduzida por Raquel Henriques da Silva e Virgínia Gomes. O catálogo apresenta

os núcleos temáticos “Iconografias do Sagrado”, da autoria de Virgínia Gomes, “Da Tradição Académica à

Sensibilidade Romântica” e “Naturalismos”, de Raquel Henriques da Silva, e “Marcações Modernistas”, de

Leonor Oliveira, integrando ainda um “Inventário de Artistas e de Obras” representados na colecção. 

Caminhos e Identidades da Modernidade. 1910 O edifício Chiado em Coimbra. Actas

Actas do ciclo internacional de conferências intitulado com o mesmo nome, organizado nos dias 22 e 23

de Outubro de 2009, que congregaram diversos especialistas numa perspectiva multidisciplinar para reflectir

sobre Coimbra e sobre edifício onde se instalaram nesta cidade os Grandes Armazéns do Chiado nos alvores

do século XX. Destacam-se os contributos de Rui Jorge Garcia Ramos, Raquel Henriques da Silva, Julien

Bastoen, Paulo Peixoto, Maria Calado, Ana Cardoso de Matos, Paulo Simões Rodrigues e João Merca Pereira,

José Amado Mendes, Regina Anacleto, Raquel Magalhães, Teresa Freitas e Teresa Quinta.

Museu-Biblioteca da Casa de Bragança / Roteiro do Paço Ducal de Vila Viçosa

Editado pela Fundação da Casa de Bragança, o Roteiro do Paço Ducal de Vila Viçosa apresenta uma versão

completa e actualizada sobre a história do edifício e das respectivas colecções. Esta edição está disponível

em português, francês e espanhol. 
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O Museu adquiriu para o efeito uma maquete de um

coche, uma pequena maravilha que provoca desde logo

um brilho no olhar de cada uma das crianças, e é sem

dúvida este pequeno objecto que facilita uma primeira

abordagem do programa desenvolvido durante uma hora.

Depois de lhe tocar, abrir a porta, descer o vidro,

sempre com orientação, pois não deixa de ser um

brinquedo frágil e delicado, já todos os meninos passa-

ram da surpresa ao sorriso e estão curiosos e desejosos

de participar nas actividades propostas. 

São duas as actividades pedagógicas que têm sido

desenvolvidas, sendo sempre antecipadamente contac-

tadas as educadoras dos respectivos hospitais e

adaptado o programa ao número de crianças ou ao

espaço disponível.

Uma das actividades de maior sucesso junto do

público escolar e de “famílias”, desenvolvida pelo

Serviço Educativo do museu, é o “Douramento”,

sendo por isso uma das acções seleccionadas e

também por ser acessível a quase todas as idades.

O objectivo é aprender a “técnica de dourar”

(simplificada) utilizada na talha dourada de alguns

coches: com um pincel, as crianças aplicam cola

(mordente) sobre um pequeno coche em massa de

porcelana fria, depois de 2 ou 3 minutos cobrem

com uma folha de “ouro” (falso) e alisam com um

pincel para que todos os recortes do coche fiquem

salientes e o efeito é surpreendente...

Outra das actividades é um teatrinho de sombras

chinesas – “A princesa Beringela”. Uma linda princesa,

aprisionada numa torre de um castelo por uma bruxa,

é vigiada por um dragão, que vai ser derrotado por

um valente príncipe, que a leva de coche para um

final feliz... O teatrinho demora cerca de 20 minutos,

mas é rara a vez que não é repetido. Ao longo destes

6 anos, têm sido muitos os sorrisos que são guardados

como recordação, para além de uma experiência

muito gratificante e enriquecedora.

Rosinda Palma

Coordenadora do Serviço Educativo

Museu Nacional dos Coches �

Informações e contactos

Museu Nacional dos Coches

Praça Afonso Albuquerque 

1300-004 Lisboa

Tel.: 213 610 850

Fax: 213 637 246

mncoches@imc-ip.pt

www.museudoscoches.pt

Edições Museus da RPM
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Museu das Comunicações / Originais de Selos nos 100 Anos da República

Catálogo da exposição com o mesmo nome patente no Museu das Comunicações entre Outubro de 2010

e Maio de 2011. A exposição apresenta trinta originais dos mais belos selos portugueses, que foram emitidos

nos 100 anos da República e que são património da Fundação Portuguesa das Comunicações. 

Implantada a República, foram introduzidos novos selos nos serviços postais, não só para divulgar as novas

instituições republicanas por todo o mundo, mas também para substituir o selo com a efígie do rei deposto.

O primeiro selo emitido pelo novo regime foi objecto de novas regras de selecção, verdadeiramente

democráticas e igualitárias, mais condizentes com a realização de concursos públicos. Entre cerca de três

dezenas de desenhos entregues foi escolhido o desenho a sanguínea, de Constantino Fernandes, representando

a deusa grega Ceres, para simbolizar a República, com o barrete frígio e o escudo de Portugal ao peito.

Este e outros originais de selos apresentados tornam possível apreciar os valores culturais e políticos veiculados

pelos pequenos rectângulos adesivos que circularam por todo o mundo durante os 100 anos da Republica

Portuguesa. Os textos desta publicação são da autoria de Fernando Moura responsável pelo património

filatélico e museológico da Fundação. 

Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior / Rota da Lã –TRANSLANA, percursos e marcas de

um território de fronteira: Beira Interior (Portugal), Comarca Tajo-Salor-Almonte (Espanha)

Nesta publicação, editada pelo Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior e financiada no

âmbito do Projecto Rota da Lã-TRANSLANA I e II (2003-2009) / Programa INTERREG III A, divulgam-se

os resultados da investigação realizada por equipas pluridisciplinares transfronteiriças, que aplicaram

metodologias comuns, assentes no trabalho de campo, na produção de cartografia com recurso aos

sistemas de informação geográfica e de uma vasta documentação textual e fotográfica. Esta obra apresenta,

no primeiro volume, intitulado Reconhecimento e valorização patrimonial, o enquadramento teórico, de

natureza histórico-geográfica, sobre a temática da lã, nas suas múltiplas vertentes, bem como as

potencialidades turísticas da área de estudo. O segundo volume, intitulado Inventários das vias agro-

pecuárias e do património edificado associado à indústria de lanifícios, com o acompanhamento de um DVD

interactivo, divulga os resultados da inventariação patrimonial realizada nos territórios abrangidos pelo

projecto.

Museu Municipal de Tavira / A 1.ª República em Tavira: transformações e continuidades

Catálogo de exposição concebida e organizada pelo Museu Municipal de Tavira no Palácio da Galeria,

patente entre 4 de Outubro e 31 de Dezembro de 2010. 

Os artigos, objectos e fotografias reflectem a investigação aprofundada sobre a implantação da República

na cidade pela análise dos jornais locais, arquivos e contactos com familiares, a biografia e actividades dos

mais influentes republicanos tavirenses, as obras públicas, as instituições locais e a mudança dos símbolos,

a maçonaria e o Centro Republicano, a participação do Batalhão na I Guerra Mundial, a pneumónica, entre

outros temas.

O catálogo ilustra os seis núcleos da exposição, uma narrativa que se inicia em 1897 com a visita do rei

D. Carlos à cidade e termina em 1927 com a tentativa de repor a República após o 28 de Maio de 1926

quando um grupo de republicanos toma o Município por algumas horas.

O Museu de Cerâmica na ponta dos dedos
O Museu de Cerâmica das Caldas da Rainha preparou uma nova forma de o explorar. Na verdade, inaugurou

a 11 de Dezembro um percurso táctil na sua exposição permanente, no edifício do antigo palacete que

pertenceu ao Visconde de Sacavém.

Foram seleccionados 10 objectos do acervo considerados relevantes para que, numa visita acompanhada,

o visitante cego ou com baixa visão possa compreender como são variadas as colecções do museu. Para

complementar a visita foi feito um roteiro com texto impresso a negro com letras ampliadas e também em

Braille. Para além de uma planta táctil do espaço logo no início do roteiro, a informação escrita sobre cada

objecto é acompanhada por uma imagem para ser mais fácil a sua localozação no circuito. 

A visita inclui orientação para a exploração táctil das colecções e apontamentos descritivos que podem

complementar a informação apreendida pelo toque – podendo vir a constituir uma base para futuros

audioguias. Os objectos que integram agora este percurso são os primeiros a ser destacados, prevendo-se

Agenda
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que em breve possam vir a ser acrescentados outros para que existam sempre razões

para visitar de novo o museu.

O projecto O Museu de Cerâmica na ponta dos dedos foi elaborado com o apoio do

Instituto Politécnico de Leiria. Teve o importante acompanhamento de Josélia Neves,

docente daquele Instituto, que graciosamente deu ao projecto toda a sua competência

científica na área da Acessibilidade em Museus. Do ponto de vista técnico, contou

também com a colaboração do Centro de Recursos para a Inclusão Digital (CRID)

do mesmo Instituto.

O Museu da Cerâmica acolhe com muito empenho e satisfação o desenvolvimento

deste projecto que permite dinamizar um novo tipo de visitas temáticas e guiadas.

Informação e contactos Museu de Cerâmica Tel.: 262 840 280 / Fax: 262 840 281 / mceramica@imc-ip.pt

LISBOA

Casa-Museu Dr. Anastácio
Gonçalves 
Exposição

Coleccionar para a Res Publica – O Legado Dr.

Anastácio Gonçalves (1888-1965)

Comemorações do Centenário da República

Até 31 Maio de 2011

Programa Passe pelos Museus em Família. (…)

• Caixa de surpresas – 3 aos 6 anos

Sábado, 26 de Fevereiro de 2011, 16h00-16h45

• Móveis com pinta – 9 aos 13 anos

Sábado, 26 de Março de 2011, 16h00-17h30

Tel.: 213 540 823 

Serviço educativo: cmag.se@ipmuseus.pt

blogdacmag.blogspot.com

Museu Calouste Gulbenkian
Serviço Educativo

Visitas-oficina

As Artes da Terra – 5/7 anos e 8/12 anos

5 de Fevereiro de 2011

O Que é uma Jóia – 5/7 anos e 8/12 anos

12 de Fevereiro de 2011

Expressão e Matéria – 5/12 anos

13 de Fevereiro de 2011

Famílias

Ornamentos – 4/7 anos e 8/12 anos + adultos

20 de Fevereiro de 2011

Uma Obra de Arte à Hora do Almoço

Tapete tipo “combate de animais”

2 de Março de 2011, 13h30-14h00

Visitas temáticas – Os Lugares da Arte

Oriente e Ocidente, encontro de culturas

1 de Março de 2011, 15h00-16h00

Visitas temáticas aos Domingos

Expressão e Matéria – Escultura no Museu

27 de Fevereiro de 2011, 11h00-12h00

Cursos Teóricos

A Arte, A História e o Mundo – guias, tradutores, intérpretes

e alunos de cursos de turismo e de arte

2, 4, 9 e 11 de Fevereiro de 2011, 4ª e 6ª feiras

2, 4, 9 e 11 de Março de 2011, 4ª e 6ª feiras

Tel.: 217 823 000

museu@gulbenkian.pt

www.museu.gulbenkian.pt

Museu do Chiado/
Museu Nacional de Arte
Contemporânea
Exposição

Columbano

Comemorações do Centenário da República

Até 27 de Março de 2011

Serviço educativo

Visitas guiadas

Conhecer Columbano – público em geral

Sábados, 15h30 / Domingos, 12h00

15 de Fevereiro de 2011, 18h30 – por Emília Tavares

15 de Março de 2011, 18h30 – por Rui Afonso Santos

22 de Março de 2011, 18h30 – por Maria de Aires Silveira

Visita comentada para professores

Columbano – 2 Março de 2011, 16h00-18h00

Oficinas Pedagógicas

A paleta de Columbano – 1.º e 2.º ano do ensino básico

2, 9, 16, 23 de Fevereiro de 2011, 10h00-12h30

Ateliês

No tempo de Columbano – Seniores

16 de Março de 2011, 15h00-17h00

Actividades de fim-de-semana

Os amadores de Columbano – 13 aos 20 anos

6, 13, 20, 27 de Fevereiro de 2011, 11h00-13h00

Desenhar Columbano – 7 aos 12 anos 

5, 12, 19 de Março de 2011, 15h00-17h00. Visita guiada

para pais às 15h30

Ciclo de Conferências | 5ª Feiras | 18h30

Análise laboratorial das pinturas de Columbano,

por Mercês Lorena/ António Candeias 

3 de Fevereiro de 2011

Este nariz não é meu! O retrato fotográfico 

no século XIX, por Emília Tavares 

17 de Fevereiro de 2011

Literatura e pintura em Columbano, por Paula 

Morão

3 de Março de 2011

Auto-representação, por Rui Afonso dos Santos 

17 de Março de 2011

O Intimismo, por Maria de Aires Silveira 

24 de Março de 2011

Tel.: 213 432 148 

mnac-museudochiado@imc-ip.pt

www.mnac-museudochiado.imc-ip.pt

Museu das Comunicações
Exposições 

Mala Posta, Casa do Futuro e Vencer a Distância

Permanente

Comunicar na República

Até 31 Julho de 2011

Columbano Bordalo Pinheiro
(1857-1929)
Auto-retrato (inacabado)
Óleo sobre tela
Col. MNAC - Museu do Chiado, 
Inv. 1119
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Tel. 213 935 116

museu@fpc.pt

www.fpc.pt

Museu da Música
Exposição

Tempos e Contratempos: Expectativas e Realidade

na Criação de um Museu Instrumental durante a

1.ª República.

Comemorações do Centenário da República

Até 26 de Fevereiro de 2011

Tel.: 21 771 09 90/8 

mmusica@imc-ip.pt

www.museudamusica.imc-ip.pt

Museu Nacional 
de Arqueologia
Exposições

Da forma da escrita à escrita da forma

Até 28 de Fevereiro de 2011

Quinta do Rouxinol: uma olaria romana no estuário

do Tejo

em parceria com o Ecomuseu Municipal do Seixal

Até 30 de Junho de 2011

Antiguidades Egípcias

Longa duração

Tesouros da Arqueologia Portuguesa

Longa duração

Religiões da Lusitânia

Longa duração

Serviço Educativo

Exposição Antiguidades Egípcias

Visita orientada – 2.º e 3.º ciclos EB

Visita orientada com dramatização 

pré-escolar até ao 7.º ano de escolaridade

Visita orientada temática “A Mumificação” 

2.º e 3.º ciclos EB

Visita orientada em língua gestual

Visitas orientadas + ateliês 

Até 19 de Abril de 2011

• As Cores do Egipto – pré-escolar, 1.º e 2.º ano de escolaridade

• Os Signos Sagrados – a escrita hieroglífica – 1.º ao 3.º

ciclo EB

• A Oficina de Tutmés – jóias para a eternidade – 1.º

ao 3.º ciclo EB

Exposição Tesouros da Arqueologia Portuguesa

Visitas orientadas + ateliês

• Visita orientada – 1.º ciclo EB ao secundário

• Jóias de ontem e hoje – pré-escolar ao 3.º ciclo EB

Oficinas da Pré-história

Os hominídeos e os primeiros instrumentos líticos

– 1.º ao 3.º ciclo EB

O Megalitismo – 1.º ao 3.º ciclo EB

Povos Pré-Romanos – 1.º ao 2.º ciclo EB

Visitas às reservas e aos laboratórios de conservação e

restauro – grupos do ensino secundário e universitário

Março e Abril de 2011

Maletas pedagógicas

Jornadas do GAMNA

As Sete Maravilhas do Mundo Antigo

7 a 10 de Fevereiro de 2011, 18h00-20h00

• As Pirâmides do Egipto, por Luís Manuel de Araújo

• As Maravilhas de Babilónia, por Nuno Simões Rodrigues

• O Artemísion de Éfeso, por José Ribeiro Ferreira

• A Estátua de Zeus em Olímpia, por Maria Helena da Rocha

Pereira

• O Mausoléu de Halicarnasso, por Rui Morais

• O Colosso de Rodes, por Luísa de Nazaré Ferreira

• O Farol de Alexandria, por Delfim Ferreira Leão e Vasco

Gil Mantas

• Das Maravilhas aos Milagres Testemunhos Cristãos: sobre

os Mirabilia Mundi, por Paula Barata Dias

Cursos de Iniciação 

Fevereiro a Abril de 2001

O Início da Metalurgia na Península Ibérica

18 e 19 de Fevereiro de 2011, por Michael Kunst

Teatro e Civilização na Antiguidade

18 e 19 de Março de 2011, por Maria Helena Serôdio

Egipto: Topografia Cultural

25 e 26 de Março de 2011, por Luís Manuel Araújo

Evolução do Navio: Morfologia e interacção no

continente europeu

1 e 2 de Abril de 2011, por Adolfo Silveira Martins

Cultos Orientais no Ocidente da Hispânia

6 e 7 de Abril de 2011, por Pedro Marques

Tel.: 21 362 00 00

mnarq.seducativo@imc-ip.pt | mnarq.escolas@imc-ip.pt 

museunacionaldearqueologia-educativo.blogspot.com

www.mnarqueologia-ipmuseus.pt 

Museu Nacional de Arte
Antiga
Exposições

Primitivos Portugueses (1450-1550). O século de

Nuno Gonçalves

Comemorações do Centenário da República

Até 27 de Fevereiro de 2011

Esculturas de Género. Presépio e Naturalismo em

Portugal

Até 27 de Fevereiro de 2011

Percursos. Escultura e Pintura Portuguesas (séculos

XIII-XIX)

A partir de 21 de Janeiro 2011

Serviço Educativo

Visitas orientadas

4.ªs, 6.ªs feiras (excepto 26 de Fevereiro)

Domingos, 11h30 e 15h30 (excepto 27 de Fevereiro)

Visita-jogo Pintores, contadores de histórias – 6 aos

12 anos

Tel.: 21 391 28 00/3

mnarteantiga@imc-ip.pt

www.mnarteantiga-ipmuseus.pt

Museu Nacional do Azulejo
Exposição

A cerâmica portuguesa. Da Monarquia à República

Comemorações do Centenário da República

Até 13 de Fevereiro de 2011

Programa Passe pelos Museus em Família. (…)

• Vem conhecer um mundo “perdido” que te inspirará

para fazeres a tua própria máscara de Carnaval!

– adultos e crianças até aos 12 anos

Domingo, 27 de Fevereiro 2011, 10h30-12h30

• A Primavera chegou ao Museu! Vem ter connosco

e leva-a contigo para casa! – adultos e crianças até aos

12 anos

Domingo, 27 de Março 2011, 10h30-12h30

Tel.: 21 810 03 40

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

Museu Nacional dos Coches
Serviço Educativo

Visita Guiada – grupos escolares, com necessidades

especiais e público em geral

Guião de Visita Livre – pré-escolar, 1.º e 2.º ciclo

Actividades Pedagógicas

Teatro de Sombra Chinesa – Pré-escolar e 1.º ciclo

Caça ao Tesouro – 1.º e 2.º ciclos

Guia de Exploração Pedagógica – 1.º e 2.º ciclos

Peddy-Paper – 1.º e 2.º ciclos

Safari no Museu – 1.º Ciclo

Quem é quem? - 2.º e 3.º ciclos

Ateliês

Pintura – pré-escolar e 1.º ciclo

Stencil – 1.º ciclo

Figuras em Gesso – 1.º ciclo

Douramento – 1º e 2.º ciclos

Construção de Cadeirinha – 1º e 2º ciclos

De tudo se faz um Coche – 1.º e 2º ciclos

Programa Passe pelos Museus em Família. (…)

• Atelier de Douramento – famílias com crianças maiores

de 4 anos

Domingos: 6 de Fevereiro, 6 de Março e 3 de Abril de 2011,

10h00-13h00

Tel.: 213 61 08 50

mncoches@imc-ip.pt / www.museudoscoches.pt
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Museu Nacional de Etnologia
Curso

A América Pré Colombiana. Introdução à História

das Culturas Ameríndias

5 de Fevereiro a 18 de Junho de 2011, Sábados, 10h00-

13h00

Formador: Diniz Conefrey

Tel.: 213 04 11 60/9 

mnetnologia.sandrasilva@imc-ip.pt

dinizconefrey@gmail.com

http://mnetnologia.blogspot.com

Museu Nacional do Teatro
Exposição

A República foi ao Teatro

Comemorações do Centenário da República

Até 31 de Maio de 2011

Programa Passe pelos Museus em Família. (…)

2.º Domingo de cada mês, a partir das 10h30 – famílias

Tel.: 217 56 74 10 

mnteatro@imc-ip.pt

http://museudoteatro.imc-ip.pt

Museu Nacional do Traje
Serviço Educativo

Visitas orientadas temáticas 

Evolução do Traje – Séc. XVIII-XIX, Séc. XVIII-XX,

Séc. XIX, Séc. XIX-XX e Séc. XX – público escolar

Ateliês

O Museu Vai à Minha Escola – pré-escolar e 1.º ciclo 

3ª feiras, 10h00-17h00

A Viagem do T-Shirt – pré-escolar, ensino básico e

secundário

Vem ao Museu! Visitas Jogadas e de Pormenor – pré-

escolar, ensino básico e secundário

4ª e 6ª feiras, 10h00-17h00

Projecto Educativo Integrado

O Museu é a Minha Segunda Casa!

Até Abril de 2011, uma 5ª feira por mês, 10h00-12h30 ou

15h00-17h30 

Tel.: 217 56 76 20 / Fax: 217 59 12 24

mntraje@imc-ip.pt

http://museudotraje.imc-ip.pt

Palácio Nacional da Ajuda
Programa Passe pelos Museus em Família. (…)

• Roteiros temáticos – famílias com crianças (a partir dos

4 anos de idade) e jovens

Sábados, 29 de Janeiro e 12 de Março de 2010 (tarde)

Tel.: 213 63 70 95 /213 62 02 64

pnajuda.se@imc-ip.pt

www.palaciodaajuda.imc-ip.pt

PORTO

Museu de Arte
Contemporânea de Serralves
Exposições

Às Artes, Cidadãos

Até 13 de Março de 2011

Sobre Arte, Cultura e Política: Um Arquivo

Até 13 de Março de 2011| Biblioteca

Tel.: 226 15 65 00

serralves@serralves.pt

www.serralves.pt

Museu Guerra Junqueiro
Exposição itinerante

As bebidas exóticas e as artes decorativas, o chá,

o café e o chocolate

Serviço Educativo

Visitas temáticas orientadas

Animais e Flores nos objectos das colecções de Guerra

Junqueiro

A Ourivesaria Portuguesa do Séc. XV – Séc. XIX

Guerra Junqueiro: o espírito de coleccionismo

Uma casa enterrada no jardim

Descobrir os Descobrimentos nas colecções de Guerra

Junqueiro

Pedipaper – crianças e famílias 

Maletas pedagógicas

Cerâmica chinesa do séc. XVI – XVII

Especiarias vindas de Cochim no séc. XVI

Breve História do Açúcar

Oficinas lúdico-pedagógicas – diferentes públicos

Tel.: 222 00 36 89 / 222 05 36 44 

guerrajunqueiro@cm-porto.pt 

Museu Nacional Soares 
dos Reis
Exposições

Teixeira Gomes. Os Anos Passados no Porto

Comemorações do Centenário da República

Até 20 de Março de 2011

Artur Loureiro

Até 24 de Abril de 2011

Tel.: 223 39 37 70

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

Museu do Papel-Moeda 
da Fundação António
Cupertino de Miranda
Serviço Educativo

Educação Financeira

Até Maio de 2011

Tel.: 226 10 11 89

sefacm@mail.telepac.pt / www.facm.pt

NORTE

Museu do Abade de Baçal
Bragança

Exposição

Rituais de Inverno com Máscaras

Até 13 de Março de 2011

Tel.: 273 33 15 95

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

Museu de Alberto Sampaio
Guimarães

Exposição

Vista Alegre: A Arte na Porcelana

Até 31 de Agosto de 2011

Programa Passe pelos Museus em Família. (…)

– Famílias com crianças (5-12 anos)

• Teatro de Sombras: Lenda de Santa Catarina da

Penha + Ateliê de Sombras

Domingo, 13 de Fevereiro de 2011, 15h30-16h30

• Teatro de Marionetas: Histórias do Tio Alberto + Pé

ante Pé no Museu

Domingo, 13 de Março de 2011, 15h30-16h30

Tel.: 253 42 39 10

msampaio@imc-ip.pt / http://msampaio.imc-ip.pt
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Museu D. Diogo de Sousa
Braga

Exposições

Grécia, Terra de Deuses e de Lendas, fotografia de

Luís Reina

Até 26 de Fevereiro de 2011| Espaço Cripta – Mosaico

Vita Vitri – O Vidro Antigo em Portugal

Até finais de Junho de 2011 

Serviço Educativo

Visita guiada ao Laboratório de Conservação e

Restauro – famílias

26 de Fevereiro e 26 de Março de 2011, 15h00-17h00

Oficinas lúdico-pedagógicas

Cerâmica Manual – Como se Fazia – 6 aos 14 anos

26 de Fevereiro de 2011, 15h00-17h00

Tesselatum – Mosaico Romano: O que é e como se

Constrói – 4 aos 9 anos

26 de Março de 2011, 15h00-17h00

Programas para Escolas

Mitologia Clássica – Deuses no Museu – 1.º, 2.º e 3.º

ciclos 

Adornos e acessórios de Ontem e de Hoje – pré-escolar,

1.º, 2º e 3º ciclos 

Os romanos: histórias em movimento – pré-escolar e

1.º ciclo

O aprendiz de arqueólogo – pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos 

Tesselatum – mosaico romano: Brincar com Mosaicos

– pré-escolar e 1.º ciclo 

Tesselatum – mosaico romano: O que é e como se

constrói – 2.º e 3.º ciclos 

Cerâmica manual: Como fazer em barro – pré-escolar,

1.º, 2.º e 3.º ciclos

Que nos dizem os objectos: imagens, textos,

símbolos e outros motivos – pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º

ciclos

Em busca do legionário de Bracara Augusta – 2.º e

3.º ciclos

À Descoberta do Museu: uma peça, uma História

– pré-escolar e 1.º ciclo

Jogos

Jogo – pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

Corridas no Circo Máximo | Ludis Saeculares – 2.º e

3.º ciclos

Jogo do Soldado (Ludus Latrunculorum) | Tabula

(Duodecim Scripta) | Jogo do Moinho – 2.º e 3.º

ciclos

Programa Passe pelos Museus em Família. (…)

– Famílias ou jovens a partir dos 8 anos

• Agua Mole em Pedra Dura… 

Sábado, 12 de Fevereiro de 2011, 14h30-17h00

• Cerâmica Manual – Como se Fazia?

Sábado, 26 de Fevereiro de 2011, 15h00-17h00

• Santinhos de Pau Carunchoso

Sábado, 12 de Março de 2011, 14h30-17h00

• Tesselatum – Mosaico Romano: O que É e como

se Constrói

Sábado, 26 de Março de 2011, 15h00-17h00

Tel.: 253 27 37 06 / 253 61 58 44

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

Museu da Fundação
Cupertino de Miranda
Vila Nova de Famalicão

Exposição 

Por toda a parte Júlio

Até 25 de Fevereiro de 2011

Comissários: António Gonçalves e Perfecto E. Cuadrado 

Eurico Gonçalves – Surrealismo e Zen (1950 / 2010)

Até 30 de Abril de 2011

Tel.: 252 301 650

museu@fcm.org.pt

www.fcm.org.pt

Museu de Olaria
Barcelos

Exposição

Olaria de Bisalhães: Rostos de Barro Preto

Até 31 de Outubro de 2010

Serviço Educativo

A minha peça utilitária – pré-escolar e ensino básico

Peça nova/ função antiga – ensino básico e secundário

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

O meu brinquedo de barro – pré-escolar e ensino básico

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

Contar novas histórias – 2.º e 3.º ciclos 

Figurado – a arte de trabalhar o barro – mais de 65

anos e reformados

Peças da minha infância – mais de 65 anos e reformados

Tel.: 253 82 47 41 

museuolaria@cm-barcelos.pt 

www.museuolaria.org 

Paço dos Duques 
Guimarães

Serviço Educativo

Visitas guiadas

Há Caça no Museu – Pré-primária e 1.º ano

Como viviam os Duques no Século XV – 3.º ano ao

ensino secundário

Os Dois Afonsos do Monte Latito (percurso pelo Monte

Latito) – desde o 3.º ciclo e público em geral

O Paço à Luz da Lanterna – público em geral

Nuno Álvares Pereira, o Santo Condestável. As

Origens da Casa de Bragança – ensino secundário e

superior

O Paço – Antes e Depois do Restauro – ensinos secundário

e superior

O Castelo e o Paço – Duas épocas que se encontram

no Monte Latito – ensino secundário

Vamos aprender a ler – 3.º ciclo, ensino secundário e

público em geral

Jogos de Pista – 1.º e 2.º ciclos e famílias

Teatro de Fantoches – pré-escolar, 1.º ciclo

Recriações Históricas – 1.º ciclo ao público em geral

Oficinas – pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos, adultos

Programa Passe pelos Museus em Família. (…)

• Recriação Histórica – Encontro com D. Mumadona

Sábado, 12 Fevereiro de 2011, 15h00

• Atelier de Máscaras do Afonso e da Constança

Sábado, 26 Fevereiro de 2011, 15h00

• Os dois Afonsos do Monte Latito – Percurso pelo

Monte Latito

Sábado, 12 Março de 2011, 15h00

• D. Constança mostra o Palácio

Sábado, 26 Março de 2011, 15h00

• De Mochila Explora o Monte Latito

Sábado, 9 Abril de 2011, 15h00

• A Iluminura: Oficina de expressão plástica

Sábado, 30 Abril de 2011, 15h00Oficina de Ceramica Manual - pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos

Sem título, 1939
Tinta-da-china sobre papel
32,8 x 35 cm
Ex-colecção Cruzeiro Seixas, colecção Fundação Cupertino
de Miranda
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Tel.: 253 41 22 73

pduques@imc-ip.pt

www.geira.pt/pduquesbraganca 

http://pduques.imc-ip.pt 

CENTRO

Museu de Aveiro
Exposições

Linguagem e Experiência. Obras da Colecção da

Caixa Geral de Depósitos

Até 13 de Fevereiro de 2011

Curador: Pedro Lapa

Fotografias do Douro

Até 31 de Janeiro de 2011

Serviço Educativo

Visitas guiadas

Crianças – 4.ª e 6.ª feira, 10h00-12h30 

Outros públicos – 3.ª e 5.ª feira, 12h00-12h30 

e 14h00-17h30

Visitas temáticas

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

Sentir o Barroco – 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário

Actividade de desenho

Faz do Museu o teu espaço – todos os níveis escolares

Recursos didácticos

Site infantil: http://www.eraumavezemaveiro.com 

– 1.º, 2.º e 3.º ciclos

Tel.: 234 42 32 97 / 234 38 31 88

maveiro@imc-ip.pt

www.imc-ip.pt 

Museu da Guarda
Serviço educativo 

Ateliês

A cor da Iluminura – pré-escolar e 1.º ciclo

Atelier de Desenho a Carvão – seniores e estudantes

de artes

Programa Passe pelos Museus em Família. (…)

Famílias – adultos e crianças (3 aos 10 anos)

1.º Domingo de cada mês, 15h00-16h30

• A cor da ILUMINURA!

Domingo, 6 de Fevereiro de 2011, 15h00-16h30

• A cidade e a criança

Domingo, 6 de Março de 2011, 15h00-16h30

Tel.: 271 21 34 60 

mguarda.se@imc-ip.pt

http://museudaguarda.imc-ip.pt

Museu Municipal de Coimbra
/Edifício Chiado
Exposição

Guitarras de Coimbra

Abertura a 16 de Fevereiro de 2011

Tel.: 239 840 754 / museu.municipal@cm-coimbra.pt

Museu Nacional Machado 
de Castro
Coimbra

Exposição

Galeria Ripublicana

Até 27 de Fevereiro de 2011

Serviço Educativo

Visitas orientadas 

Visitas autónomas (audioguias e desdobráveis)

3.ª a 5.ª feira

Visita dramatizada – 4 aos 12 anos

3.ª a 6.ª feira

Tel.: 239 82 37 27

mnmachadodecastro@imc-ip.pt

http://mnmachadodecastro.imc-ip.pt

Museu Monográfico de
Conímbriga

Alargamento de horário de abertura ao público

Desde 2 de Janeiro de 2011

Segunda-feira a Domingo, 10h00 às 19h00, todos os

meses do ano (excepto 1 de Janeiro, Domingo de Páscoa,

1 de Maio e 25 de Dezembro)

Programação para os fins de tarde, num conceito de happy

hour (18h00 às 19h00):

- Lançamento de publicações

- Visitas temáticas 

- Degustação de produtos endógenos

Programa Passe pelos Museus em Família. (…)

• Caça ao Tesouro

• Conímbriga: de pequenino se explora o Museu

Famílias (adultos e crianças de todas as idades)

Todos os domingos, das 10h00 às 19h00

Tel.: 239 94 11 77

info@conimbriga.pt

www.conimbriga.pt

LISBOA E VALE DO TEJO

Ecomuseu Municipal do
Seixal
NÚCLEO DA MUNDET

Seixal

Exposições 

Quem Diz Cortiça Diz Mundet, Quem Diz Mundet

Diz Cortiça 

Cortiça ao milímetro

Ateliês 

Fazer Calendários de Cortiça

– público escolar e outros grupos organizados

12 e 13 de Janeiro de 2011, 10h00-12h00 

ou 14h00-16h00

– famílias

8 de Janeiro de 2011, 15h00

NÚCLEO DO MOINHO DE MARÉ DE CORROIOS

Corroios

Exposição

600 Anos de Moagem no Moinho de Maré de Corroios

Visitas comentadas 

O Moinho de Maré de Corroios e o Património

Natural – jovens e adultos

20 de Fevereiro de 2011, 15h00

NÚCLEO NAVAL

Arrentela

Exposições

Barcos, Memórias do Tejo 

Modelismo Naval no Ecomuseu Municipal do Seixal.

Como e porque se constrói um modelo?

Visitas temáticas

O Tejo da Minha Infância 

– público sénior (Centros de Dia, Associações de Reformados

e Universidades Seniores)

3.ª a 6.ª feira, 10h00-12h00 ou 14h30-16h30

EXTENSÃO ESPAÇO MEMÓRIA

Seixal

Tipografia Popular do Seixal

Exploração funcional das artes da composição e impressão

tipográfica tradicional em antigo espaço oficinal.

Visitas temáticas

Cartas de amor quem as não tem? 

8, 9 e 10 de Fevereiro, 10h00-12h00 ou 14h30-16h30

– público escolar e outros grupos organizados

12 de Fevereiro de 2011, 15h00

– jovens e adultos

Roteiro das Igrejas do Concelho do Seixal

Dia dos Sítios e Monumentos 

17 de Abril de 2011

– jovens e adultos
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Tel.: 210 97 61 12 

ecomuseu@cm-seixal.pt 

www.cm-seixal.pt/ecomuseu 

Museu de Cerâmica
Caldas da Rainha

Programa Passe pelos Museus em Família. (…)

• Oficina lúdico / pedagógica – famílias

20 de Fevereiro de 2011, 10h00 e 12h00

• Visitas guiadas e temáticas – famílias

20 de Fevereiro de 2011, 10h00 e 12h00

Tel.: 262 840 280

mceramica@imc-ip.pt

www.imc-ip.pt

Museu José Malhoa
Caldas da Rainha

Exposição

O Museu José Malhoa. As Caldas e a República 

Comemorações do Centenário da República

Até 27 de Fevereiro de 2011

Tel.: 262 831 984

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

Museu do Trabalho Michel
Giacometti
Setúbal

Exposições

Sentido em Setúbal

Trabalhos dos participantes no 3.º Encontro Internacional

de Fotografia, promovido pelos “Olheiros de Setúbal” –

Grupo Dinamizador da Fotografia Amadora de Setúbal.

Até 27 de Fevereiro de 2010

Mulheres nas Colecções dos Museus Municipais de

Setúbal

5 de Março a 3 de Abril de 2011

Pintura, Desenho e Escultura de Carlos Pé Leve

9 de Abril a 21 de Maio de 2011

Workshop

Desenho e Pintura, por Pedro Besugo

2 de Fevereiro a 27 de Julho de 2011 – 4.as Feiras | 15h30-

-18h00

Tel.: 265 537 880

museu.trabalho@mun.setubal.pt / museutrabalho@iol.pt

www.mun-setubal.pt/MuseuTrabalho

Museu Municipal de Coruche
Exposições

Caminhos de Terra… Construções em pedra: 

o megalitismo em Coruche 

Longa duração

O Homem e o Trabalho – A Magia da Mão

Longa Duração 

Serviço Educativo

Actividades em torno das exposições – públicos

diversificados

Visitas lúdico-pedagógicas

Visitas guiadas

Ateliês

Jogos

Recursos pedagógicos para professores

Conferências

NÚCLEO MUSEOLÓGICO ESCOLA-MUSEU

SALGUEIRO MAIA 

São Torcato

Serviço Educativo

Visitas guiadas

Na Escola com Salgueiro Maia…

Ateliês

A Escola em 4D

Recolher as Memórias de Escola – pré-escolar, 1.º, 2.º,

3.º ciclos e ensino secundário

NÚCLEO TAUROMÁQUICO

Coruche

Exposição

Tauromaquia de Coruche – História, Arte, Tradição

Longa duração

Serviço Educativo

Visitas guiadas

Observar e explorar… A Tauromaquia em Coruche

– pré-escolar e 1.º ciclo

Percursos Pedestres

Descobre o Centro Histórico de Coruche 

– a partir do 2.º ciclo

À Descoberta dos monumentos de Coruche – 1.º ciclo

Encostas do Poente – 3.º ciclo

Tel.: 243 61 08 20

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

Museu Municipal de Vila
Franca de Xira
NÚCLEO-SEDE

Vila Franca de Xira

Exposições

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

Longa duração

O Foral manuelino de Vila Franca de Xira – Espreitar

o Passado Pelas Páginas de um Livro com 500 Anos

Até Março de 2011

Tel.: 263 28 03 50

educativo@museumunicipalvfxira.pt

www.museumunicipalvfxira.org

Museu da Pólvora Negra
Serviço Educativo

Vamos jogar no Museu! – 4 aos 12 anos

3.ª e 5.ª feira, 10h30-14h30

Visita-jogo Aventuras na Fábrica da Pólvora

– N.º 1 Descobri a Pólvora! – 6 aos 12 anos 

Guia Familiar – Às Voltas na Fábrica da Pólvora

– 7 aos 11 anos

Tel.: 214 40 87 96

fabricadapolvora@cm-oeiras.pt / www.cm-oeiras.pt

Palácio Nacional de Mafra
Exposição

Mafra, da Monarquia Constitucional ao Advento

da República

Comemorações do Centenário da República.

Até 17 de Abril de 2011

Programa Passe pelos Museus em Família. (...)

3.º Sábado de cada mês (tarde)

Tel.: 261 817 550

pnmafra@imc-pt.pt

www.imc-ip.pt

Palácio Nacional de Queluz
Serviço Educativo

Visitas temáticas

As Aventuras nos Jardins – 7.º ao 12.º ano | outros grupos

Fevereiro a Dezembro de 2011 | 4.ª e 5.ª feira
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Visitas com animação

Encontros nos Jardins – 1.º ao 12.º ano | outros grupos 

Janeiro a Julho de 2011 | 4.ª feira

Visitas com oficina

De Compasso em Compasso uma Aula no Paço

– 1.º ao 4.º ano 

Aventuras à Volta da Mesa – 1.º ao 4.º ano 

Higiene e Saúde no Séc. XVIII – 3.º ao 4.º ano

Palácio de Queluz: Do paço ao picadeiro – 1.º ao 4.º ano

Janeiro a Julho de 2011 | 4.ª feira

Visitas Pré-escolar Queluz: Contos no Paço – 4 e 5 anos 

Retratos de Família

À Procura do Inverno Desaparecido

As Coisas são Assim… ou Pós de Perlimpimpim?!...

Janeiro a Julho de 2011

Tel.: 214 34 38 60 / 214 34 38 63 / 214 35 46 25

pnqueluz.educacao@imc-ip.pt / www.pnqueluzimc-ip.pt

Palácio Nacional de Sintra
Serviço Educativo

Visitas gerais 

Visitas temáticas

Visitas com atelier 

Jogos de pista

– Públicos escolares e outros

Tel.: 219 106 840 / pnsintra@imc-ip.pt

http://pnsintra.imc-ip.pt

ALENTEJO

Museu de Évora
Exposição

Primitivos Portugueses (1450-1550). O Século de

Nuno Gonçalves

Comemorações do Centenário da República

Até 27 de Fevereiro de 2011

A Colecção Fotográfica da Sociedade Harmonia

Eborense

Até 9 de Março de 2011

Tel.: 266 70 26 04

mevora@imc-ip.pt / http://museudevora.imc-ip.pt

Museu da Luz
Aldeia da Luz – Mourão

Exposições

Alqueva e Luz

Longa duração 

Igreja de N. Sra. da Luz: Antes da Água

Até Novembro de 2011

Dar Voz aos Objectos 

Ciclo expositivo

Serviço Educativo

Visitas orientadas 

Que histórias nos contam os objectos? – 1.º, 2.º e 3.º

ciclos

Debaixo de Terra | Debaixo de Água – 1.º, 2.º e 3.º

ciclos

Jogo

Splash! – pré-escolar e 1.º ciclo

Actividades de exterior

Museu Portátil – 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

Abril a Setembro de 2011

O Museu no Mapa (roteiros: Água, Terra e Cal)

– 2.º e 3.º ciclos, secundário, universitário

À Descoberta do Grande Lago – 1.º, 2.º e 3.º ciclos,

secundário, universitário

Apoio a Projectos

Programa de cooperação escolar – apoio técnico e

informativo a professores e alunos

Programa integrado de parceria Edia/DREAL

– programa de cooperação em curso, sob a designação ‘O

Alqueva vai à escola’, objecto de Protocolo entre a EDIA e

a Direcção Regional de Educação do Alentejo

Tel.: 266 56 92 57

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

ALGARVE

Museu Municipal de Faro
Exposição

Objectos voadores e outros

Novo núcleo da exposição Algarve, Visionário Excêntrico e

Utópico

Até 20 de Fevereiro 2011

Serviço Educativo

Visitas orientadas

Oficinas pedagógicas

Tel.: 289 89 74 00 / dmar.dc@cm-faro.pt  / www.cm-faro.pt 

Museu Municipal de Tavira
Palácio da Galeria

Exposição

Cidade e mundos rurais. Tavira e as Sociedades Agrárias

Até 18 de Junho de 2011

Serviço Educativo

Visitas guiadas – adultos

Núcleo expositivo “Arquitecturas do Barrocal e

da Serra”

12 e 18 de Fevereiro de 2011 

Núcleo expositivo “Artes e Artesãos”

12 e 18 de Março de 2011 

Núcleo expositivo “Sonoridades”

2 e 30 de Abril de 2011

– 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

… No Campo e com os pés no Museu – 6 aos 12 anos

Explorar os Mundos Rurais no Museu – 12 aos 18 anos

Passeios temáticos mensais | Domingos

A Arquitectura Rural do Antigo Regime do Algarve

27 de Fevereiro de 2011, 9h30

Tecelagem e Arqueologia

27 de Março de 2011, 9h30

Sonoridades: Os Sons de Trabalho, de Festa e de Oração

17 de Abril de 2011, 9h30

Dia Nacional dos Moinhos 

III Encontro de Moleiros, mestres e padeiras

7 de Abril de 2011, 10h00-12h30 e 14h00-17h30

Cachopo

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

Tema “A Água”

Passeio Património Hidráulico de Tavira: O território

e os sistemas tradicionais de captação de água

17 de Abril de 2011, 9h30 – público em geral

18 de Abril de 2011, 9h30 – público escolar

Santa Maria

Tel.: 281 32 05 00 – extensão 324 

museu@cm-tavira.pt / edu.museus@cm-tavira.pt 

www.cm-tavira.pt

AÇORES

Museu de Angra do Heroísmo
Exposições

A Maçonaria nos Açores

Até Fevereiro de 2011

A Imprensa Terceirense na I República 

Até 1 de Maio de 2011

Serviço Educativo

Segredos: Jogo de Correspondências entre Símbolos

Maçónicos e o seu Significado – adaptável em função

do nível etário

Ateliês

Alegoria da República – adaptável em função do nível etário

Sentir os sons – pré-escolar e 1.º ciclo 

Tel.: 295 21 31 47/48 / museu.angra.info@azores.gov.pt 

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

Museu Carlos Machado 
Núcleo de Arte Sacra

Ponta Delgada

Exposição

Brincos de Princesa: Nem princípio nem fim

Até 20 de Março de 2011

Tel.: 296 20 29 30/31 / museu.cmachado.info@azores.gov.pt

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

O tema Definir, classificar, categorizar: construção de

significados foi mote para o IV Encontro Brasileiro de

Palácios, Museus-Casas e Casas Históricas, que

aconteceu de 23 a 26 de Novembro de 2010, em São

Paulo (Brasil), organizado pelo Acervo Artístico e

Cultural dos Palácios do Governo do Estado de S.

Paulo.

O Encontro realizou-se no Palácio dos Bandeirantes,

sede do Governo do Estado, onde funciona igualmente

o departamento que se ocupa do património artístico

imóvel e móvel.

Com mais de 100 participantes, os três dias de trabalho

repartiram-se entre conferências, visitas guiadas a

espaços musealizados e debate.  A abertura esteve a

cargo do Professor Ulpiano Bezerra de Meneses,  da

Universidade de S. Paulo, com uma palestra sobre

“Classificação e museus”. Nesta apresentação foi

lembrada a herança positivista de classificação e divisão

tipológica que, no entanto, não pode ser um fim em

si, mas o meio que permite uma construção bem

alicerçada do conhecimento.

Realizaram-se visitas à Casa Lina Bo Bardi1; Casa do

Bandeirante; Fundação Maria Luiza e Oscar Americano2;

Páteo do Collegio3; Casa da Bóia4; Palácio dos Campos

Elíseos5; Fundação Cultural Ema Gordon Klabin6; e,

finalmente, ao Palácio de Campos de Jordão7. 

As palestras proferidas por museólogos brasileiros e

estrangeiros nos vários espaços visitados, abordaram

a temática definida: Rosanna Pavoni (Universidade

de Como, Itália), antiga Presidente do comité temático

do ICOM DEMHIST, apresentou a comunicação

“Estratégias para classificar as diferentes tipologias

de museus-casas”; Maria de Jesus Monge (Museu da

Casa de Bragança, Vila Viçosa, Portugal), Vice-

Presidente do DEMHIST, falou sobre “Identidade /

Interpretação / Categorização: Construção da

memória nas Casas-Museu”; António Ponte (Paço

dos Duques de Bragança, Guimarães, Portugal)

abordou o tema “Museus-casas – espaços privados

versus espaços de público”; Mª Cecília França

Lourenço, Professora de História da FAU-USP falou

das casas dedicadas à memória dos mais de trinta

presidentes da República que a nação já teve; Helder

Carita (ESAD/FRESS, Lisboa, Portugal) tratou o tema

“Espaço e narrativa nos grandes interiores dos finais

do século XIX”; Aracy Amaral (FAU-USP, Brasil)

apresentou a comunicação “Casas históricas/ espaços

culturais: uma busca de identidade?”. Por fim, Ana

Cristina Carvalho, Curadora do Acervo Artístico-

-Cultural dos Palácios do Governo encerrou o

Encontro fazendo o balanço dos três dias de trabalhos,

salientando a importância do trabalho em rede e o

estabelecimento de parcerias. No entanto, estes

intercâmbios só podem ser frutuosos quando

assentam num trabalho prévio, de cada instituição,

de conhecimento e definição de metas e objectivos

próprios. Simultaneamente, foi apresentada uma

publicação que reúne os textos dos três primeiros

encontros e resumos das comunicações apresentadas

neste IV Encontro. 

A Museologia é uma disciplina que, no Brasil, tem já

uma tradição de décadas, com cursos superiores na

área, anteriores à maioria dos ministrados em muitos

países europeus. Este enquadramento tem promovido

a reflexão e o desenvolvimento das práticas museo-

lógicas de forma consistente. A temática das Casas-

-Museu ou Museus-Casas é particularmente acarinhada,

numa perspectiva de museologia social, mas também

ultimamente com um enquadramento mais abrangente

que reconhece à Casa, espaço inter-geracional

indissociável das relações de pertença a comunidades

mais alargadas, um estatuto muito particular no

domínio do Património.

O desenvolvimento do projecto de categorização,

evolução da preocupação inicial de criar uma definição,

tem reunido profissionais de vários países e está a

funcionar como pólo aglutinador de experiências e

boas práticas. �

Dia Internacional de Museus
18 de Maio
Tema 2011

Museu e Memória
http://network.icom.museum/imd2011.html

Noite dos Museus
2011

14 de Maio
http://nuitdesmusees.culture.fr

IV Encontro Brasileiro de Palácios,
Museus-Casas e Casas Históricas

1 Também chamada “Casa de Vidro”,

referência da arquitetura modernista

brasileira, actualmente em processo de

catalogação e interpretação. www.insti

tutobardi.com.br/instituto/instituto/histori

a_noticias.html 
2 Casa de coleccionador que abriga

colecções de artes plásticas,  peças e

documentos ligados à história do Brasil.

www.fundacaooscaramericano.org.br/fun

dacao20a.html
3 Reconstituição do antigo colégio

jesuítico, local que deu origem à cidade

de São Paulo, albergou o Pe Anchieta,

entre outros. As suas transformações ao

longo do tempo incluem o primeiro

Palácio do Governo, demolido

posteriormente. www.sampa.art.br/his

toria/patiodocolegio
4 Antiga residência/loja (a loja ainda

labora e continua nas mãos dos descen-

dentes), onde o acervo do fundador

ilustra o percurso de ascensão económica

e social de um imigrante sírio. www.casa

daboia.com.br
5 Construído entre 1890/1899, com-

prado pelo governo do Estado em 1911,

foi residência e sede do governo de 1915

a 1965. Actualmente em processo de

restauro de interiores, com vista à

abertura ao público de um espaço

musealizado. www.sampa.art.br/cida

de/palaciocamposeliseos/
6 Casa de colecionador, antiga residência

de Ema Gordon Klabin. Abriga cerca de

1500 peças de arte, de diversos períodos,

técnicas e procedências. www.emakla

bin.org.br/noticias/31-geral/3-fundacao-

cultural-ema-gordon-klabin-abre-para-

visitacao-pubilca
7 Residência de Inverno do governador

do Estado de São Paulo. O projecto

original é de 1940 e abriga obras de arte

moderna, mobiliário colonial brasileiro,

arte sacra e arte cuzquenha.



A entrega dos Prémios APOM referentes ao ano 2009

teve lugar no Museu do Oriente, no passado dia 13

de Dezembro de 2010, num auditório repleto de

profissionais de museus e de representantes das

respectivas tutelas de todo o país.

Da lista de premiados, salientam-se vários museus da

Rede Portuguesa de Museus em diversas categorias,

tendo o prémio de Melhor Museu Português sido

atribuído ao Museu Municipal de Penafiel (RPM) em

ex aequo com o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha.

De referir ainda a atribuição do prémio Mecenato à

Fundação Salvador pelo apoio prestado ao projecto

de acessibilidades em curso no Museu Nacional do

Azulejo e à exposição Obras de Referência dos Museus

da Madeira patente na Galeria do Rei D. Luís I (Palácio

Nacional da Ajuda) de 21 de Novembro de 2009 a 6

de Abril de 2010, organizada pela Direcção Regional

dos Assuntos Culturais da Madeira e pelo Instituto

dos Museus e da Conservação. �

A Sociedade dos Museus do Quebeque atribuiu no passa-

do mês de Outubro a Pierre Mayrand o Prémio “Carrière”.

Trata-se do reconhecimento ao mais alto nível de uma

vida ao serviço da Museologia, não só no Quebeque mas

também em todas as partes do mundo, onde as ideias

de participação, de inclusão social e de desenvolvimento,

ajudaram muitos museus e políticas nacionais de cultura

a buscar novos rumos e novos desafios.

O pensamento e a acção de Pierre Mayrand estão no

centro da Nova Museologia, da Sociomuseologia e

da Altermuseologia. 

Fundador em 1972 do Ecomuseu de Haute-Beauce em

Saint-Hilaire de Dorset e do Movimento Internacional

para uma Nova Museologia MINOM-ICOM, professor

na UQAM e outras universidades, reside desde há anos

em Portugal, participando, ensinando, reflectindo e

transmitindo a todos a convicção de que a Museologia

começa sempre onde começa também a liberdade

cidadã, o sentido de partilha e a defesa da Dignidade

Humana. A referência a Pierre Mayrand é por isso cada

vez mais incontornável.

Mário Moutinho

Presidente do MINOM-ICOM �

Entre os passados dias 22 e 28 de Novembro decorreu

mais uma edição da Semana da Ciência e da

Tecnologia, organizada pela Ciência Viva – Agência

Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica,

abrangendo centenas de actividades organizadas por

todo o País, como Oficinas / Workshops, Portas

Abertas/Visitas a laboratórios, Exposições, Visitas

Guiadas, Palestras/Conferências/Colóquios, Tertúlias/

Café de Ciência, Passeios Científicos, Observações,

Astronómicas, Documentários/Filmes/Ficção Científica

e Internet. 

Nesta iniciativa destaca-se a habitual presença de

museus que integram a Rede Portuguesa de Museus,

contando esta edição com a participação dos seguintes

museus: Ecomuseu Municipal do Seixal, Museu da

Água, Museu da Cerâmica, Museu José Malhoa, Museu

da Luz, Museu Municipal de Tavira, Museu Nacional

de Arqueologia, Museu Nacional da Imprensa, Museu

da Pedra e Museu dos Transportes e Comunicações.

Durante a semana da Ciência e da Tecnologia, numa

abordagem transdisciplinar foram renovados os motivos

de visita a estes museus. �
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20 anos após a morte do etnólogo francês Michel

Giacometti, o Jornal Público tem vindo a editar, desde

o passado mês de Novembro, uma colecção dedicada

à filmografia completa do etnólogo, coordenada por

José Moças e Paulo Lima.

Lançada no Museu da Música Portuguesa (Monte Estoril,

Cascais) no passado dia 19 de Novembro, a colecção

inclui a série “Povo que Canta” (9 Livros + DVD) num

total de 37 episódios, fundamental para o conhecimento

do património musical português, produzida e exibida

pela RTP entre 1970 e 1974, com realização de Alfredo

Tropa. Para além desta série, a colecção conta ainda

com dois episódios inéditos da série etnográfica “Rio

de Onor” e “Alar da Rede” (livro + DVD) e ainda os

inéditos “O Ladrão do Sado” (1 Livro + 2 Cds) e “Uma

Longa Militância” (1 livro + Cd). �

Filmografia de Michel Giacometti 

Semana da Ciência e da Tecnologia

Pierre Mayrand – Prémio “Carrière”

PRÉMIOS APOM

Informações

http://static.publico.pt/coleccoes/gi

acometti/#/home 

Informações

www.cienciaviva.pt/semanact/edicao2

010/ 
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PRÉMIOS APOM
Prémio Instituição: Câmara Municipal de Cascais | Centro Nacional de Cultura

Prémio Mecenato: Fundação Salvador

Melhor Intervenção em Conservação e Restauro

Prémio: Custódia de Belém – Museu Nacional de Arte Antiga* | Património Cinematográfico Nacional – Museu

do Cinema/Cinemateca

Menção Honrosa: Laboratorio Chimico – Museu de Ciência da Universidade de Lisboa* | Conjunto escultórico

Arcano Místico – Museu Municipal da Ribeira Grande

Melhor Trabalho de Museologia

Prémio: Moinho de Papel de Leiria – Câmara Municipal de Leiria

Menção Honrosa: Escola Museu Salgueiro Maia – Museu Municipal de Coruche* | Agromuseu D. Julinha/Ortigosa

Melhor Estudo sobre Museologia 

Prémio: “Colecções e museus geológicos portugueses: valores científico, didáctico e cultural” – Tese de

Doutoramento de José Brandão, orientada por João Brigola (Universidade de Évora) e Josep Maria Mata-

-Perelló (Universidade da Catalunha) 

Menção Honrosa: “A Colecção de Desenho Antigo da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa

(1830-1935): tradição, formação e gosto” – Tese de Mestrado de Alberto Faria, orientada por Luísa Capucho

Arruda (Faculdade de Belas Artes de Lisboa)

Melhor Transporte de Património

Prémio: Menino do Lapedo – Museu Nacional de Arqueologia* / ArtShuttle | Exposição LUSA: A Matriz

Portuguesa – Museu Nacional de Arqueologia* / FEREXPO

Melhor Aplicação de Gestão e Multimédia

Prémio: In Patrimonium – Museu da Ciência da Universidade de Coimbra / Sistemas do Futuro

Menção Honrosa: DISPLAXTM MULTITOUCH – Ecomuseu do Barroso – Edigma

Melhor Comunicação on-line

Prémio: Boletim Informativo “Contador d’Água” – Museu da Água da EPAL* | Mailing list: Museum – José

Encarnação (Universidade de Coimbra)

Menção Honrosa: Portodosmuseus 

Melhor Site

Prémio: Oceanário de Lisboa | Museu Alberto Sampaio*

Menção Honrosa: Palácio Nacional da Ajuda*

Melhor Trabalho Jornalístico

Prémio: Jornal “Expresso”

Menção Honrosa: SIC Notícias e TSF

Melhor Trabalho sobre Museologia 

Prémio: Revista Eburobriga – Câmara Municipal do Fundão

Menção Honrosa: A Muleta – Museu da Marinha / Ecomuseu Municipal do Seixal*

Melhor Serviço de Extensão Cultural

Prémio: Museu de Ciência da Universidade de Coimbra | Museu Rural e do Vinho/Cartaxo

Menção Honrosa: Casa das Histórias Paula Rego/Cascais | Museu da Chapelaria*/S. João da Madeira

Prémio Inovação e Criatividade

Prémio: Museu do Design e da Moda/Lisboa | Museu dos Descobrimentos/Belmonte

Menção Honrosa: Inventário dos Bens Culturais da União das Misericórdias | Fórum Cultura e Criatividade

– Agência INOVA

* Museus da RPM

Laboratorio Chimico – Museu de

Ciência da Universidade de Lisboa
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No passado dia 17 de Dezembro de 2010, no Museu da Farmácia, foram eleitos os novos corpos sociais da

APOM relativos ao triénio 2010-2013:

Direcção

Presidente: João Neto – Museu da Farmácia

Vice-Presidente: Pedro Inácio – Museu da Água da EPAL

Secretária-Geral: Aida Rechena – Museu de Francisco Tavares Proença Júnior 

Vogal: Joana Sousa Monteiro – Câmara Municipal de Lisboa 

Vogal: Teresa Tomás – Museu da Pólvora Negra 

Vogal: Alexandre Matos – Museólogo 

Vogal Suplente: Carla Fernandes – Museus de Cascais

Vogal Suplente: Lurdes Sequeira – Museu Municipal de Vila de Rei

Vogal Suplente: Sofia Antunes – Museóloga

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: António Nabais – Prof. Universitário e Museólogo

Vice - Presidente: Dália Paulo – Direcção Regional da Cultura do Algarve

1ª Secretária: Susana Menezes – Museu da Chapelaria

2ª Secretária: Amélia Ricon Ferraz – Museu da Medicina Maximiano Lemos

Conselho Fiscal

Presidente: Sara Silva – Museóloga

Vice-Presidente: Lídia Barros – Museóloga

Vogal: Leonor  Sá – Museu da Polícia Judiciária

Delegações

Norte: Maria José Santos – Museu do Papel

Centro: Elisa Pinheiro – Museu de Lanifícios

Sul: Maria Luísa Francisco – Investigadora e Profª. Universitária

Açores: Francisco Maduro Dias – Museu de Angra do Heroísmo

Madeira: Teresa Pais – Museu Quinta das Cruzes

Novos corpos sociais da APOM

Melhor Catálogo

Prémio: Telo de Morais – Museu Municipal de Coimbra*

Menção Honrosa: Colecção António Olmus – C. M./Divisão de Museus de Cascais | Mário Cesariny – Museu

Fundação Cupertino de Miranda*

Melhor Exposição

Prémio: Obras de Referência dos Museus da Madeira – Direcção Regional dos Assuntos Culturais/Instituto dos

Museus e da Conservação

Menção Honrosa: Amália no Mundo, o Mundo de Amália – Panteão Nacional | Flor da Rosa – Mosteiro Flor

da Rosa / Direcção Regional da Cultura do Alentejo

Melhor Museu Português

Prémio: Museu Municipal de Penafiel* | Mosteiro de Santa Clara-a-Velha

Menção Honrosa: Museu do Campo/Santarém

Prémio Personalidade na Área da Museologia

Prémio: Manuela MotaMuseu Municipal de Penafiel

Obras de Referência dos Museus da Madeira –

Direcção Regional dos Assuntos Culturais/

Instituto dos Museus e da Conservação
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Encontros

Encontro Serviços educativos 
em Portugal: Ponto de Situação
7 de Fevereiro de 2011

Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa

Organização

ICOM Portugal

Comissão Organizadora: Adelaide Lopes, Ana Isabel Apolinário,

Maria do Rosário Azevedo e Maria Vlachou. 

Objectivos

Promover a reflexão sobre o estado actual dos serviços

educativos em Portugal e as perspectivas para o futuro.

Com a finalidade de produzir um documento com

recomendações, o encontro pretende ainda dar a conhecer

o CECA, Comité Internacional do ICOM para a Educação

e Acção Cultural. 

Informações e contactos

Comissão Nacional Portuguesa do ICOM

Museu de Ciência da Universidade de Lisboa

Rua da Escola Politécnica, 56

1250-102 Lisboa Portugal 

Tel.: 21 392 18 69 

Fax: 21 390 93 26

mnaa.adelaidelopes@imc-ip.pt

www.icom-portugal.org

Culture in Motion
15 a 16 de Fevereiro de 2011

Bruxelas

Organização

Comissão Europeia – Cultura

Tema

Projectos financiados pelo Programa Cultura 2007-2013, pelo

Projecto-piloto de Mobilidade do Artista e por outros programas

da UE (Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida,

Programa de Cidadania, Competitividade e Inovação e Fundo

Europeu de Desenvolvimento)

Informações e contactos

http://ec.europa.eu/culture/news/news3033_en.htm 

RdM – Revista de Museologia n.º 49, 
ano 2010
– Publicación Científica al servicio de la comunidad museológica

Integrada no programa do mouseion III, Encontro

Transfronteiriço de Museologia, realizado em Castelo

Branco nos passados dias 10, 11 e 12 de Dezembro

de 2010, foi realizada a apresentação do número 49

da RdM – Revista de Museologia, integralmente

dedicada ao tema da cultura museológica raiana nas

regiões de Castelo Branco, Portalegre, Évora, Cáceres

e Badajoz. 

A revista foi editada por gentileza da AEM – Asociación

Española de Museólogos e coordenada pela sua

presidente y co-directora da revista, Ana Carro, tendo

sido integralmente financiada pelo Ministério de Cultura

de Espanha.

De produção bilingue – versão portuguesa em CD

anexo –, esta edição apresenta um resumo dos

Encontros mouseion realizados desde 2002 e seus

objectivos, bem como os primeiros resultados do

projecto da plataforma transfronteiriça, informal e

em fase de lançamento, que pretende apoiar o

desenvolvimento em parceria da Museologia e do

Património dos distritos da Península Ibérica já

mencionados.

A revista trata ainda temas ligados ao estudo dos

conceitos da Sociomuseologia aplicados à Museologia

de fronteira, ao papel das Associações de Amigos no

apoio às actividades dos museus, às experiências

expositivas e de investigação realizados em parceria

entre museus e técnicos de ambas regiões raianas e

às redes de cooperação entre museus, temáticas,

transnacionais ou locais.  

Por acordo entre o Instituto dos Museus e da

Conservação e a AEM este número e as restantes

edições da revista, de periodicidade quadrimestral,

passarão a estar à venda nas lojas de alguns museus

do Instituto.

Ana Mercedes Stoffel

Delegada da AEM em Portugal �
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16º Encontro de Museologia e Autarquias/
8º Encontro de Urbanismo e Autarquias 
“Território, Cultura, Ciência e Inclusão”
11 e 12 de Fevereiro de 2011

Auditório Municipal, Batalha

Casa-Memória de Camões, Constância

Organização 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

Câmara Municipal da Batalha

Câmara Municipal de Constância

Objectivos

Debater a presença das áreas científicas e tecnológicas no

mundo do património e dos museus;

Analisar a utilização dos recursos patrimoniais em programas

de integração social e cultural do território;

Procurar os verdadeiros caminhos da inclusão no campo da

comunicação cultural.

Informações e contactos

Câmara Municipal de Constância 

Helena Teixeira: 249 73 00 51

Câmara Municipal da Batalha

Ana Moderno (Museu): 244 76 91 10

museu.batalha@mail.telepac.pt

Departamento de Museologia da Universidade Lusófona 

Sónia Luís: 21 751 55 00 - 2350

Museologia@ulusófona .pt 

Jornada de Trabalho sobre Casas-Museu
– Perspectivas e Oportunidades
14 de Fevereiro de 2011

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves

Organização

IMC | ICOM-DEMHIST

Informações e contactos

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves

Av. 5 de Outubro, 6-8 / 1050-055 Lisboa

Tel.: 213 540 823/923 / Fax: 213 548 754

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

IX Jornadas do ICOM-PT
Museus e Memória: 
os objectos contam a vossa história
28 de Março de 2011 

Museu das Comunicações

Organização

ICOM Portugal 

Informações e contactos

Comissão Nacional Portuguesa do ICOM

Museu de Ciência da Universidade de Lisboa

Rua da Escola Politécnica, 56

1250-102 Lisboa Portugal 

Tel.: 21 392 18 69  / Fax: 21 390 93 26

info@icom-portugal.org / www.icom-portugal.org

Seminário internacional sobre
acessibilidade em edifícios classificados
17 e 18 de Março de 2011

Château de Versailles, França

Organização

Associação Tuttimobi, Ministério da Cultura e da Comunicação,

Fundação Design For All

Tema

Acesso e oferta cultural para pessoas com deficiência em

edifícios históricos com valor patrimonial

Estudos de caso: França (Château des ducs de Bretagne),

Reino Unido (Greenwich House), Suécia (Palais de Bonde),

Espanha (Abbaye de Montserrat), Portugal (Museu Nacional

do Azulejo), Estados Unidos, Itália, Dinamarca (Théâtre Royal

de Copenhague). 

Informações e contactos

Tuttimobi 

2 rue Céline Robert 

94300 Vincennes 

Tel.: 09 53 84 63 78

sea2011@tuttimobi.net

www.tuttimobi.net/realisation.html 

2ª Jornada de Trabalho em Museologia
do Paço dos Duques
“A Importância do Marketing na
Promoção dos Museus” 
21 de Março de 2011

Paço dos Duques – Guimarães

Informações e contactos

Paço dos Duques

Rua Conde D. Henrique

4810-245 Guimarães

Tel.: 253 41 22 73  / Fax: 253 51 72 01

pduques@imc-ip.pt

http://pduques.imc-ip.pt

SIEF 2011 – 10.º Congresso Internacional
People Make Places - ways of feeling the
world 
17 a 21 Abril de 2011

Lisboa

Organização

SIEF – International Society for Ethnology and Folklore 

CRIA – Centro de Investigação em Antropologia

Temas

Shaping Lives

Creativity & Emotions 

Ecology & Ethics

Informações e contactos

www.nomadit.co.uk/sief/sief2011/

www.siefhome.org 

www.cria.org.pt
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No passado dia 15 de Novembro teve lugar no Museu

Nacional de Etnologia a apresentação da nova ver-

são do Programa MATRIZ aos Museus do IMC,

integralmente concebida e implementada pelo IMC,

através do Departamento de Património Imaterial, e

desenvolvida pela Softlimits, S.A, parceiro tecnológico

do IMC para esta área, entre 2009 e 2010. 

Dando plena materialização das orientações técnicas

da UNESCO e do ICOM e das mais recentes normas

internacionais em matéria de elaboração de sistemas

de documentação para informação sobre o

património, em particular a Norma ISO 21127:2006,

o MATRIZ constitui-se, a partir de 2010, como

ferramenta de referência a nível nacional para a

documentação integrada do património, material

(móvel e imóvel, cultural e natural) e imaterial, com

expressão nas múltiplas funcionalidades concebidas

para a sua versão 3.0.

Para além das suas funcionalidades para inventário,

gestão e divulgação de Património Imaterial, destaque

igualmente para as funcionalidades do MATRIZ 3.0

destinadas à gestão integrada de arquivos sonoros,

fílmicos, fotográficos, entre outros. �

Matriz 3.0: instrumento para 
a documentação integrada de património
(material e imaterial)

Entre 15 e 18 de Dezembro teve lugar no Rio de

Janeiro o Seminário Internacional de Sistemas de

Catalogação e Gestão do Património Museológico,

organizado conjuntamente pelo Instituto Brasileiro

de Museus (IBRAM) e pelo Instituto dos Museus e

da Conservação (IMC). Realizado no âmbito do

Programa Ibermuseus, o Seminário teve como

objectivo a reflexão e o debate em torno das

políticas e programas públicos nos espaços ibe-

romericano e lusófono, na área da gestão do

património museológico, designadamente no que

respeita aos sistemas de inventário, gestão e

divulgação on-line. Para além de Portugal e do

Brasil, o Seminário reuniu profissionais de Angola,

Cabo-Verde, Chile, Colômbia, Espanha, México,

Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

No âmbito da participação do IMC, representado

pelo seu Director, João Brigola, procedeu-se

igualmente à apresentação pública do MATRIZ 3.0,

assegurada por Teresa Campos, Assessora do

Departamento de Património Imaterial, aos cerca

de 280 participantes no Seminário. �

Seminário Internacional 
Sistemas de Catalogação e Gestão 
do Património Museológico


