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Numa perspectiva de aproximação aos museus que integram a Rede Portuguesa de

Museus, o IMC/Departamento de Museus – RPM organizou, em várias regiões do País,

reuniões com as suas equipas e responsáveis para discutir linhas de trabalho conjunto.

Concebidas com o formato de mesa redonda, estas reuniões tiveram como objectivos

debater as acções da RPM e a sua intervenção junto dos museus, estimular a articulação

e a cooperação entre os museus, reforçando e consolidando o trabalho em rede.

(cont. pág. 3)
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[ editorial ] 
Rede em rede

Algumas breves linhas para pontuar o que de mais

relevante trespassa do sentido e proveito do trabalho

em rede espelhado neste número 39 de “Museus em

Rede” e agradecer, em primeiríssima linha, à Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, o resgate do presente

boletim, e subsequentes, das malhas da crise,

assegurando integralmente, através de protocolo

estabelecido com o IMC, a produção e distribuição

deste, já histórico, instrumento de divulgação dos

museus portugueses. Uma dificuldade transformada

em oportunidade. Esta auspiciosa parceria com a

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, para além de

viabilizar o boletim, de reconhecida utilidade (sempre

com nota máxima nos itens de avaliação tratados pelo

OAC – Observatório das Actividades Culturais, entre

outros), leva-nos mais longe, diversifica os circuitos

tradicionais de divulgação dos museus da RPM e

incorpora novos conteúdos que já serão patentes no

próximo número. A rede amplia-se com esta parceria

e alarga as possibilidades de partilha. Trabalhar em

rede é acima de tudo investir num ambiente colabo-

rativo. Falando dos museus portugueses e da realidade

da RPM, trabalhar em rede é favorecer a fluidez da

acção inter-museus, rentabilizar meios, prevenir

“embolias” e atrofiantes bloqueios à comunicação.

Do longe se faz perto quando se trata de construir

algo em que acreditamos. Uma rede necessita de ser

continuamente alimentada e esse “alimento” só pode

nascer do diálogo e da partilha, efectivada em projectos

e acções. Os museus em rede estarão certamente

melhor apetrechados para fazer o que tem que ser

feito – responder à emergência dos tempos que

vivemos, proporcionando espaços seguros, áreas

protegidas, para a abordagem de temas que atentam

contra a mais elementar segurança (a exclusão e o

preconceito). Para tal terão que se munir de ferra-

mentas adequadas à identificação de problemas e

necessidades; estabelecer parcerias activas; avaliar os

impactos da sua acção na sociedade; definir inequi-

vocamente as prioridades, repensar a missão se tal se

afigurar necessário. Eliminar claramente o supérfluo

(o luxo, o menos necessário, o que compromete o

ambiente, o que limita as acessibilidades e se esgota

no imediato, esgotando-nos...), contribuir para gerar

um clima firme de confiança e cooperação entre

técnicos, gestores de projectos, utilizadores e parceiros,

com vista a melhorar o desempenho social, cultural

e artístico dos museus. Efectivar a sua participação no

desenvolvimento sustentável, tendo as pessoas e os

grupos como destino, as identidades e memórias como

força propulsora e a indestrutível perseverança como

lastro (todos sabemos que em matéria de cultura e

património nada se sedimenta se não tiver conti-

nuidade). Para caminhar é preciso estar seguro do

caminho e, neste aspecto, é fundamental a formação

e a busca permanente de qualificação a que a RPM

procura responder com programas de apoio técnico

e seminários descentralizados de boas práticas. 

A credenciação é o corolário deste agir responsável

e profissional, um processo de contínua melhoria,

nunca um fim último e único. Somos hoje cento e

trinta e sete museus em rede, aspiramos a ser muitos

mais, mas queremos caminhar de forma segura e

sustentável.

Numa altura em que se discutem com enorme

acuidade as noções de proximidade, o valor das

pequenas economias, as cumplicidades inter-pares e

a necessidade vital de articular territórios, é natural,

e até sinal de boa saúde, que os museus sigam esta

tendência e se envolvam de forma generosa e escla-

recida (como “casas-abrigo” do conhecimento e dos

anseios das comunidades) no reforço do que os une

e em identificar o que os fragiliza. Outra coisa não

seria de esperar. Isso só revela a sua vitalidade e sentido

de cidadania. A discussão em torno das redes temáticas

e regionais é bem sintoma dessa vontade de operacio-

nalizar, no terreno, a desejada articulação.

Mas não chega enunciar princípios e enumerar objec-

tivos avulsos. Temos que ter bons diagnósticos e uma

visão integrada, sistémica dos territórios em que os

museus se integram ou onde são pivots. Temos que

ouvir e ser ouvidos. Por muito justos e adequados que

pareçam os objectivos enunciados, só terão eficácia

se espelharem uma realidade concreta, se estiverem

bem dimensionados e resultarem de um amadure-

cimento da discussão entre profissionais, parceiros e

tutelas, com vista a estabelecer compromissos e metas,

ferramentas base do planeamento sustentado e da

qualidade total, a que todos aspiramos. Sem um

inequívoco compromisso e uma estratégia concertada

e negociada inter-pares, não caminhamos. A Rede

Portuguesa de Museus é hoje um incontornável

serviço público da cultura. Com a densidade que lhe

é conferida por um caminho feito de muitas e valiosas

reflexões (nem sempre pacíficas e, como tal, muito

úteis) e a exemplaridade do trabalho de mais de uma

década no terreno, irmana-se nesse compromisso de

construção e discussão local, nacional, regional. A

reduzida equipa técnica de apoio, com competência,

humildade intelectual e dedicação coloca-se, como

sempre o fez, ao serviço dos museus, seus pares na

prossecução dos objectivos gerais para que foi criada,

objectivos esses por demais sabidos, mas nunca demais

relembrados e actualizados: A valorização e a

qualificação da realidade museológica nacional; 

A cooperação institucional e a articulação entre

museus; A descentralização de recursos; O planea-

mento e a racionalização dos investimentos públicos

em museus; A difusão da informação relativa aos

museus; A promoção do rigor e do profissionalismo;

A melhoria contínua das práticas museológicas; As

acessibilidades e a inclusão.

As cinco reuniões de trabalho realizadas com os museus

da RPM expressaram inequivocamente a necessidade

Museu da Água – reunião com Museus da

RPM da região de Lisboa e Vale do Tejo

Museu de Évora – reunião com Museus

RPM da região do Alentejo

Museu Municipal de Tavira – reunião co

Museus da RPM da região do Algarve

Museu Nacional de Soares dos Reis – re

com Museus da RPM da região Norte

Museu Grão Vasco – reunião com Museus da

RPM da região Centro
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(Cont. da capa)

No dia 29 de Março decorreu, no Museu de Évora,

a reunião com os profissionais de nove museus da

RPM do Alentejo; a 1 de Abril teve lugar, no Museu

Grão Vasco, a reunião com os profissionais de catorze

museus da RPM do Centro; a 4 de Abril, o Museu da

Água foi o anfitrião dos profissionais de quarenta e

sete museus da RPM da região de Lisboa e Vale do

Tejo; a 6 de Abril, o Museu Nacional de Soares dos

Reis acolheu os profissionais de quarenta e dois museus

da RPM do Norte; a 8 de Abril reuniram os profissionais

de quatro museus da RPM do Algarve no Museu

Municipal de Tavira. Com os profissionais dos museus

da RPM dos Açores e da Madeira não foi ainda possível

reunir devido a constrangimentos orçamentais.

Nas reuniões de trabalho realizadas, partindo do repto

ao reforço do trabalho em rede, da articulação e

cooperação entre os Museus da RPM, a equipa do

IMC/Departamento de Museus-RPM apresentou o

Plano de Actividades para 2011, assente nos principais

eixos de actuação: Credenciação, Informação,

Formação, Qualificação e Articulação.

No eixo da Credenciação, para além da referência

ao acompanhamento e à orientação técnica de proces-

sos de candidatura em curso, foi anunciada a entrada

de mais seis museus na RPM na sequência da finalização

do processo de apreciação das respectivas candidaturas

por parte do Instituto dos Museus e da Conservação

e da Secção de Museus e da Conservação e Restauro

do Conselho Nacional de Cultura. (V. notícia p. 4)

No eixo da Informação, salientou-se a divulgação dos

Museus da RPM e das suas actividades, quer na secção

da RPM do Portal do IMC (www.imc-ip.pt), quer

através do Boletim Museus em Rede, cuja continuidade

da edição em papel se conseguiu assegurar com o

apoio decisivo da Imprensa Nacional Casa da Moeda. 

No eixo da Formação, foi apresentado o Programa

para 2011, que contemplou acções ao longo do ano

e em várias regiões do País. (V. notícia p. 4) 

No âmbito deste eixo, foi referida a importância do

estabelecimento de parcerias com outras entidades.

Tendo em conta necessidades específicas de cada

região, referimos, como exemplos, a acção de formação

“Design de Espaços Expositivos em Museus”, realizada

em Querença, em colaboração com a Direcção

Regional de Cultura do Algarve e a Rede de Museus

do Algarve, bem como o workshop “Práticas Educativas

para os Museus do Alentejo”, com três sessões

diferentes em Portalegre, Beja e Évora, em colaboração

com a Direcção Regional de Cultura do Alentejo, a

Fundação Robinson, a Câmara Municipal de Portalegre,

o Museu Regional de Beja, a Câmara Municipal de

Beja e o Museu de Évora.

No eixo da Qualificação, acentuou-se a possibilidade

de recurso ao Programa de Apoio Técnico aos Museus.

(V. notícia p. 6)  

No eixo da Articulação, perspectivaram-se acções

com vista ao reforço do trabalho em rede, como a

organização de Encontros Regionais de Museus e de

Seminários Temáticos e o estímulo ao desenvolvimento

de projectos em parceria. (v. notícia p. 4)

Nestas reuniões, houve espaço para todos os parti-

cipantes intervirem, tendo sido discutido, de uma

forma aberta, o presente da Rede Portuguesa de Museus

e o que se deseja construir em rede para o futuro.

O debate revelou o trabalho de referência que se faz

nos museus de várias regiões do País, de tutelas e

tipologias diversificadas, sublinhando as potencialidades

do trabalho em rede e do cruzamento de saberes,

experiências e boas práticas.

A constituição de um Banco de Recursos para poder

ser partilhado por todos os Museus da RPM é um

objectivo que começou a ganhar forma nestas reuniões

de trabalho com os Museus da RPM, designadamente

com os importantes contributos que os profissionais

deram tendo em conta a realidade dos museus a que

pertencem. Com efeito, apesar das dificuldades que

os museus atravessam neste período, os profissionais
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de “trabalhar mais em rede”; de aglutinar recursos e

meios numa base de dados que proporcione a partilha

e a observação crítica de práticas museológicas

relevantes, assim como o conhecimento efectivo dos

museus da rede (museus visitam museus, é uma

proposta a pensar). Configura-se neste modelo uma

rede colaborativa transversal, formalmente consti-

tuída, em torno de três fortíssimos pilares: legiti-

midade; efectividade; sustentabilidade.

E para que o título “Rede em rede” não seja uma

expressão vã, as palavras dão espaço a notícias e

imagens que espelham a vitalidade dos museus e o

empenho dos seus profissionais.

Isabel Victor

Directora do Departamento de Museus / IMC

Notícias IMC

Trabalho em rede

Museu de Évora – reunião com Museus da

RPM da região do Alentejo

Museu Municipal de Tavira – reunião com

Museus da RPM da região do Algarve

Museu Nacional de Soares dos Reis – reunião

com Museus da RPM da região Norte

À Artlandia Design, uma palavra de enaltecimento, nas pessoas de Beatriz Horta Correia e Miguel Gaspar,

pela qualidade e rigor que imprimiram ao Boletim da RPM durante mais de uma década, tornando-o uma

referência para os museus portugueses. 
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O IMC, através do Departamento de Museus/RPM,

iniciou um Ciclo de Seminários com os seguintes

objectivos: estimular o inter-conhecimento entre os

museus da RPM, divulgar boas práticas e experiências

de referência no panorama museológico do País e

reflectir sobre as suas potencialidades, dificuldades,

metodologias e processos. Estes seminários, organizados

em parceria com Museus da RPM, resultam de

sugestões apresentadas durante as reuniões de trabalho

com os Museus da RPM, realizadas em Março e Abril

em várias regiões (v. p. 1), e destinam-se a profissionais

de museus, investigadores e estudantes.
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Em 2011, como previsto no programa de formação

da RPM, foram realizados três seminários e quatro

acções de formação nos quais participaram 125

profissionais de museus.

As três edições do “Seminário Código de Ética do

ICOM”, sob a coordenação de Filipe Mascarenhas

Serra, tiveram lugar no Porto, em Coimbra e em

Albufeira, contando com um notável envolvimento

dos participantes no debate promovido em torno dos

casos práticos propostos.

A acção de formação “Comunicação Acessível em

Museus”, sob a orientação de Clara Mineiro, realizou-

-se no Museu Municipal de Évora.

Teve ainda lugar, no final de Junho, a acção sobre

“Conservação de Colecções – Papel e Têxteis”, sob a

coordenação de Gabriela Carvalho, a qual foi realizada

no Porto, no Museu Nacional de Soares dos Reis, com

uma forte componente prática. No segundo semestre,

o programa prosseguiu em Lisboa, com uma acção

sobre “Circulação de Bens Culturais Móveis”, realizada

na Fundação Calouste Gulbenkian, com a coordenação

de Clotilde Mendes e Joana Amaral. O programa encerrou

no Museu Nacional de Etnologia com uma acção sobre

“Inventário do Património Cultural Imaterial”, orientada

por Paulo Costa. Com base na avaliação e nas estimu-

lantes sugestões emitidas pelos formandos no contexto

de encerramento de cada acção, será elaborado o

programa de seminários e cursos a realizar em 2012. �

A credenciação de museus é um instrumento fulcral

da política museológica nacional através do qual tem

sido possível estimular a qualificação das entidades

museológicas do País.

Concluído o processo de apreciação das candidaturas

de seis novos museus por parte do IMC/Departamento

de Museus-RPM e da Secção de Museus e da Conser-

vação e Restauro do Conselho Nacional de Cultura, a

sua credenciação1 e integração na RPM foi assinalada

numa cerimónia realizada no Museu Condes de Castro

Guimarães, em Cascais, no dia 18 de Maio, Dia

Internacional de Museus. Após um Recital com Solistas

da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, a cerimónia

contou com as intervenções do então Secretário de

Estado da Cultura, Elísio Summavielle, do Director do

IMC, João Brigola, e do Presidente da Câmara Municipal

de Cascais, Carlos Carreiras.

Nesta cerimónia foram distribuídos aos seis museus

os Certificados de Credenciação que atestam a sua

qualidade de Museu da RPM. Foi ainda descerrada a

placa com o logótipo da Rede Portuguesa de Museus

no Museu Condes de Castro Guimarães, um dos

museus contemplados. 

Os museus que passaram a integrar a Rede Portuguesa

de Museus são os seguintes:

• Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva (Fundação Arpad

Szenes-Vieira da Silva) 

• Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães

(Câmara Municipal de Cascais) 

• Museu do Mar Rei D. Carlos (Câmara Municipal de

Cascais) 

• Museu da Música Portuguesa – Casa Verdades de

Faria (Câmara Municipal de Cascais) 

• Museu de História Natural de Sintra – Colecção

Miguel Barbosa (Câmara Municipal de Sintra) 

• Museu Municipal de Ribeira Grande (Câmara

Municipal da Ribeira Grande) 

Neste conjunto, predominam os museus municipais

(5), à excepção de 1 museu privado, dependente de

uma Fundação. Quanto à sua distribuição geográfica,

verifica-se o reforço dos museus credenciados na região

de Lisboa e Vale do Tejo. 

Com a integração destes museus, a Rede Portuguesa

de Museus passa a incluir um total de 137 museus,

de diferentes tipologias de acervos, localizados em

todas as regiões do País, incluindo as Regiões

Autónomas dos Açores e da Madeira, e na dependência

de diversas tutelas públicas e privadas. �

responderam vivamente e com sugestões muito

interessantes às questões formuladas para o debate:

1. Áreas principais de investigação; 2. Recursos para

partilhar; 3. Experiências replicáveis.

Oportunamente serão divulgados os resultados da

informação reunida durante as reuniões de trabalho

com os museus. �

Credenciação de novos museus

Formação RPM

Ciclo de Seminários RPM
– Experiências de Referência | Boas Práticas

1 Despacho n.º 6979/2011 do Gabinete

do Secretário de Estado da Cultura,

publicado em D.R. a 5 de Maio.

Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva

Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães

Museu Municipal de Tavira

Museu Nacional do Azulejo

Museu de Portimão

Museu Municipal de Ribeira Grande

Curso “Circulação de Bens Culturais Móveis”.

Fundação Calouste Gulbenkian.
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Proposto pelo Museu de Portimão, no dia 30 de

Setembro teve lugar o terceiro seminário, incidindo

sobre o projecto da exposição “A Taste of Europe –

Sabores da Europa”, fruto de uma parceria entre nove

museus europeus (Museu do Trabalho – Suécia, Museu

Nacional da Estónia, Museu da Técnica da Eslovénia,

Museu Nacional de Agricultura – República Checa,

Museu da Agricultura Húngara, Museu Escocês das

Pescas, Museu do Trabalho – Dinamarca, Museu

Nacional do Trabalho de Werstas – Finlândia, Museu

de Portimão – Portugal). Com a coordenação de José

Gameiro, director do Museu de Portimão, e de Sofia

Seifarth, vice-directora do Museu do Trabalho da Suécia

e coordenadora do projecto, este seminário teve como

objectivo partilhar as fases do trabalho de concepção,

investigação, produção e divulgação da exposição

internacional realizada, bem como de gestão e

articulação de conteúdos entre os nove museus

participantes e as respectivas metodologias adoptadas

na criação da exposição nacional Azeite, Saberes com

Sabor, a cargo do Museu de Portimão. Nesta

perspectiva, foram abordados os seguintes tópicos:

contextualização e concepção do projecto; parcerias

e redes museológicas europeias; perfil e competências

da equipa envolvida na concepção da exposição;

metodologia e enquadramento da parceria; inves-
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O segundo seminário teve lugar no Museu Nacional

do Azulejo. Dado o elevado número de inscrições foi

repetido em duas sessões, respectivamente nos dias

22 e 29 de Julho. O seminário incidiu sobre a

intervenção feita na exposição permanente com o

objectivo de a tornar mais acessível, um projecto-

-piloto do IMC. Com efeito, depois desta intervenção,

o museu ficou preparado para receber visitantes com

deficiência motora, mas também visual e auditiva. Os

tópicos em análise foram os seguintes: perfil e

competências da equipa envolvida no projecto; modelo

de intervenção; parcerias; mecenato; metodologia de

trabalho; etapas; avaliação; próximos desafios.

Tendo gerado um amplo debate nas duas sessões

realizadas, o seminário contou com a intervenção de

Maria Antónia Pinto de Matos, directora do museu,

e com os seguintes oradores: Clara Mineiro (coor-

denadora do projecto Tesouros do MNAz ao alcance

de todos), Carla Fernandes e Constança Azevedo Lima

(técnicas do serviço educativo), Lurdes Esteves (técnica

de conservação e restauro), Alexandre Pais (inves-

tigador), Norberto Luís (responsável pela manutenção

das instalações, equipamentos e segurança), José Pedro

Costa Pereira (vigilante recepcionista), Suzana Barros

e Vera Teutónio Pereira (ceramistas da Oficina do

Castelo), Graça Gerardo (membro do grupo consultivo

da ACAPO), Hélder Duarte (membro do grupo

consultivo da FPAS) e Jorge Coelho (Redizasom). Isabel

Victor, directora do Departamento de Museus-RPM,

também participou neste seminário fazendo o seu

enquadramento no ciclo de seminários em curso e

apontando algumas questões para reflexão no âmbito

do tema em debate.

No dia 17 de Junho teve lugar no Museu Municipal

de Tavira, no Palácio da Galeria, a 1ª sessão do Ciclo

de Seminários em torno da exposição “Cidade e

Mundos Rurais. Tavira e as Sociedades Agrárias”.

Correspondendo a uma síntese do trabalho inerente

a funções museológicas fundamentais, para além de

espelhar uma forte relação com as comunidades do

território em que o museu se insere, esta exposição

serviu de mote para abordar os seguintes temas: perfil

e competências da equipa envolvida na concepção

da exposição; parcerias; enquadramento da exposição

– escolha do tema; investigação / pesquisa no terreno

/ relação com as comunidades; colecções / património

imaterial – metodologia de recolha e registo; inventário

e documentação – diversidade de registos: fotografias,

filmes, áudio, informação escrita; interpretação e

exposição – transposição dos resultados da investigação

para a exposição; design e opções museográficas;

comunicação e acessibilidade; divulgação; educação

– programas desenvolvidos no interior e no exterior

do museu / relação com as comunidades. O seminário

contou com a intervenção de Jorge Queiroz, respon-

sável do Museu Municipal de Tavira, que fez um breve

enquadramento do projecto do museu e da sua

conceptualização. As suas palavras salientaram que o

«museu é uma (re)construção permanente, envolvendo

várias gerações num processo dinâmico e problema-

tizador», o que foi confirmado no relato feito em

seguida sobre o processo de concepção e produção

da exposição, feito pela sua comissária, Marta Santos.

Após uma breve pausa para café, oferecido pela Câmara

Municipal de Tavira, os participantes fizeram uma

visita exploratória à exposição, conduzida por Jorge

Queiroz, Marta Santos e Rita Manteigas, onde foram

questionadas e debatidas in loco as opções tomadas

pela equipa museu. 

Da parte da tarde, foram visitados outros núcleos do

Museu existentes na cidade – o Núcleo Fenício, o

Núcleo Islâmico, a Estação Elevatória e o Laboratório

de Conservação e Restauro, apresentado por Leonor

Esteban. No final do seminário, o Museu Municipal

de Tavira ofereceu a cada participante um catálogo

da exposição.

– 1. Seminário Exposição “Cidade e Mundos Rurais. Tavira e as Sociedades Agrárias”

– 2. Seminário Em torno da acessibilidade: objectivos, métodos e resultados

3. Seminário Redes e parcerias entre museus europeus – o projecto “A Taste of Europe –
Sabores da Europa”

d Szenes-Vieira da Silva

teca Condes de Castro Guimarães

Museu Municipal de Tavira

Museu Nacional do Azulejo

Museu de Portimão

cipal de Ribeira Grande

lação de Bens Culturais Móveis”.

louste Gulbenkian.
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O quarto seminário realiza-se no dia 25 de Novembro

e conta com a colaboração do Museu Calouste Gulben-

kian, nomeadamente do seu director, João Castel-

-Branco Pereira, e dos seus profissionais, Maria Rosa

Figueiredo, João Carvalho Dias, Mariano Piçarra e

Maria Deolinda Cerqueira. No seminário estes revelam

os processos e as metodologias que envolveram a

concepção e a produção da exposição, as parcerias,

a investigação, o design, a montagem, a coordenação

editorial e multimedia, bem como a programação

de actividades educativas em torno desta exposição

que inaugurou no dia 20 de Outubro. �
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No âmbito da actualização do estudo O Panorama

Museológico em Portugal [2000-2003] para o período

2004-2010 – uma encomenda do Instituto dos Museus

e da Conservação – o Observatório das Actividades

Culturais (OAC) realizou um inquérito aos responsáveis

dos museus da Rede Portuguesa de Museus (RPM).

O universo deste inquérito foi constituído pelos 131

museus credenciados na RPM a 31 de Dezembro de

2010. O questionário foi aplicado, em formato electrónico

numa plataforma especializada on-line, entre 15 de Abril

e 16 de Junho de 2011. Todos os museus responderam,

o que mostra bem a importância atribuída ao estudo.

Trata-se de um instrumento fundamental para a gestão

da RPM e uma oportunidade para ouvir os responsáveis

não só quanto à avaliação do que tem sido a actividade

da RPM, mas também quanto às expectativas

depositadas no seu futuro. Os principais resultados

serão disponibilizados no Panorama Museológico em

Arqueologia

O IMC, com a colaboração do IGESPAR, constituiu em 2010 um grupo de trabalho com o objectivo de

proceder a um diagnóstico de situação sobre reservas e depósitos de bens arqueológicos na perspectiva de

elaborar uma proposta de planificação e de normas de gestão. Para o efeito, foi preparado um “Inquérito

aos Museus com Colecções de Arqueologia sobre Colecções de Arqueologia e Reservas de Arqueologia”. Por

parte do IMC/Departamento de Museus, este inquérito foi remetido, em Março de 2011, aos Museus da RPM

e a outras entidades detentoras de colecções de Arqueologia. Os resultados serão analisados em breve.

Conservação e Restauro

Com o objectivo de melhor conhecer a realidade dos museus da RPM na área da conservação e restauro, no

primeiro semestre do ano, foi efectuado um questionário que visou obter informação relativamente aos

espaços, equipamentos e pessoal relacionados com esta área de trabalho. O questionário realizado via Internet

foi respondido por cerca de trinta museus. Os dados obtidos encontram-se neste momento em fase de

tratamento e serão divulgados oportunamente.

O IMC/Departamento de Museus – Rede Portuguesa

de Museus tem vindo a disponibilizar, através do Eixo

da Qualificação, um Programa de Apoio Técnico a

Museus, que consiste no aconselhamento técnico

qualificado prestado por consultores especializados

em áreas consideradas fundamentais: Programação

Museológica, Estudo de Colecções, Inventário e

Documentação, Conservação Preventiva, Organização

de Reservas, Educação, Arquitectura e Acessibilidade

em Museus. 

Este apoio é efectuado por meio da intervenção directa

junto das tutelas, dos responsáveis e dos técnicos das

unidades museológicas que o solicitem, bem como

através da promoção de articulações institucionais

entre entidades de índole diversa, entre as quais

instituições científicas e académicas. 

Dispondo de regulamento próprio, o Programa de

Apoio Técnico a Museus tem por objectivos a moti-

vação de iniciativas e a potenciação dos recursos

técnicos das equipas dos museus no âmbito da

elaboração de projectos de qualificação, remodelação

ou criação de museus. �

tigação, produção e comunicação da exposição; design

e soluções museográficas; interacção e dinâmicas

desenvolvidas; avaliação do projecto. O seminário contou

com as intervenções de José Gameiro, Dália Paulo

(directora da Direcção Regional de Cultura do Algarve),

Ana Margarida Campos (IMC/DM-RPM), Sofia Seifarth,

Clara Frayão Camacho (IMC/Doutoranda em História/

Museologia, Universidade de Évora), Ana Ramos e Pedro

Branco (técnicos do Museu de Portimão).

Da parte da tarde, os participantes do seminário tiveram

oportunidade de realizar um workshop que propunha

um exercício prático de montagem dos módulos exposi-

tivos da exposição “A Taste of Europe” a partir dos

materiais enviados pelo Museu do Trabalho da Suécia. �

Programa de Apoio Técnico a Museus

OAC/Inquérito aos Museus da RPM

Questionários

– 4. Seminário Exposição “A Perspectiva das Coisas – A Natureza Morta na Europa” –
Séculos XVII-XX

Informação e contactos

IMC/Departamento de Museus

RPM

Calçada da Memória, n.º 14

1300-396 Lisboa

Tel.: 213 617 490

info@rpmuseus-pt.org
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Portugal [2004-2010], publicação que incluirá ainda

uma síntese das actividades da RPM e uma análise de

dados estatísticos recolhidos pelo OAC no âmbito da

BdMuseus e pelo INE no seu Inquérito aos Museus.

José Soares Neves, Jorge Alves dos Santos e Maria João Lima

Observatório das Actividades Culturais �

No dia 4 de Abril de 2011, o Instituto dos Museus e

da Conservação (IMC) e a Fundação para a Ciência

e a Tecnologia (FCT) assinaram um protocolo de

colaboração que estabelece os termos de uma parceria

entre estas entidades, visando o reforço de uma política

científica de conservação e salvaguarda do património

e a necessidade de incrementar a investigação centrada

nos Museus Portugueses e nas suas colecções.

Nos termos do protocolo compete à Fundação para

a Ciência e Tecnologia:

1. Considerar o Laboratório de Conservação e Restauro

José de Figueiredo como uma infra-estrutura

científica com capacidade para acolher e desenvolver

actividades de investigação na área das Ciências e

Técnicas do Património e Conservação e Restauro.

2. Apoiar projectos integrados de conservação e

restauro em peças de relevante interesse patrimonial

ou artístico, promovidos e coordenados pelo

Instituto dos Museus e da Conservação, através da

atribuição de Bolsas de Investigação (BI), Bolsas de

Técnico de Investigação (BTI) ou Bolsas de Gestão

de Ciência e Tecnologia (BGCT), anuais e renováveis

de acordo com o estipulado no Regulamento da

Formação Avançada e Qualificação de Recursos

Humanos da FCT e com as disponibilidades

financeiras. 

3. Criar uma área temática no concurso geral para

atribuição de Bolsas Individuais de Doutoramento

e Pós-Doutoramento intitulada “Investigação em

contexto museológico – museologia, museografia,

história, história de arte, conservação e restauro e

ciências do património” ou abrir um concurso

específico fora do concurso geral, em parceria ou

promovido pelo IMC, que tenha como objectivo o

desenvolvimento de trabalhos de investigação em

Museus da Rede Portuguesa de Museus.

4. Comparticipar o pagamento de propinas de

doutoramento a trabalhadores e colaboradores do

IMC cujos projectos tenham sido aprovados e

autorizados pela sua Direcção, de acordo com as

disponibilidades financeiras. O reembolso das

propinas será exigido caso o doutoramento não se

conclua num prazo de 5 anos. 

5. Assegurar o financiamento dos encargos referentes

à taxa de acesso à base digital de imagens ARTstor

e a ligação por fibra óptica do Museu Nacional do

Azulejo à Rede Ciência Tecnologia e Sociedade

(RCTS) gerida pela Fundação para a Computação

Científica Nacional (FCCN).

Ao Instituto dos Museus e da Conservação compete:

1. Promover e desenvolver projectos de investigação

e de conservação de património cultural móvel e

integrado. 

2. Proporcionar condições de acolhimento e acompa-

nhamento técnico a bolseiros FCT que se traduzam

na valorização pessoal e profissional dos mesmos

e na produção de novo conhecimento científico. 

3. Possibilitar aos trabalhadores e colaboradores do

IMC condições para o aprofundamento dos conheci-

mentos nas suas áreas de especialidade a nível de

formação de 2.º e 3.º ciclos, designadamente através

da concessão de equiparações a bolseiro aos seus

trabalhadores, nos termos da legislação nacional

em vigor e regulamentado pelo Despacho Interno

n.º 19, de 23 de Março de 2010.

4. Apoiar iniciativas desenvolvidas pela FCT, no âmbito

das suas competências, disponibilizando os meios

técnicos e materiais do Laboratório de Conservação

e Restauro José de Figueiredo e do Departamento

de Conservação e Restauro e participando em inicia-

tivas de divulgação e promoção da Ciência aplicada

ao património e conservação.

5. Facilitar o acesso gratuito aos fundos de arquivo

documental e fotográfico do IMC (designadamente

os inscritos nas bases de dados Matriz, MatrizPix,

Matriz PCI e Restauro.PT, bem como as imagens

de alta resolução do arquivo da Divisão de

Documentação Fotográfica) e às reservas de museus

e serviços dependentes para efeitos de investigação,

desde que enquadrada no âmbito de projectos

financiados ou promovidos pela FCT ou no âmbito

de actividades de natureza académica da responsa-

bilidade de instituições de Ensino Superior. Os

investigadores deverão garantir que os créditos

fotográficos e documentais são salvaguardados,

mencionar o apoio do IMC e entregar no IMC um

exemplar da cada documento produzido com

recurso à documentação referida. 

6. Proporcionar à comunidade científica o livre acesso

à base digital de imagens ARTstor nas suas instala-

ções na Biblioteca do Museu Nacional do Azulejo. 

7. Quando solicitado, o IMC compromete-se a informar

a FCT sobre o andamento dos trabalhos nos projec-

tos realizados no âmbito da presente colaboração,

assegurando a disponibilização de toda a informação

produzida. Em todos os trabalhos será referido o

apoio da FCT e dos seus mecanismos de financia-

mento. 
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Museus da RPM 
abrangidos

Protocolo de Cooperação IMC/FCT
– Uma medida de reforço científico centrada nos museus
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A Lei n.º 107/2001, que estabeleceu as bases da política

e do regime de protecção e valorização do património

cultural, introduziu um mecanismo de controlo prévio

e de responsabilização em relação a todas as obras

ou intervenções no património cultural. As imposições

normativas decorrentes dos artigos 45.º e 59.º da

referida lei foram objecto de concretização no Decreto-

-Lei n.º 140/2009, com respeito pelas particularidades

próprias da natureza dos bens. Este Decreto-Lei que

estabelece o regime jurídico em relação a estudos,

projectos, relatórios, obras ou intervenções sobre bens

culturais classificados ou em vias de classificação de

interesse nacional, interesse público ou de interesse

municipal representou um avanço significativo no

sentido de regulamentar todas as intervenções em

património classificado e em vias de classificação,

incluindo bens móveis.

No entanto, existem diversos factores que podem

contribuir para uma actuação mal direccionada,

nomeadamente:

- a falta de recursos humanos e de articulação nos

organismos do Estado para poderem cumprir o que

está regulamentado, quer a nível de avaliação de

concursos e relatórios, quer a nível do acompa-

nhamento e fiscalização de estudos, projectos ou

intervenções;

- a actual proliferação de cursos que incluem a

designação de conservação e/ou restauro na sua

denominação, a nível de pós-graduação e a nível

técnico;

- a ausência de directivas públicas para o exercício

da profissão. 

Tendo como ponto de partida, a realidade actual da

actividade de conservação e restauro assente no sector

privado, os problemas existentes na aplicação da Lei,

o papel dos organismos do Estado enquanto estruturas

de regulação, fiscalização e supervisão e a necessidade

efectiva de salvaguarda do património nacional, o

Instituto dos Museus e da Conservação tem vindo a

elaborar desde Abril de 2010 um Plano Estratégico

para a área da Conservação e Restauro que preconiza

a criação de:

- Conselho Regulador da Conservação e Restauro

- Rede Nacional de Conservação e Restauro (RENACOR)

O Conselho Regulador será composto por repre-

sentantes do IMC, IGESPAR, DGA e Torre do Tombo,

Biblioteca Nacional, Direcções Regionais de Cultura,

Associações Profissionais e Estabelecimentos de Ensino

Superior e terá como principais funções:

1. emitir orientações e recomendações em termos de

formação e competências na área da conservação e

restauro;

2. estabelecer critérios e mecanismos para creditação

de profissionais no activo (empresas e indivíduos);

3. implementar normativas para concursos e

adjudicações para conservação e restauro (incluindo
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Como resultado do Protocolo de Cooperação entre o

IMC e a FCT foram recentemente abertas oito bolsas

de Técnico de Investigação em Conservação e Restauro

que irão permitir reforçar infra-estruturas de conser-

vação e restauro em diversos museus e instituições

parceiras do IMC, designadamente Museu Nacional

de Soares dos Reis (Porto), Museu Nacional de

Machado de Castro (Coimbra), Museu de D. Diogo

de Sousa (Braga), Museu de Aveiro, Museu de Évora,

Departamento de Conservação e Restauro e Centro

de Arqueologia Caetano de Mello Beirão (Ourique). 

A acção destes bolseiros será coordenada pelos

departamentos centrais do IMC com competência

nesta área em colaboração com os directores das

unidades de acolhimento e centrar-se-á no desenvol-

vimento de projectos integrados de conservação e

restauro centrados no acervo das respectivas institui-

ções, de actividades de apoio científico e técnico a

entidades públicas e de actividades de divulgação /

formação para a comunidade.

Saúda-se ainda a inclusão atempada no recente

concurso geral para atribuição de bolsas individuais

de doutoramento e pós-doutoramento da Fundação

para a Ciência e Tecnologia de uma nova área de

investigação que se intitulou Museologia, Conservação

e Restauro. Nesta área só foram aceites candidaturas

cujos projectos de doutoramento ou pós-doutoramento

constituam investigação aplicada em contexto museo-

lógico, cujo objecto de estudo se centre numa unidade

museológica ou nos serviços centrais do IMC tendo

ainda como especificidade a obrigatoriedade de, para

além do orientador ou responsável científico, perten-

cente a uma instituição do Ensino Superior ou a uma

Unidade de Investigação, um co-orientador pertencente

à unidade museológica na qual será desenvolvido o

trabalho de investigação.

António Candeias

Director do Laboratório de Conservação 

e Restauro José de Figueiredo/IMC �

Bolsas de investigação da FCT em
Conservação e Restauro

Plano Estratégico para a Conservação e
Restauro 
– Contributo para uma política de salvaguarda
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Desde 1 de Junho de 2011 encontram-se disponíveis

os seguintes produtos e serviços da gama MATRIZ,

integralmente concebidos e implementados pelo

Departamento de Património Imaterial do IMC, através

de projecto executado no âmbito do Eixo Prioritário

1 (Competitividade, Inovação e Conhecimento) do

Programa Operacional da Região de Lisboa: 

O Matriz 3.0 constitui o software nacional de referência

para inventário, gestão e divulgação on-line de

património.

A actualização do Programa Matriz resulta do empenho

do IMC no sentido da sua utilização por parte de um

leque alargado de entidades responsáveis pelo

inventário, gestão e valorização de bens patrimoniais.

Entre as entidades destinatárias deste esforço incluem-
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A 1 de Junho de 2011 teve lugar, no Museu Nacional

de Arte Antiga, o Seminário Matriz: Novas Perspectivas

para o Inventário, Gestão e Divulgação do Património

Móvel e Imaterial”, organizado conjuntamente pelo

IMC, através do seu Departamento de Património

Imaterial (DPI), e pela BOND – Building On Network

Dynamics, e que contou com a participação de c. de

250 profissionais da área da museologia, do património

e da cultura.

Foram publicamente apresentadas as várias compo-

nentes do Projecto de renovação e ampliação da Marca

MATRIZ (Matriz 3.0, MatrizNet 3.0, MatrizPCI, Site

Institucional da Marca MATRIZ, Presença dos Museus

do IMC no Portal Europeana), integralmente

concebidas e implementadas pelo DPI/IMC, assim

como o Projecto “Acesso digital ampliado ao

Património Museológico dos Países de Língua Portu-

guesa”, actualmente em fase de desenvolvimento no

âmbito de parceria estabelecida entre o IMC e o

Instituto Brasileiro de Museus, e cuja implementação

compete igualmente ao DPI/IMC. 

A apresentação daqueles projectos foi enquadrada por

intervenções de âmbito nacional e internacional que

tiveram como objectivo a reflexão sobre as múltiplas

potencialidades decorrentes da concretização deste

projecto do IMC, de carácter estrutural e estruturante

para os sectores da actividade museológica e da

salvaguarda do património imaterial, não apenas a

nível nacional, mas também no espaço Lusófono

globalmente considerado.�

património não classificado).

A RENACOR será composta pelos Departamentos

Centrais do IMC (Departamento de Conservação e

Restauro e Laboratório José de Figueiredo) e IGESPAR,

pelas Direcções Regionais de Cultura, por unidades

operacionais do IMC distribuídas geograficamente

pelo País (Zona Norte, Centro, Grande Lisboa e Sul)

e por outras entidades públicas distribuídas pelo

território com competências reconhecidas na área.

Esta rede nacional irá operar de forma integrada tendo

como principais funções:

1. apoio técnico e científico a museus, agentes e

entidades regionais gestoras ou detentoras de patri-

mónio, públicas e privadas, nomeadamente autarquias,

Dioceses e Misericórdias;

2. realização de cursos de formação / valorização

profissional na área da conservação e restauro para

conservadores-restauradores;

3. realização de acções de sensibilização a nível da

conservação preventiva para técnicos de museus,

autarquias e entidades regionais gestoras de

património;

4. elaboração de relatórios técnicos preliminares com

vista à execução de cadernos de encargos para

concursos públicos ou projectos de intervenção de

conservação e restauro;

5. acompanhamento das intervenções de conservação

e restauro através de vistorias, fiscalização técnica,

avaliações e peritagens conforme estabelece a legislação

em vigor, com elaboração de relatórios de acompa-

nhamento intercalares (sempre que solicitado) e

relatório final;

6. participação em painéis de avaliação de propostas

de concursos para adjudicação e de relatórios finais

de intervenção.

Este plano estruturante permitirá, por um lado, tornar

mais transparente a actividade da Conservação e

Restauro definindo competências e estabelecendo

critérios de adjudicação e creditação de empresas e

indivíduos e, por outro, a optimização e articulação

de recursos humanos especializados pertencentes a

diferentes organismos do Estado e o reforço destas

infra-estruturas contribuindo decisivamente para uma

presença efectiva no território, capaz de garantir o

papel do Estado na salvaguarda do Património.

António Candeias

Director do Laboratório de Conservação e Restauro 

José de Figueiredo/IMC �

Seminário “Matriz” 
– Novas Perspectivas para o Inventário, Gestão e Divulgação do Património Móvel e

Imaterial

MATRIZ 
– Sistemas para Inventário, Gestão e Divulgação de Património

Matriz 3.0 – Ferramenta para a gestão integrada de Património
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Acessível em www.matriz.imc-ip.pt, este sítio institu-

cional disponibiliza informação actualizada sobre os

vários sistemas de informação da gama MATRIZ,

desenvolvidos pelo DPI/IMC para o inventário, gestão

e divulgação on-line de património. Para além de

informação sobre cada um desses sistemas, em

particular sobre o Matriz 3.0, o sítio MATRIZ, igual-

mente concebido pelo DPI/IMC, permite o acesso

directo aos diversos catálogos colectivos (MatrizNet

e MatrizPix) e ao Inventário Nacional do PCI (MatrizPCI)

geridos pelo IMC. O sítio disponibiliza igualmente

informação sobre a história e evolução tecnológica

dos sistemas, assim como para apoio técnico em

matéria de inventário de património cultural, designa-

damente em termos de normalização documental e

das acções de formação desenvolvidas no âmbito da

RPM. �
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Acessível em www.matriznet.imc-ip.pt, a nova versão

(3.0) do MatrizNet disponibiliza informação sobre as

colecções dos Museus tutelados pelo IMC, nos formatos

texto, fotografia, vídeo e som. Para além do acréscimo

de registos disponibilizados relativamente à sua anterior

actualização (40.000 registos em Dezembro de 2008),

o novo MatrizNet oferece funcionalidades de pesquisa

amigáveis, dirigidas em particular para os estudantes

e o grande público, permitindo a disponibilização de

novos conteúdos dos Museus do IMC com a acrescida

regularidade, dada a nova tecnologia do seu software

de suporte. 

As colecções dos Museus do IMC encontram-se

igualmente disponíveis na EUROPEANA desde Junho

de 2011, para tal sendo também utilizada a tecnologia

do Matriz 3.0, que permite a exportação directa de

dados para este Portal de referência internacional.

-se, em primeiro e mais evidente lugar, os Museus da

Rede Portuguesa de Museus, entre os quais os próprios

Museus tutelados pelo IMC. Mas também inúmeras

outras entidades, públicas ou privadas, detentoras de

acervos patrimoniais ou responsáveis pela sua

salvaguarda: Associações de Protecção do Património,

Coleccionadores particulares, Direcções Regionais de

Cultura, Empresas, Igrejas, Laboratórios do Estado,

Misericórdias, Municípios, Unidades de Ensino e

Unidades de Investigação. 

O empenho colocado pelo IMC na renovação e

ampliação da gama MATRIZ assume-se de importância

estratégica para a instituição de padrões de acrescida

qualidade nos procedimentos de salvaguarda e

valorização do património por parte de inúmeras

entidades com actuação neste sector, quer em Portugal

quer noutros países, designadamente os da CPLP e

da região Ibero-americana. 

O Matriz 3.0 resulta da revisão de paradigma na

gestão do património verificada nos últimos anos,

quer a nível nacional, quer internacional, com

expressão em desenvolvimentos de carácter técnico

e tecnológico, programático e, inclusive, jurídico e

normativo. Dando expressão a tais desenvolvimentos,

o facto Matriz 3.0 constitui-se como ferramenta

integrada para o inventário, gestão, divulgação em

linha de Património Cultural (móvel, imóvel e imaterial)

e Natural. 

Deve ser destacado que o Matriz 3.0 permite a gestão

integrada, intuitiva e optimizada da informação relativa

a todas as tipologias de bens patrimoniais previstas

na Lei de Bases do Património Cultural, assim como a

sua conformidade com a Norma ISO 21127:2006

(Informação e Documentação), ontologia de referência

internacional para a estruturação, gestão e interope-

rabilidade de informação relativa a bens patrimoniais. 

Acessível em www.matrizpci.imc-ip.pt, o MatrizPCI

constitui, simultaneamente, o interface Web para

acesso ao Inventário Nacional do Património Cultural

Imaterial e o Portal de referência em língua portuguesa

para difusão de boas práticas e valorização do PCI,

disponibilizando não apenas recursos para profissionais

do sector (Inventário Nacional, Recursos, Área UNESCO),

mas também para o público juvenil (Área Jovem) e

para o grande público (Exposições).

Nos termos do Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15 de

Junho, o Inventário Nacional constitui-se como medida

fundamental para a salvaguarda do PCI em Portugal, a

sua utilização para fins de inscrição de manifestações

imateriais representa condição indispensável para sua

eventual candidatura a Listas instituídas pela Convenção

UNESCO 2003. Tal como preconizado pelo regime

jurídico de salvaguarda do PCI, o Inventário Nacional

promove a realização do procedimento de inventariação

de forma integralmente desmaterializada e, simul-

taneamente, assenta sobre uma estratégia de salvaguarda

de tipo bottom-up, estimulando a participação directa

das comunidades, grupos e indivíduos no processo de

inventariação do seu património.

De entre as inúmeras funcionalidades do MatrizPCI,

destaque para as diferentes modalidades de pesquisa

(orientada/avançada) disponíveis, quer para os

processos de inventariação no Inventário Nacional,

quer para as manifestações inscritas pela UNESCO na

Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da

Humanidade e na Lista do Património Cultural Imaterial

que Necessita de Salvaguarda Urgente, assim como os

programas, projectos e actividades incluídos pela

UNESCO no Registo das Melhores Práticas de Salva-

guarda de PCI à escala internacional.

MatrizPCI – Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial

MatrizNet – Catálogo Colectivo dos Museus do IMC

MATRIZ – Sítio Institucional
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Entre 30 de Junho e 8 de Setembro de 2011 decorreu

a 4.ª edição do projecto “5ªs à Noite nos Museus.

Verão 2011”, que permitiu a abertura ininterrupta de

treze espaços museológicos do IMC ao longo de onze

quintas-feiras à noite. Esta iniciativa contou mais uma

vez com o patrocínio do Turismo de Portugal, tendo

proporcionando aos visitantes experiências culturais

únicas, em atmosferas inovadoras, que incluíram visitas

encenadas, espectáculos de música erudita e popular,

gastronomia, dança e teatro.

Integraram esta actividade os seguintes museus: Região

de Lisboa – Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves,

Museu de Arte Popular, Museu Nacional de

Arqueologia, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu

do Chiado /Museu Nacional de Arte Contemporânea,

Museu Nacional do Azulejo, Museu Nacional dos

Coches, Palácio Nacional da Ajuda e Palácio Nacional

de Mafra. Região Norte – Museu de Alberto Sampaio,

Museu Nacional de Soares dos Reis e Paço dos Duques.

Região Sul – Museu de Évora.

Para além deste programa, tiveram lugar neste período

outras iniciativas “fora de horas” em Museus e Palácios

de todo o País. Em Évora, Lisboa, Coimbra, Porto e

Guimarães, muitos museus abriram as suas portas,

desenvolvendo actividades de animação, integradas

em programas como as “Noites do Atlântico”, “Festival

ao Largo” e “Festival dos Oceanos”. Este último

projecto permitiu a visita nas noites de quinta-feira,

de 4 e 11 de Agosto, a vários espaços museológicos

integrados na Rede Portuguesa de Museus situados

na zona ribeirinha de Lisboa.
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O projecto “Passe pelos Museus em Família. Fins-de-

semana nos museus e palácios do IMC”, ocorrido

entre Novembro de 2010 e Junho de 2011, teve como

objectivo principal atrair grupos familiares aos museus

e palácios do IMC, através da oferta diversificada de

actividades lúdico-pedagógicas de fim-de-semana,

programadas pelos respectivos Serviços Educativos.

Ao todo integraram este projecto doze espaços

museológicos – 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 e Museu de

Cerâmica (Lisboa e Vale do Tejo); Museu da Guarda

e Museu Monográfico de Conímbriga (Centro); Museu

de Alberto Sampaio, Paço dos Duques e Museu de

D. Diogo de Sousa (Norte).

Foi editado pelo IMC/Departamento de Património

Imaterial um ensaio resultante de um longo trabalho

de investigação e do qual resulta o conhecimento

aprofundado dos “Caretos” de Podence, Macedo de

Cavaleiros. Inspirado pela obra Máscaras Portuguesas,

de Benjamim Pereira (1973), Paulo Raposo lança o

seu olhar sobre o que o Carnaval daquela aldeia 

do Nordeste Trasmontano evidencia simultaneamente

de tradição e modernidade. Neste estudo, resultado

de trabalho de terreno desenvolvido desde 1998, o

Autor reflecte sobre os processos de revivificação ou

reinvenção das culturas populares no mundo pós-rural

português, e que com frequência se traduzem em

formas de patrimonialização, turistificação ou

mercantilização. �

Desde o lançamento do MatrizPCI, encontra-se aí

disponível, para download gratuito, mais uma edição

electrónica do IMC para a área do PCI. Trata-se do

Kit de Recolha de Património Imaterial, concebido pelo

DPI como instrumento destinado a promover a

valorização do PCI por parte dos jovens, assim como

a iniciativa e/ou participação destes em acções de

salvaguarda do património da respectiva comunidade.

Para além das Fichas para registo de manifestações

de PCI (Saberes e Ofícios Tradicionais; Tradições

Festivas; Tradições Orais), o Kit integra igualmente

Fichas para registo de património material (Lugares,

Edifícios, Objectos), tendo como objectivo sensibilizar

os jovens para a necessidade de uma abordagem

integrada do Património Imaterial e do Património

Material, tal como preconizado pela UNESCO e como

sublinhado pela legislação nacional para o sector do

PCI.

O Kit destina-se a utilização quer em contexto escolar,

em particular nos 2.º e 3.º ciclos de escolaridade, quer

em actividades formativas e pedagógicas promovidas

por outras entidades, nomeadamente os Serviços

Educativos de Museus. O Kit foi concebido sobretudo

para aplicação a nível local, promovendo a interacção

dos jovens com os elementos da comunidade (aldeia,

freguesia, bairro, etc.), assim como o conhecimento

aprofundado e a valorização do seu Património

Imaterial. �

Kit de Recolha do Património Imaterial

Por detrás da Máscara
- Ensaio de antropologia da performance sobre os Caretos de Podence 

Programas IMC
– Passe pelos museus em família

– 5ªs à Noite nos Museus. Verão 2011
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Sob o título Fragmentos – Lugar – Memória – Caminho,

a Direcção Regional de Cultura do Centro organizou,

entre Abril e Maio, um ciclo de iniciativas que incidiram

sobre aspectos de política museológica e questões

relativas ao Património Imaterial, incluindo a celebração

do Dia Internacional de Monumentos e Sítios e do

Dia Internacional dos Museus. 

Com um forte envolvimento do então Director Regional

de Cultura do Centro, António Pedro Pita, este ciclo

contemplou as seguintes iniciativas: No dia 2 de Abril,

o Colóquio Preservar Para Fruir na Universidade da

Beira Interior (Covilhã); a 13 Abril, o Seminário Redes

Regionais de Museus na Fundação Bissaya Barreto, o

qual contou com a participação do IMC, designa-

damente através das comunicações do seu Director,

João Brigola, e de Clara Camacho, no Painel I –

“Conceitos e Conceções – Políticas Estratégicas em

discussão”; de Isabel Victor – Directora do Departa-

mento de Museus-RPM, no Painel II – “Modelos”; de

Paulo Costa, Director do Departamento de Património

Imaterial, de António Candeias, Director do Laboratório

de Conservação e Restauro José de Figueiredo, e de

Filipe Serra, então Subdiretor do IMC, no Painel III –

“Cooperação, Desenvolvimento e Qualificação”.

De 16 a 18 Abril, decorreram a comemorações do

Dia Internacional de Monumentos e Sítios sob o tema

– Água: Vida e Morte, integrando iniciativas diversas.

De 3 a 6 Maio foi organizado o Fórum Olhares Sobre

o Imaterial. No dia 18 de Maio, Dia Internacional dos

Museus, teve lugar o Colóquio Museus: Um exemplo

no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, tendo sido

apresentados os Prémios APOM que distinguiram

entidades da Região Centro, designadamente este

Mosteiro como “Melhor Museu Português”. Nos dias

19 e 20 de Maio, de referir o Encontro de Museus do

Centro realizado na Comissão de Coordenação e

Desenvolvimento Regional do Centro.

Mais informações em: www.ciclofragmentos.com �
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No dia 5 de Abril realizaram-se pela segunda vez os

Encontros de Queluz, promovidos pelo IMC,

subordinados ao tema Estatísticas de Públicos nos

Museus. 

A apresentação Estatísticas de Públicos de Museus. 2007-

-2010 revelou um balanço dos públicos dos museus

e palácios no período considerado e ainda uma

caracterização do perfil dos visitantes. �

No âmbito da celebração em 2011

do Ano Europeu do Voluntariado, e

tendo como base todo o trabalho já

desenvolvido pelos museus e palácios

do IMC, este Instituto está empe-

nhado na concretização de um

sistema dinâmico, geral e integrado

de desenvolvimento do voluntariado

cultural nos espaços museológicos

que tutela. Muitos museus e palácios

do IMC contam já com a colaboração

de um número expressivo de

voluntários – mais de 150, de acordo com os dados

relativos a 2010 –, mas é possível e desejável que

muitos mais colaborem, com a sua iniciativa e

disponibilidade. 

Para a concretização deste projecto, o IMC contou –

mais uma vez – com a parceria da Companhia de

Seguros Lusitânia que irá patrocinar a cobertura dos

seguros de todos os voluntários que colaborem de

forma activa e continuada nos museus e palácios. 

Os objectivos do IMC neste Ano

Europeu do Voluntariado são os

seguintes: Aumentar o número de

voluntários; dinamizar o envolvi-

mento da sociedade civil na causa

do património; aproximar os espaços

museológicos às comunidades onde

estão inseridos; valorizar o contributo

individual de cada voluntário, desen-

volvendo acções de formação e

proporcionando percursos profis-

sionais enriquecedores ao serviço do

desenvolvimento e da melhoria das instituições e da

sociedade.

Para sustentar este projecto, o IMC está a criar uma

“Bolsa de Voluntários” com base nas necessidades

prioritárias de cada museu. A base de dados com a

oferta referenciada pelos museus será cruzada com a

informação que os candidatos a voluntário colocam

no Formulário de Candidatura, disponibilizado na

página do IMC na Internet. �

Informação e contactos

IMC/Divisão de Documentação

e Divulgação

ddd@imc-ip.pt

Mais informações em

www.imc-ip.pt - Estatísticas - Ano

2011 – Encontro

– Voluntariado nos Museus

Estatísticas de Públicos nos Museus

Direcção Regional de Cultura do Centro 
Fragmentos - Lugar - Memória - Caminho
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A Fundação Portuguesa das Comunicações (FPC)

promove, nos termos dos seus estatutos, outras

iniciativas para além da divulgação das novas tecno-

logias de comunicação e das exposições sobre as

histórias das comunicações através do Museu das

Comunicações (MC). Compete-lhe também conser-

var os patrimónios histórico, cultural e científico

das comunicações, realizar actividades de inves-

tigação e de divulgação científica, através da

publicação de estudos e da organização de reuniões,

cursos, seminários e conferências.

É neste contexto que o MC, enquanto agente

educativo e responsável pela exibição, conservação

e investigação do seu acervo, considerou oportuno

investir na promoção do respeito e valorização do

património de comunicações, e no científico e

técnico em geral, criando uma parceria com uma

instituição de renome e com vocação pedagógica

– um museu de uma universidade – com um

património equivalente, e candidatando-se a um

programa de financiamento.

O projecto do MC que ora apresentamos cruza

aquelas valências – conservação, investigação e

divulgação científica – numa acção de formação

tendente a melhorar o conhecimento do património

de ciência e técnica em geral e a favorecer medidas

preventivas para a sua conservação, criando as

devidas condições para a sua transmissão às gerações

vindouras, nomeadamente através das noções

elementares de inventário, organização, estudo e

conservação de artefactos da ciência e da tecnologia.

Em Portugal existe um património de ciência e de

técnica de grande significado para a memória da

ciência e da tecnologia nacional e internacional,

disperso por várias instituições de tutela diversa,

de que uma pequena parte se encontra organizada

em museus. Pertence a instituições sem vocação

museológica, sem pessoal devidamente qualificado,

sem instrumentos de apoio à preservação. Estas

circunstâncias justificam a situação dramática a que

muito deste património chega. 

Em consequência, o nosso país tem uma falta muito

considerável de pessoal com formação adequada à

preservação de equipamento histórico da ciência e

tecnologia. Esta é uma das principais razões

estruturais da incapacidade que Portugal tem em

preservar de forma continuada e regular aquela

memória.

Foi com base nesta situação que nasceu uma parceria

entre o MC e o Museu de Ciência da Universidade

de Lisboa (MCUL), dois museus de ciência e técnica,

abertos ao público em permanência e membros da

Rede Portuguesa de Museus | 13

Entre 6 e 8 de Junho de 2011 teve lugar o Encontro

Paulista de Museus na Fundação Memorial da América

Latina, em São Paulo, Brasil, reunindo autarcas,

responsáveis da área da cultura, dirigentes e

profissionais de museus brasileiros. Sob o tema

“Articulando Territórios”, o Encontro apresentou os

museus como equipamentos culturais que, na

articulação entre preservação do património, difusão

e pesquisa, são capazes de actuar no incremento do

desenvolvimento regional. 

Estando em foco o debate em torno da gestão e da

política das instituições museológicas brasileiras, bem

como da ampliação da rede de interlocução e de

colaboração dos museus paulistas, o Encontro contou

com a seguinte programação: 1. Palestras e mesas-

-redondas sobre temas museológicos actuais; 2.

Encontro de Prefeitos e Secretários Municipais da

Cultura; 3. Grupos de Trabalho Regionais; 4. Encontros

de Redes de Museus: Museus de Ciências, Museus de

Arte e Museus Históricos e Pedagógicos; 5. Lançamento

de publicações; 6. Pavilhões de divulgação institucional

de museus e parceiros da Secretaria de Estado da

Cultura do Brasil. O IMC esteve representado por

Isabel Victor, Directora do Departamento de Museus

– RPM, que foi convidada a apresentar uma comu-

nicação sobre a “Rede Portuguesa de Museus”. �

III Encontro Paulista de Museus
“Articulando Territórios” 

Objectos em silêncio
A vocação educativa do Museu das
Comunicações

Cristina Weber2

Mais informações em:

www.forumpermanente.org/.event_p

res/encontros/iii-encontro-paulista-

de-museus 

Artigo
*Os artigos são da responsabilidade

dos seus autores

2 Directora do Museu das

Comunicações 
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Rede Portuguesa de Museus, com vista à acção de

formação designada “Objectos em silêncio – o

património científico e técnico em Portugal”.

Este projecto conta com o apoio do Museu dos

Transportes e Comunicações (Porto) e do Museu de

Portimão e é candidato ao financiamento do

Ministério da Cultura/Instituto dos Museus e da

Conservação, através do Programa ProMuseus.

O projecto consistiu num mini-curso com duração

de 1 semana, cujo programa se repetiu quatro vezes

em datas e locais distintos, ao longo do ano de

2011, de forma a tornar a divulgação do conheci-

mento mais acessível: 24 a 28 de Janeiro, na

Fundação Portuguesa das Comunicações/Museu das

Comunicações (Lisboa); 9 a 13 de Maio, no Museu

dos Transportes e Comunicações (Porto); 21 a 25

de Novembro, no Museu de Ciência da Universidade

de Lisboa; e de 12 a 17 de Dezembro no Museu de

Portimão.

Abarcando um vasto leque de matérias teóricas e

práticas, o mini-curso foi organizado de forma

intensiva em cinco dias, num total de quarenta

horas. Privilegiou, entre outros elementos, a

abordagem teórica de cinco grandes rubricas: 

- a história das origens dos museus de ciência e

técnica, designadamente os Gabinetes de ensino e

Conservatórios, as grandes exposições e os actuais

centros de ciência;

- a definição conceptual de objectos de ciência e

objectos de técnica, os processos de constituição

de colecções, patrimonialização e legislação; 

- as noções básicas de organização e inventário de

objectos de ciência e técnica, como por exemplo,

registar ou tombar, documentar e preservar a

informação original, preencher uma ficha de

inventário e respectivas  fontes;

- os objectos de ciência e técnica como fontes de

investigação histórica, a introdução à cultura

material da ciência: origens, bibliografia e recursos

e abordagens metodológicas; 

- e, finalmente, noções de conservação de objectos

de ciência e técnica, designadamente, condições

ambientais, materiais perigosos e legislação em vigor.

Os formadores foram Marta C. Lourenço (Museu

de Ciência da Universidade de Lisboa/ Centro

Interuniversitário de História das Ciências e da

Tecnologia – CIUHCT), Samuel Gessner (CIUHCT/

Museu de Ciência da Universidade de Lisboa), Isabel

Tissot e Manuel Lemos (Archeofactu).

A par da abordagem teórica procurou-se, em simul-

tâneo, a criação de vivências nas reservas museo-

lógicas de objectos de ciência e técnica, a fami-

liarização com as colecções de diferentes museus e

a aplicação prática dos vários conceitos tratados,

tendo sempre por base a manipulação do acervo.

No primeiro mini-curso que decorreu na FPC e no

MC, os participantes puderam conhecer as colecções

do património postal e de telecomunicações da

exposição permanente “Vencer a distância, cinco

séculos de comunicações em Portugal”, trabalhar

nas reservas do património de telecomunicações da

Boa-Hora, assim como visitar as reservas do

património documental e museológico da antiga

empresa Marconi, nas instalações da Bobadela.

Nestas acções, de índole prática contou-se com a

participação do director do Património Museológico

de Comunicações da FPC, Fernando Moura, que

apresentou alguns casos práticos de objectos do

património postal e de telecomunicações e conduziu

a visita à reserva da Boa-Hora e à exposição

permanente do MC, da qual é comissário científico.

A visita ao acervo da Marconi foi conduzida pelo

director do Centro de Documentação e Informação

da FPC, José Vilela, que fez a apresentação do

tratamento do arquivo histórico da extinta Marconi,

financiado no âmbito do Projecto POC, na qual

salientou as especificidades, metodologias e práticas

utilizadas na conferência, identificação e registo de

património documental e museológico da Fundação

Portugal Telecom para incorporação na FPC.

Na tarde do último dia, encerrou-se com uma visita

à Estação Elevatória dos Barbadinhos do Museu da

Água, onde Pedro Inácio, coordenador do museu,

e Bárbara Bruno, historiadora e técnica do serviço

educativo, conduziram os participantes numa visita

técnica à exposição permanente com destaque para

a sala das máquinas.

Para além destas experiências nas instalações museo-

lógicas e respectivas reservas os participantes exerci-

taram os conceitos teóricos apreendidos em objectos

do património de correios e de telecomunicações.

No primeiro curso acolhido no MC da FPC, os

participantes observaram e manipularam, nomea-

damente antigos telégrafos, telefones, comutadores,

contadores e baterias em que realizaram operações

práticas, tais como:

- exercícios de descrição e de inventariação de

objectos de ciência e técnica;

- análise do objecto segundo o método Winterthur

e Gessner;

- observação e descrição do estado de conservação

e limpeza superficial.

Nos cursos seguintes, os participantes beneficiaram

de experiências equivalentes tendo por base as

instalações e os objectos patrimoniais de museus

de ciência e técnica da respectiva região.

Da reflexão feita após a realização do curso no MC

da FPC afigura-se-nos que foram atingidos, de uma

forma geral, os seguintes objectivos:

- sensibilizar para a preservação do património

científico e técnico português;

- identificar as principais questões associadas à

preservação da memória da ciência e da tecnologia;

- fornecer instrumentos e competências básicas para

o inventário, organização, estudo e conservação e

respectiva bibliografia e legislação relevante.
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Estação Elevatória dos Barbadinhos, Museu da

Água/EPAL, Lisboa.

Reserva do acervo documental da extinta

Marconi, da FPC, Bobadela, Lisboa

Reserva do acervo de telecomunicações da

FPC, Calçada da Boa-Hora, Lisboa.

Museu dos Transportes e Comunicações, Porto.
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Museu de Portimão 
– DASA – Prémio do Mundo do Trabalho 2011 

O Museu de Portimão venceu a primeira edição do

«DASA – Prémio do Mundo do Trabalho 2011», atribuído

no dia 9 de Abril, em Dortmund, na Alemanha, o qual

distingue o seu valioso contributo para o contexto

histórico-social da região onde se insere.

Durante a conferência internacional organizada pela

Academia Europeia de Museus e pela Fundação Luigi

Micheletti, o júri internacional do prémio teve em linha

de conta a profunda relação estabelecida no Museu de

Portimão entre o homem e o trabalho, em particular

no âmbito da comunidade local e pela forma como a mesma é representada na exposição de referência

“Portimão – Património e Identidade”. A distinção é personificada numa escultura em bronze, assinada pela

artista Barbara Wilhelmi.

Com este prémio, o museu foi considerado o melhor na área dos museus ligados ao trabalho, sendo ainda

o único representante nacional nomeado para o “Prémio Micheletti” destinado ao Melhor Museu Industrial

da Europa, e que nesta edição galardoou o Museu Industrial e Têxtil de Augsburg (Alemanha). Na ocasião

foi ainda entregue o Prémio “EMA – European Museum Academy” ao Museu Galileo, de Florença (Itália).

O Museu de Portimão, instalado numa antiga fábrica de conservas à beira do rio Arade, já havia sido distinguido

em 2010 com o prémio “Museu Conselho da Europa” (estátua de bronze do artista catalão Joan Miró, intitulada

“La femme aux beaux seins”), tendo também recebido o prémio “Turismo de Portugal” em 2009 e uma

menção honrosa na categoria “Melhor Museu Português”, atribuída em 2008 pela Associação Portuguesa de

Museologia. 

– Fórum internacional The Best in Heritage
O Museu de Portimão teve honras de destaque na 10ª edição do fórum internacional The Best in Heritage,

que entre 22 e 24 de Setembro reuniu na cidade croata de Dubrovnik todos os museus e projectos de

conservação e património premiados em 2010 (www.thebestinheritage.com).

– Director integra júri internacional
A convite da direcção do European Museum Forum – EMF, José Gameiro, director do Museu de Portimão,

integra o júri internacional daquela entidade, responsável pela atribuição em 2012 das duas mais importantes

e prestigiantes distinções na área da Museologia, designadamente os prémios: “Museu Europeu do Ano” e

“Museu Conselho da Europa”.

Sendo o único representante português, a participação de José Gameiro neste júri implica uma visita, para

avaliação técnica, aos mais recentes museus europeus, cujas candidaturas abrangem as entidades museológicas

que tenham sido inauguradas, remodeladas ou alteradas, durante os últimos dois anos (2010-2011).
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Em conclusão, queremos que o projecto “Objectos

em silêncio – o património científico e técnico em

Portugal” venha a reforçar a parceria com o MCUL,

de modo a replicar durante os próximos anos, a

nível nacional e internacional, designadamente em

diferentes instituições detentoras de património

científico e técnico de países de língua oficial

portuguesa, de forma a:

- promover a implementação de boas práticas em

acervos históricos científicos e tecnológicos;

- promover e estreitar relações entre os profissionais

dos museus e colecções visitáveis de património de

comunicações e de ciência em Portugal;

- produzir um módulo autónomo de conteúdos 

que possa ser facilmente adaptável a cursos de 

pós-graduação de história da ciência ou museologia

ou ainda a acções de formação, quer da Rede

Portuguesa de Museus, quer de outras entidades

interessadas. �

Notícias Museus RPM** Notícias exclusivamente baseadas

em informações enviadas pelos

Museus integrados na RPM.

Informações e contactos 

Museu de Portimão

Rua D. Carlos I 

8500-607 Portimão

Tel.: 282 405 230 /265 /268

Fax: 282 405 235

museu@cm-portimao.pt

www.cm-portimao.pt

Prémio “Museu Conselho da Europa” – 2010

Reserva do acervo de telecomunicações

da FPC, Calçada da Boa-Hora, Lisboa.
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No âmbito do protocolo assinado entre a Câmara

Municipal e a Fundação de Serralves, o Museu de Arte

e Arqueologia de Viana do Castelo apresentou a

exposição “Poesia Experimental Portuguesa”, com

obras de Ana Hatherly, Ernesto Melo e Castro, entre

outros. Como forma de animar a exposição e procurar

novas formas de mostrar Arte Contemporânea, o

museu desenvolveu com a Associação AISCA o “Museu

Fora de Horas”, promovendo programas nocturnos,

com concertos (Osso Vaidoso – Ana Deus e Alexandre

Soares, Cavalheiro, Pássaro), projecções vídeo (John

Baldessari, Jared Tarbell, Guilherme Werneck, Fernando

José Pereira), instalações (Francisco Vidal, Isabel Ribeiro),

sempre animadas por Dj’s. �

16 | Boletim Trimestral

Durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro

de 2011, o Museu Arqueológico do Carmo propôs

um ciclo de sessões de desenho sob o tema A Viagem

e o Diário Gráfico destinado a todos os que quisessem

adquirir ou desenvolver o hábito de desenhar. Tendo

como ponto de partida o ambiente cenográfico das

Ruínas do Carmo e do Museu, estas sessões tiveram

como objectivo explorar a estreita ligação entre o acto

de viajar e o registo da própria viagem. E entenda-se

aqui o conceito de viagem num sentido mais lato:

desde a viagem física que pode levar a um lugar/espaço

específico e concreto até às múltiplas viagens que se

podem realizar sem existir deslocação. 

Organizado por Eduardo Salavisa, o projecto contou

com a colaboração de outros formadores: Pedro Cabral,

Javier De Blas, João Catarino, Pedro Fernandes, Laís

Guaraldo, Ricardo Cabral e Richard Câmara. Com um

custo de 15€ por sessão, o ciclo decorreu aos Sábados,

de 17 de Setembro a 5 de Novembro 2011. �

De Norte a Sul do País, passando pelas Ilhas, muitos

Museus da RPM associaram-se às comemorações de

Maio, Mês dos Museus, marcadas especialmente pela

Noite dos Museus, no dia 14, e pelo Dia Internacional

dos Museus, no dia 18, este ano dedicado ao tema

“Museu e Memória”.

Os museus guardam memória/memórias. Constroem

memória, despertam-na, informam-na, acrescentam-

-na, aprofundam-na, filtram-na, seleccionam-na, valori-

zam-na. A partir dela contam a história(s) de uma

sociedade(s). Com o papel de preservar, valorizar e

transmitir memória, os museus têm a responsabilidade

e o poder de a seleccionar, mas também de a fazer

despertar. Dão azo a que se difunda e prolifere, estimu-

lando a sua construção e discussão. As colecções e patri-

mónios, conceitos cada vez mais amplos, estão associa-

dos a memórias individuais e colectivas. Memórias que

se vão desfiando tornando o museu um lugar de encontro

e de cumplicidades. Ajudar a interpretar, a compreender

e a tornar acessíveis memórias ligadas a objectos,

documentos, imagens, testemunhos orais e outros tantos

suportes é, sem dúvida, tarefa quotidiana dos museus.

As actividades oferecidas aos públicos nas celebrações

de Maio foram muito diversificadas, contemplando

inaugurações de exposições, visitas temáticas, lança-

mento de edições, concertos, espectáculos, animações,

passeios, debates, conferências, entre outras. Com

horário de abertura alargado e, em muitos casos, com

entrada gratuita, os Museus da RPM concentraram

naqueles dias uma intensa programação relacionada

com a sua vocação temática ou com a singularidade

patrimonial dos territórios em que se inserem. Foram

múltiplas as iniciativas dos Museus da RPM, sendo de

destacar sobretudo as que espelhavam uma forte

relação com o tema proposto pelo ICOM, explorando

memórias e esquecimentos através das suas colecções

e envolvendo as comunidades locais mais próximas.

Pela sua importância a nível nacional, importa referir

a exposição resultante do concurso A Minha Escola

Adopta um Museu, inaugurada no dia 18 de Maio no

Museu Nacional de Machado de Castro, a qual integrou

uma multiplicidade de trabalhos em torno de colecções

de Museus da Rede Portuguesa de Museus, tendo sido

efectuada a entrega dos prémios. �

Museus RPM 
– Celebrações de Maio em torno da Memória

Museu Arqueológico do Carmo
– A Viagem e o Diário Gráfico

Museu de Arte e Arqueologia de Viana do Castelo
– Museu Fora de Horas

Informações e contactos

Museu Arqueológico do Carmo

Largo do Carmo 

1200-092 Lisboa

Tel.: 21 347 86 29

servicoeducativo@arqueologos.pt

http://seducativomac.blogspot.com/2011/

08/viagem-e-o-diario-grafico-museu.html 

Informação e contactos 

Museu de Arte e Arqueologia de Viana do

Castelo 

Rua do Rossio 

5000-657 Vila Real

Tel.: 259 320 340

Fax: 259 308 161

museu@cm-vilareal.pt

http://museu.cm-vilareal.pt

Museu Nacional de Machado de Castro 
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Iniciativa do Museu da Luz, o Ciclo do Guadiana foi

uma itinerância de exibições do filme documental 

‘O Guadiana’ (produzido em 1980), nos meses de

Setembro e Outubro, por diversas localidades

alentejanas que conviveram de perto com aquele rio

até à sua transfiguração pelo advento da barragem

de Alqueva. Trata-se de um retrato criterioso das

paisagens, dos costumes e dos saberes (já então em

extinção) associados ao rio, uma visão da paisagem

natural, humana e patrimonial num momento em que

o projecto Alqueva começava a tomar forma. O Museu

da Luz viajou com este filme, que integra agora o seu

acervo audiovisual, até Mourão, Mértola, Monsaraz e

Juromenha, numa organização em parceria com as

respectivas autarquias.

Na aldeia da Luz, a exibição do filme foi associada ao

evento da reabertura ao público e à comunidade do

Monte dos Pássaros, após um conjunto de obras de

reabilitação que restituíram ao antigo monte,

remanescente da velha Luz, a sua configuração original.

Para além da exibição do documentário, ouviram-se

do Grupo Coral da Luz canções evocativas do Guadiana

e da desaparecida aldeia. A Associação de Beneficiários

de rega da Luz forneceu um pequeno lanche com

produtos locais, como vinhos, azeite, pão e queijo.

No dia 25 de Setembro, o renovado Monte dos

Pássaros recebeu dezenas de pessoas – locais e visitantes

– para celebrar a memória do Guadiana e de um modo

de vida, ao ritmo das correntes e dos ciclos dos peixes,

que ainda antes do Alqueva entrara em processo de

profunda mudança. �
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Com a colaboração da Junta de Freguesia da Nazaré,

a equipa do Museu Dr. Joaquim Manso, na Nazaré,

tem vindo a realizar visitas técnicas a Museus da RPM

com afinidades temáticas dos respectivos patrimónios.

No dia 18 de Julho, foi efectuada uma visita ao

Ecomuseu Municipal do Seixal. Elementos da equipa

deste museu, nomeadamente Elisabete Curtinhal,

Graça Filipe e João Martins, receberam a equipa do

Museu Dr. Joaquim Manso e o construtor naval António

Luís Júnior, último “calafate” em actividade na Nazaré.

A visita contou ainda com a presença de Cláudia Freire,

da equipa do IMC/Departamento de Museus – Rede

Portuguesa de Museus, na perspectiva de reforçar a

importância da partilha de experiências e conheci-

mentos entre Museus da RPM.

O dia compreendeu uma visita ao Estaleiro de Jaime

Costa (o último em laboração no estuário do Tejo),

em Sarilhos Pequenos, às embarcações tradicionais,

ao Centro de Documentação e ao Núcleo Naval do

Ecomuseu.

No dia 11 de Outubro, a equipa do Museu Dr. Joaquim

Manso realizou mais uma visita, desta vez ao Museu

Marítimo de Ílhavo, que no próximo ano celebra 75

anos. Álvaro Garrido, director do museu, explicou a

evolução histórica deste museu, em termos de colecção

e programa, e os princípios norteadores da sua actual

missão, assentes na programação e na investigação.

A visita à sala da Faina Maior, “lugar da memória da

pesca do bacalhau” à linha com dóris, foi particu-

larmente interessante, não só pelo seu carácter

emblemático, mas sobretudo pela afinidade com parte

das colecções do Museu da Nazaré, terra de tantos

bacalhoeiros e onde as longínquas campanhas ainda

muito subsistem na memória individual e colectiva.

Paula Ribeiro orientou a visita às restantes áreas do

museu, incluindo as reservas e o espaço do Serviço

Educativo. Márcia Carvalho apresentou o conceito do

programa de exposições temporárias. Houve ainda

oportunidade para realçar a necessidade de articulação

entre o projecto arquitectónico e o programa

museológico, nomeadamente em edifícios construídos

de raiz, como a ampliação e remodelação deste museu,

datada de 2001, sob o risco da ARX, Lda. Actualmente,

o museu aguarda nova ampliação para instalar reservas,

um aquário de bacalhaus e um núcleo de investigação,

da autoria do mesmo gabinete de arquitectura. No

período da tarde, foi visitado o Navio de Santo André,

pólo do museu desde 2001, situado na Gafanha da

Nazaré.

Para a equipa do Museu Dr. Joaquim Manso, estas visitas

foram enriquecedoras do ponto de vista formativo,

em prol de uma maior qualificação no que respeita

à protecção, estudo e divulgação do património flúvio-

marítimo, no primeiro caso, e às práticas museológicas

e à reflexão sobre o papel dos museus na representação

da “cultura do mar”, no segundo caso. �

Museu Dr. Joaquim Manso 
– Visitas técnicas a outros Museus da RPM 

Museu da Luz
– Ciclo do Guadiana

Informações e contactos

Museu Dr. Joaquim Manso

Rua D. Fuas Roupinho - Sítio

2450-065 Nazaré

Tel.: 262 56 28 01

Fax. 262 56 12 46

mdjm@imc-ip.pt

http://mdjm-nazare.blogspot.com

Informações e contactos

Museu da Luz

Largo da Igreja de Nossa Senhora da

Luz – Luz 

7240-100 Mourão

Tel. [+351] 266 569 257

Fax [+351] 266 569 264

museudaluz@edia.pt

www.museudaluz.org.pt

Seixal
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O Museu de Setúbal/Convento de Jesus foi inaugurado

a 5 de Fevereiro de 1961. De 15 de Setembro a 12

de Novembro decorre no Edifício da Aerset (antigo

Banco de Portugal) uma exposição comemorativa dos

cinquenta anos, de actividade cultural, do museu.

A exposição apresenta as coleções do acervo, enquanto

museu vocacionado de arte, arqueologia e história,

começando por identificar os espólios que integraram

a incorporação inicial (bens provenientes do próprio

Convento de Jesus de Setúbal, edifício onde o museu

se instalou, da Santa Casa da Misericórdia de Setúbal

e da Câmara Municipal de Setúbal); seguidamente,

as incorporações dos anos 60 e 70 (especialmente

colecções da Câmara Municipal de Setúbal e doações

de particulares); o resultado do novo impulso de

crescimento das colecções, iniciado em 1983, que se
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No dia 15 de Setembro, com a presença do Prof. Doutor

João Brigola, Director do IMC, decorreu no Museu

Nacional de Soares dos Reis a apresentação das

conclusões do “estudo de caso” desenvolvido no âmbito

de um protocolo entre o IMC e a Universidade do Porto.

As conclusões do “estudo de caso” foram apresentadas

pelos Prof. Doutores José Manuel Varejão e Helena

Santos, da Faculdade de Economia da Universidade

do Porto, responsáveis pela coordenação de todas as

fases deste estudo, desenvolvido entre finais de 2007

e finais de 2010. 

O trabalho concretizado ao longo desses três anos

incidiu sobre diversas actividades (com repercussão

externa ou apenas interna) desenvolvidas pelo museu,

possibilitou uma análise dos públicos e das motivações

de visita, permitiu avaliar as relações entre os colabo-

radores do museu e a instituição, bem como estudar

circuitos funcionais internos.

Com base nos dados recolhidos, o estudo, cujas

conclusões estarão disponíveis no sitio do Museu

Nacional de Soares dos Reis, aponta um conjunto de

iniciativas passíveis de corrigir alguns dos desequilíbrios

identificados, e apresenta um elenco de constran-

gimentos e dificuldades resultantes quer do modelo

de gestão, quer da desadequação de recursos orça-

mentais e humanos.

O estudo ressalta também a variedade, a quantidade

e a qualidade das iniciativas levadas a cabo pelo museu

no período em análise, por exceder o que seria

expectável face aos recursos existentes.

A sessão contou ainda com as intervenções de José

Neves (Observatório das Actividades Culturais), Manuel

Bairrão Oleiro (IMC) e Maria João Vasconcelos, directora

do museu. �

Aberta ao público a 9 de Julho e patente até 7 de

Janeiro de 2012, esta exposição resulta da vontade

de cooperação recíproca entre a Câmara Municipal

de Tavira/Museu Municipal e uma família de fotógrafos,

os Andrades, estabelecidos na cidade desde 1912.

Três narrativas correm em paralelo na concepção da

exposição: a história de uma família de fotógrafos 

profissionais radicada em Tavira há quatro gerações, a

evolução da técnica e da tecnologia fotográfica, as

transformações físicas e sociais de cidade durante o

século XX.

Foi inicialmente acertada, entre o museu e membros

da família Andrade uma metodologia de trabalho, que

permitiu o acesso aos arquivos e uma primeira

estruturação de espólios fotográficos. 

Milhares de negativos, muitos deles não visualizados

há mais de meio século, foram analisados, organizados

por temas, datados, verificando-se ainda o seu estado

de conservação, tendo por objectivo a salvaguarda

da colecção. Materiais diversos, máquinas fotográficas,

impressoras, ampliadores, holofotes, cenários, catá-

logos, publicidade entre outros materiais, foram

integrados no discurso expositivo.

O acesso a documentação do arquivo da família

Andrade, possibilitou obter e complementar informa-

ções históricas e vivenciais, como a pertença dos

fotografados a determinadas colectividades e corpora-

ções, algumas delas já extintas, designadamente através

de folhetos sobre festas da cidade, exemplares de

jornais com publicidade às casas de fotografia, e outras.

O espólio de imagens, na sua maioria negativos,

estimulou ainda o contacto com famílias de Tavira,

muitas desde sempre clientes da família Andrade, para

obtenção de positivos, que permitissem sentir a

intencionalidade e subtileza das encomendas, a

dimensão da reprodução, os acabamentos, eventuais

dedicatórias, muitos dados importantes sobre aconte-

cimentos políticos, sociais e familiares.

Percorrendo as salas de exposição pode viajar-se da

segunda década do século XX à actualidade e também

tirar fotografias encenadas com as máquinas dos

visitantes. Com a concretização desta exposição, e o

seu registo em catálogo, ficou mais explícito o

conhecimento da história de Tavira. �

Museu Municipal de Tavira
– Exposição Fotografar. A família Andrade, olhares sobre Tavira

Museu Nacional de Soares dos Reis
– “Estudo de caso”

Museu de Setúbal/Convento de Jesus
– 50 Anos (1961-2011)

Informações e contactos

Museu Municipal de Tavira/Palácio da

Galeria

Praça da República

8800-951 Tavira

Tel.: 281 320 500 (ext. 324)

Fax: 281 322 888

museu@cm-tavira.pt

www.cm-tavira.pt 

Informações e contactos

Museu Nacional de Soares dos Reis 

Palácio Carrancas 

Rua D. Manuel II, 44 

4050-342 Porto 

Tel.: 223 393 770 

Fax: 222 082 851 

mnsr@imc-ip.pt

http://mnsr.imc-ip.pt
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No dia 21 de Outubro, teve lugar no Museu do Trabalho

Michel Giacometti o Encontro “Caminhos para a

Erradicação da Pobreza a partir de Nós”, um encontro

entre cidadãos, associações, movimentos e redes.

Este Encontro, destinado a profissionais de intervenção

social e à população em geral, resultou de uma parceria

entre as seguintes entidades: Movimento de Democracia

Participativa, o Centro de Cidadania Activa, Cercizimbra,

Cáritas Diocesana de Setúbal; Associação C.A.S.A., EAPN

Portugal/ Núcleo Distrital Setúbal; Associação Prima

Folia; Câmara Municipal de Setúbal e Museu do Trabalho

Michel Giacometti.
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No passado dia 29 de Setembro, teve lugar o lançamento

e a apresentação do Guia da “Villa” Romana do Rabaçal,

da autoria de Miguel Pessoa e de Lino Rodrigo, no

Pavilhão Multiusos de Penela, durante as Festas do

Concelho de Penela – Feira de S. Miguel – Feira das

Nozes.

Em consonância com a vocação do museu que incide,

por um lado, sobre uma vertente arqueológica/

etnográfica e, por outro lado, sobre uma vertente

consagrada ao património natural, O Guia da “Villa”

Romana do Rabaçal – um objecto de Arte na Paisagem

Serrana espelha o profundo trabalho de investigação

que tem vindo a ser desenvolvido ao longo de 25

anos em torno desta Villa e do território envolvente.

Um Guia diferente, que apresenta sugestões de

percursos de visita por um “património, sobretudo

arqueológico, sem exclusão a um olhar mais alargado

que abarque também patrimónios de todos os tempos,

incluindo o presente”.

A edição deste Guia contou com o apoio do Programa

ProMuseus, promovido pelo IMC/RPM. 

O lançamento do Guia contou com as intervenções

do Presidente da Câmara de Penela, António José

Antunes Alves, do Vereador da Cultura, Emídio

Domingues, dos referidos Autores e de Cláudia Jorge

Freire, técnica do IMC/Departamento de Museus-Rede

Portuguesa de Museus. �

deveu, em grande medida, à revitalização da progra-

mação expositiva do museu (e à doação de peças

de arte contemporânea, pelos artistas plásticos

expostos); os espólios de maior relevância, doados

nas últimas (quase) três décadas; e o enriquecimento

das colecções de arqueologia, a partir de 2000 (ano

em que se formou o sector de arqueologia).

Esta panorâmica sobre o acervo, e sobre a dinâmica

das suas incorporações, é complementada pelas

referências ao trabalho desenvolvido ao nível da

documentação e da investigação do acervo, da

conservação e restauro das colecções e das actividades

de comunicação e divulgação desenvolvidas. Essas

informações são especialmente desenvolvidas no

catálogo da exposição, em textos e tabelas anexas.

A partir de 2001 foi possível, ao museu, tornar-se

auto-suficiente na conservação curativa e no restauro

de outras colecções com a entrada de técnicos

especializados nas áreas do papel (documentação,

livros, desenhos, gravuras) e da escultura e artes

decorativas (especialmente mobiliário e cerâmica).

Simultaneamente, a Câmara Municipal de Setúbal

candidatou o museu a Programas de Apoio à Qualifi-

cação de Museus da Rede Portuguesa de Museus,

tornando-se possível um apoio à comparticipação nas

despesas de aquisição de equipamento diverso, mais

adequado e moderno.

Dinamizar a difusão da memória e a consciencialização

da identidade histórico-cultural, sensibilizar os públicos

para a necessidade de contribuírem activamente no

respeito e na preservação do património, são objectivos

fulcrais da acção museológica do museu. Como tal,

têem-se desenvolvido estratégias para suscitar e

consolidar o consumo cultural, estimular o espírito

crítico e a criatividade. 

O programa expositivo do museu contempla

exposições temáticas e exposições de artistas plásticos.

As exposições temáticas abrangem variadíssimos

possíveis pontos de partida. Podem explorar movi-

mentos ou expressões artísticas, incorporações no

acervo, períodos ou acontecimentos históricos, vultos

locais, processos técnicos de conservação e restauro

sobre bens do acervo, conceitos (onde se pratica a

sua desconstrução), e reptos lançados a artistas,

resultados de ateliês dinamizados pelo museu, de

projectos de parcerias entre o museu e outras entidades

ou associações culturais etc.. Enquanto testemunhos,

passíveis de leituras variadas, os bens das colecções

de arte e de arqueologia coexistem, com alguma

frequência, nestas exposições. Dessa complemen-

taridade resulta um enriquecimento do discurso

expositivo.

A programação tem incluído, ainda, outras actividades

fundamentais para a dinamização da cultura e da

educação local. O serviço educativo tem tido um papel

de especial relevo, trabalhando em conformidade com

os diferentes públicos e os diferentes níveis etários. 

Finalmente, a documentação fotográfica permite

ilustrar toda essa variedade de actividades ao longo

dos cinquenta anos do Museu. �

Museu da Villa Romana do Rabaçal 
– Lançamento de “Guia”

Museu do Trabalho Michel Giacometti
– “Caminhos para a Erradicação da Pobreza a partir de Nós”

Informações e contactos 

Museu de Setúbal/Convento de Jesus

Rua do Balneário Dr. Paulo Borba 

2900-261 Setúbal

Tel.: 265 537 890 

Fax: 265 537 893

museu.setubal@mun-setubal.pt

Informações e contactos 

Museu da Villa Romana do Rabaçal

Rua da Igreja 

3230-544 Rabaçal – Penela 

Tel.: 239 561 856 

Fax: 239 561 857

museu.rabacal@cm-penela.pt
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Inaugurou em Outubro a exposição intitulada A Casa

de Bragança Entre Douro e Minho 1442-1580 dedicada

aos primeiros Duques da Casa de Bragança, a qual

foi preparada em conjunto pelo Paço dos Duques

(Guimarães), o Museu de Olaria (Barcelos), a Casa do

Capitão-Museu de Salto/Ecomuseu do Barroso e o

Museu das Terras de Basto (Cabeceiras de Basto).

A exposição resultou de um protocolo estabelecido

entre o Paço dos Duques de Bragança e os Municípios

de Barcelos, Montalegre e Cabeceiras de Basto, tendo

por objectivo dar a conhecer as origens da Casa de

Bragança, bem como a sua implantação na região de

Entre-Douro-e-Minho.

A exposição estará patente na Sala Gótica da Câmara

Municipal de Barcelos até 27 de Novembro, na Casa

do Capitão – Museu de Salto até 31 de Dezembro,

na Biblioteca Municipal 

Dr. António Teixeira de

Carvalho até 31 de Dezem-

bro de 2011 e no Paço dos

Duques até ao final de

2012, integrando um

sugestivo programa de

actividades educativas sobre

o tema. 

A estrutura da exposição é

a seguinte: Fundação da Casa de Bragança; os Duques

de Bragança até 1580; implantação da Casa de

Bragança nos Municípios de Barcelos, Montalegre,

Cabeceiras de Basto e Guimarães, incluindo cartografia

da Região Norte destacando os quatro concelhos. �
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O Museu do Traje de Viana do Castelo apresentou uma

nova exposição permanente sobre o Traje à Vianesa,

que contou com o apoio científico de Benjamim Pereira,

coincidindo com a apresentação do novo mobiliário

expositivo, apoiado pelo QREN / ON.2.

O traje à vianesa ou traje de lavradeira é o traje

feminino, popular e rural, usado pelas raparigas das

aldeias em redor de Viana do Castelo, entre meados

do século XIX e inícios do século XX. Esta nova

exposição mostra e contextualiza as diferentes situações

de uso do traje (festa, trabalho e domingar). Desta

forma podem ser vistas e comparadas diferentes formas

de trajar, percebendo a unidade e, simultaneamente,

a originalidade de cada um dos fatos. Podem também

ser acompanhadas as diferentes fases do fabrico do

tecido através de objectos do ciclo do linho. A visita

à exposição termina com secções destinadas a criadores

contemporâneos que usam o traje como fonte de

inspiração e ao processo de certificação do Bordado

de Viana do Castelo que está em curso.

O ouro é parte integrante dos trajes de lavradeira,

cujas economias eram usadas para comprar peças para

se ornamentar em momentos de festa, dando ao traje

um brilho muito especial. Para apresentar estas

magníficas peças de ouro, o Museu do Traje de Viana

do Castelo abriu uma Sala do Ouro, fruto de uma

doação de Manuel Freitas que, para o efeito, criou a

Fundação Eduardo Freitas, homenageando o seu filho.

A doação é composta por mais de 600 peças, mas,

por razões de segurança, apenas está exposta uma

pequena parte. Uma vez que o museu está instalado

no edifício do Banco de Portugal, o lugar escolhido

para esta exposição é o cofre, reforçando assim a

segurança deste acervo.

No palco do museu, este Encontro levantou as

seguintes questões: Como fazer a diferença para uma

nova abordagem da pobreza capaz de abrir portas,

criar pontes, partilhar os poucos recursos que haja e

gerar a força necessária para avançar em direcção à

emancipação social?; E será que, pondo-nos a conversar

uns com os outros em busca das raízes desta crise,

conseguiremos aprender alguma coisa sobre aquilo

que sustenta hoje a pobreza e o desemprego, as

desigualdades, a poluição e o esgotamento de recursos

do planeta que nos deu a vida? �

Informações e contactos

Museu do Trabalho Michel

Giacometti

Largo Defensores da Republica

Tel.: 265 537 880

Fax: 265 537 889

museu.trabalho@mun-setubal.pt

Informações e contactos

Museu do Traje de Viana do

Castelo 

Praça da República

4900-318 Viana do Castelo

Tel.: 258 800 171 /3

Fax: 258 800 179

museutraje@cm-viana-castelo.pt

Informações e contactos 

Paço dos Duques

Rua Conde D. Henrique 

4810-245 Guimarães

Tel.: 253 412 273/Fax: 253 517 201

pduques@imc-ip.pt 

http://pduques.imc-ip.pt/

Museu de Olaria 

Rua Cónego Joaquim Gaiolas 

4750-306 Barcelos

Tel.: 253 824 741/Fax: 253 809 661

museuolaria@cm-barcelos.pt

www.museuolaria.org

Museu do Traje de Viana do Castelo 
– Nova exposição permanente

Paço dos Duques / Museu de Olaria
– Projecto expositivo em parceria com outras entidades

A Casa de Bragança Entre Douro e Minho 1442-1580 

– Sala do Ouro

A Câmara Municipal de Viana do Castelo, através 

do Museu do Traje, promove o processo de certificação

do Bordado de Viana do Castelo. Este bordado tem

características que se mantêm ao longo do tempo e

que o distinguem de todos os outros. Este tipo 

de bordado ainda está presente no quotidiano vianense

e alto minhoto, existindo um número significativo 

de bordadeiras que se dedicam a esta arte. A cer-

tificação cria um conjunto de critérios (geográfico,

tipo de materiais, pontos e desenhos) que definem o

que pode ser considerado Bordado de Viana do Castelo

de modo a receber o selo de garantia. Com este

processo procura-se defender a qualidade dos bordados

e valorizar o trabalho das bordadeiras. O processo 

de certificação vai ser desenvolvido pela ADERE 

Minho. �

– Processo de Certificação do Bordado
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Contando com o apoio da Comissão Nacional para

as Comemorações do Centenário da República, esteve

patente no Museu Nacional de Arte Antiga, entre 11

de Novembro de 2010 e 23 de Abril de 2011, e no

Museu de Évora, entre 18 de Novembro de 2010 e

23 de Abril 2011, a exposição Primitivos Portugueses

(1450-1550). O Século de Nuno Gonçalves, comis-

sariada por José Alberto Seabra Carvalho.

Reunindo e colocando em confronto mais de 160

pinturas dos séculos XV e XVI, reconstituindo alguns

dos mais belos retábulos portugueses desse período,

a exposição ensaiou um panorama crítico, actualizado

e de grande dimensão, acerca dos chamados Primitivos

Portugueses, visando demonstrar como o estudo técnico

e material desse património contribui decisivamente

para renovar e aprofundar o seu conhecimento.

Assinalando o centenário da primeira apresentação ao

público, em 1910, dos Painéis de S. Vicente, que desde

então passaram a constituir, nacional e internacio-

nalmente, a obra “fundadora” e mais célebre da arte

da pintura em Portugal, a exposição procurou também

documentar e questionar as noções de “originalidade

artística” e de “identidade nacional” tradicionalmente

associadas ao brilhante ciclo criativo dos Primitivos

Portugueses, iniciado por Nuno Gonçalves e depois

prosseguido e consolidado pelos nossos pintores da

primeira metade do século XVI.

Contando com a colaboração de muitas colecções

públicas e privadas, a selecção de peças privilegiou

quer os painéis retabulares mais importantes, quer as

pinturas menos conhecidas, algumas oportunamente

restauradas para esta ocasião. Do estrangeiro, compare-

ceram importantes obras de museus de Itália, França,

Bélgica e Polónia. 

O núcleo expositivo no Museu de Évora foi especial-

mente dedicado aos pintores luso-flamengos e às

oficinas activas na cidade nas primeiras décadas do

século XVI.

De 22 de Junho a 2 de Outubro, o Museo Nacional

Colegio de San Gregório, em Valladolid (Espanha)

acolheu a exposição Un Siglo Dorado. La Pintura de

los Primitivos Portugueses (1450-1550), uma versão

adaptada da exposição realizada no Museu Nacional

de Arte Antiga, tendo sido apresentadas cronolo-

gicamente 48 obras, designadamente as pinturas

retabulares e as oficinas de pintura mais relevantes

do século artístico português. Posteriormente, esta

exposição inaugurou no dia 2 de Novembro no Museo

de Bellas Artes de Valência, também em Espanha,

ficando patente até 8 de Janeiro de 2012. �
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Informações e contactos 

Museu Nacional de Arte Antiga

Rua das Janelas Verdes

1249-017 Lisboa

Tel.: 21 391 28 00

mnarteantiga@imc-ip.pt 

Primitivos Portugueses (1450-1550)
– Museu Nacional de Arte Antiga/ Museu de Évora

– Itinerância em Espanha

Museu de Setúbal/Convento de Jesus
Câmara Municipal de Setúbal

5 de Fevereiro de 1961

50 Anos

Museu de Arte Sacra e Etnologia de Fátima
Instituto Missionário da Consolata

13 de Outubro de 1991

20 Anos

Museu do Papel Terras de Santa Maria
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

26 de Outubro de 2001

10 Anos
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Museu Marítimo de Ílhavo 

Tudo num barco: Património Marítimo e Cultura Popular

Este catálogo consiste numa memória escrita e visual da exposição com o mesmo título que esteve patente

no Museu Marítimo de Ílhavo entre Outubro de 2010 e Janeiro de 2011. O projecto expositivo foi imaginado

para dar expressão a uma ideia de museu atenta à importância dos imaginários etnográficos na construção

da cultura do mar. Após uma nota introdutória de Andreia Galvão, Daniel Melo aborda as origens da cultura

popular (“De onde vem a cultura popular em Portugal”); Francisco Oneto Nunes (“A antropologia marítima

portuguesa: expressões e ausências”) e Alexandre Oliveira (“Os pescadores e as comunidades marítimas no

Secretariado de Propaganda Nacional e no Museu de Arte Popular”) centram-se em dois temas distintos,

mas complementares da chamada cultura marítima: a pouca visibilidade do tema entre os estudos académicos

e a sua visibilidade nos instrumentos de propaganda; Luís Martins fala dos procedimentos imaginativos na

miniaturização (“Comunidades Marítimas – património e modelismo naval – notas sobre um processo criativo”)

e Márcia Carvalho problematiza alguns aspectos relacionados com a exposição e a temática.

Museu da Água/EPAL – Aquedutos de Portugal: Arte e Património

Esta edição, dedicada aos principais aquedutos portugueses, resulta de uma série publicada, durante dois

anos, nas páginas do jornal Águas Livres. Sob o olhar de Pedro Inácio, o livro apresenta fotografias dos

aquedutos mais emblemáticos existentes em Portugal, incluindo uma breve informação sobre os mesmos,

deixando transparecer a história da energia hidráulica, a arte e o património que lhes estão associados.

Museu Municipal de Tavira / Fotografar: a Família Andrade, olhares sobre Tavira

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

de 9 de Julho de 2011 a 7 de Janeiro de 2012.

Esta edição estrutura-se acompanhando o discurso expositivo: “De fotografo ‘escursionista’ a ‘Moderno Atelier

de Fotografia’”, ilustrando a primeira fase dos Andrades até se estabelecerem como fotógrafos reconhecidos

na cidade; “Os anos 50/60: entre a reportagem fotográfica e as encenações da realidade” com a construção

do imaginário associado ao Estado Novo; e por último, “Até à actualidade: entre o aparecimento da cor e

a democratização da fotografia”, focalizando os últimos anos da imagem fotográfica até ao digital e o próprio

papel do fotógrafo na sociedade actual. Os textos do catálogo da autoria de Jorge Queiroz, Tereza Siza e

Rita Manteigas, apresentam-nos perspectivas sociológicas e históricas, contextualização do espólio, o início

do exercício da profissão na cidade por “fotógrafos excursionistas” e a sua evolução ao longo de décadas.

Museu Municipal de Tavira | Fundação D. Luís I | Centro de Arte Contemporânea Graça Morais | Galeria

Fernando Santos / Luis Gordillo: pintura interrogada

Obra publicada por ocasião da exposição, de produção conjunta do Museu Municipal de Tavira, da Fundação

D. Luís I (Cascais), do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais (CM Bragança) e da Galeria Fernando

Santos (Porto), realizada no Museu Municipal de Tavira / Palácio da Galeria, de 9 de Julho a 10 de Setembro

de 2011. Luis Gordillo (Sevilha, 1934) é uma das referências maiores da arte espanhola e europeia da

actualidade. Em 2007 foi-lhe atribuído o Prémio Velázquez. Viveu na década de 50 em Paris, ligando-se ao

informalismo, e acompanhou na década seguinte o movimento da Pop Art. Nos anos 80 direcciona-se para

uma linguagem abstracta. O catálogo contém textos de David Barro e Bernardo Pinto de Almeida.

Museu Municipal de Tavira / Kärsti Stiege c/o poste restante

Obra publicada por ocasião da exposição Kärsti Stiege c/o Poste Restante, realizada no Museu Municipal de

Tavira / Palácio da Galeria, de 16 de Abril a 25 de Junho de 2011. Kärsti Stiege (Estocolmo, 1953), fotógrafa

de nacionalidade sueca, vive no concelho de Tavira desde a década de 80. Define-se como fotógrafa

documentarista, e sê-lo “é partilhar histórias”, tendo viajado “durante três décadas (…) pelos locais mais

conhecidos e desconhecidos do mundo”. O catálogo mostra-nos o olhar da fotógrafa, registando o momento

“que nunca mais ocorrerá novamente”, e que nos revela as diferenças (ou semelhanças?) das gentes, locais

e tradições em pontos tão distantes no planeta.

Museu Municipal de Tavira | Fundação D. Luís I / Lapso de tempo: Luís Ramos

Obra publicada por ocasião da exposição de fotografia de Luís Ramos, de produção conjunta do Museu

Municipal de Tavira e da Fundação D. Luís I (Cascais), realizada no Museu Municipal de Tavira / Palácio da

Galeria, de 29 de Janeiro a 2 de Abril de 2011. 

Luís Ramos (Lisboa, 1958) coloca em Lapso de Tempo, através de um olhar fotográfico, praias “sonoras” e

cheias em contraste com as mesmas praias em silêncio. “De facto cada obra apresenta o mesmo espaço,

Edições Museus da RPM
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colocado lado a lado mas registado em tempos diferentes. O que parecia ser igual torna-se afinal diferente:

o “lapso de tempo” que o título refere é verdadeiramente um salto no tempo, uma viagem a/em 2 tempos.”

(João Pinharanda, “Um espaço de tempo”, in Lapso de tempo: Luís Ramos). O catálogo contém textos de Jorge

Botelho, João Pinharanda e Pedro Martins.

Museu do Traje de Viana do Castelo / Museu do Traje de Viana do Castelo. Catálogo

Coincidindo com a apresentação da nova exposição do Museu do Traje, foi apresentado o primeiro catálogo

do acervo do museu. O catálogo apresenta um enquadramento etnográfico e histórico do traje à vianesa ou

à lavradeira, apresentando ainda uma significativa parte do seu acervo de peças de traje, fotografadas com grande

qualidade. O catálogo, da autoria de João Alpuim Botelho, com design de Rui Carvalho, está publicado em inglês

e português, sendo uma edição da Câmara Municipal de Viana do Castelo com o apoio do QREN/ ON.2.

Museu da Villa Romana do Rabaçal / Villa Romana do Rabaçal – Generosidade da Terra e Solidariedade dos

Homens 

Catálogo de exposição temporária e itinerante apresentando uma reflexão sobre a actividade museológica

desenvolvida no Rabaçal durante 25 anos e uma súmula de intenções para um futuro breve. São abordados nesta

edição 13 núcleos temáticos: I. Crianças de hoje; II. Queijeira e pastora no acto da produção do queijo; III. Grupos

intergeracionais de participantes; IV. Estação arqueológica; V. Espaço-museu da Villa Romana aberto aos públicos

em 2001; VI. Um olhar sobre a paisagem: Miradouro de Chanca; VII. Colecções arqueológicas; VIII. Plano de

salvaguarda; IX. Projecto de coberturas de protecção do palácio romano e balneário da autoria de Álvaro Siza

Vieira; X. Projecção de entrevistas em auditório; XI. Por fim, ainda um olhar sobre o Rabaçal deste nosso tempo…;

XII. Ciências e novas tecnologias aplicadas à Arqueologia; XIII. Fichas didácticas: ver, pensar, fazer. 
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Agenda

Museu Calouste Gulbenkian
A Perspectiva das Coisas. A Natureza-Morta na Europa

Segunda parte: Séculos XIX-XX (1840-1955)

Até 8 de Janeiro de 2012

Dando continuidade à exposição apresentada em 2010 sobre o tema da natureza-

-morta na Europa, a segunda parte é dedicada à modernidade do século XIX e às

alterações fundamentais ocorridas na primeira metade do século XX.

A renovação do interesse pela natureza-morta por parte dos artistas da vanguarda

francesa é documentada através das obras dos Realistas e também da nova linguagem

do Impressionismo. Em exposição está uma peça-chave deste contexto, a Natureza-

-Morta de Claude Monet, que faz parte das colecções do Museu Calouste Gulbenkian.

A natureza-morta foi, no final do século XIX, tema que interessou de sobremaneira

os pintores Pós-Impressionistas como Cézanne, Van Gogh e Gauguin, que estão

representados através de obras de referência. 

A exposição demonstra como a natureza-morta, enquanto género pictórico, se

transformou em veículo de uma experimentação ainda mais radical com Picasso, Braque

e Matisse. Poder-se-á entender como permitiu a alguns artistas um olhar reflexivo

sobre a sociedade contemporânea, enquanto outros se envolveram nas novas realidades

da experiência subjectiva, como é o caso de Magritte e Dalí. A fragmentação e

reinvenção da própria categoria de natureza-morta são exploradas através da amostragem

de peças escultóricas ou de objectos de uso corrente transformados em obras de arte.

Eis a viagem que é proposta através dos vários tempos e geografias da natureza-morta na pintura ocidental, ilustrada com obras maiores

dos autores que mais reflectiram sobre este género. A natureza-morta foi sem dúvida pretexto para as indagações dos pintores e é hoje

motivo de fascínio para o público em geral. A exposição é comissariada por Neil Cox, Professor da Universidade de Essex, especialista em

arte francesa do século XX, com tese de doutoramento sobre Picasso e uma vasta obra publicada.

Av. de Berna 45A 1067-001 Lisboa  Tel.: 21 782 30 00  Fax.: 21 782 30 32   www.museu.gulbenkian.pt

Claude Monet (1840-1926); Ramo de Girassóis, 1881

Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque. Legado de Mrs. H.O.

Havemeyer, 1929

[29.100.107] © 2011. Image copyright The Metropolitan Museum of

Art/Art Resource/Scala, Florence
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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 de Dezembro de 2011

Serviço educativo

Actividades no âmbito da exposição Coleccionar para a

Res Publica

O Melómano – Pré-escolar

O coleccionador – 1.º ciclo

O Viajante – 2.º e 3.º ciclos

O Filantropo – Ensino secundário

Visitas

20 Minutos com Arte, Conversas à Hora do Almoço

4.ª 6.ª feira, entre as 12h00 e as 14h30 (20 minutos)

Ateliê 

Desenho a Carvão – seniores

Tel.: 213 540 823

Serviço educativo: cmag.se@imc-ip.pt

blogdacmag.blogspot.com

Fundação Arpad Szenes-Vieira
da Silva
Exposição

Vieira da Silva – Gerardo Rueda: Um Diálogo

Convergente

30 de Novembro de 2011 a 22 de Janeiro de 2012

Tel.: 213 880 044 /53 

fasvs@fasvs.pt | www.fasvs.pt

Museu de Arte Popular
Fado no Museu às 5ª feiras

5ªs feiras | a partir das 20h30

Jantar incluído: 30€

Marcação prévia

Tel.: 213 011 282 / 213 011 675

map.educativo@imc-ip.pt | saravasconcelos.map@gmail.com

www.map.imc-ip.pt 

Museu do Chiado/Museu
Nacional de Arte
Contemporânea
Exposições

Outros Olhares – Novos Projectos

Ana Vidigal, Rodrigo Oliveira, António Olaio, Xana

Curadoria: Adelaide Ginga

Até 4 de Abril de 2012

Uma leitura da Arte Portuguesa. 30 anos de Prémio

AICA/MC: Artes Visuais 

Curadoria: João Pinharanda 

Até 22 de Janeiro de 2012

Tel.: 213 432 148

mnac-museudochiado@imc-ip.pt

www.mnac-museudochiado.imc-ip.pt

Museu das Comunicações
Exposições 

FPC Living Lab

Até 16 de Maio de 2012

Luiz Duran – Uma vida com selos dentro

Desde 12 de Outubro de 2011

Última 5ª feira de cada mês 

Entrada livre a partir das 18h00  | Museu aberto até às

22h00 

Tel. 213 935 000 / 116 

museu@fpc.pt / www.fpc.pt

Museu Nacional do Azulejo
Exposições

Um gosto português. O uso do azulejo no século

XVII

Inaugura em Dezembro de 2011

Tesouros do MNAz ao alcance de todos

Exposição permanente complementada por audioguias,

videoguias e placas em relevo – pessoas cegas, surdas e

público em geral

Tel.: 218 100 344 / 45

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

Museu Nacional do Teatro
Exposição

A República foi ao Teatro

Até 31 de Dezembro de 2011

Serviço Educativo

Visitas guiadas

Peças de Teatro: as colecções do museu – grupos escolares

e outros (animação)

Visitas guiadas aos fins-de-semana – público em geral

11h00 e 15h00

Ateliês 

Expressão corporal

O Corpo também fala – 6 aos 12 anos

Escrita e caracterização 

Personagens em busca de actores – 9 aos 14 anos

O leque – 10 aos 16 anos

Construção de Fantoches

Manuel e Maria – 4 aos 10 anos

Festas de aniversário: Hoje faço anos! – a partir dos 5 anos

Sábado e Domingo (marcação prévia)

Tel.: 217 567 410 

mnteatro@imc-ip.pt

http://museudoteatro.imc-ip.pt

Museu Nacional do Traje
Serviço Educativo

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

3.ª feiras | 10h00-17h00

Oficinas do Museu: A Viagem da T-Shirt – pré-escolar ao

secundário

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

escolar ao secundário

4.ª e 6.ª feiras | 10h00-17h00

Marcação prévia

Tel.: 217 567 622 

Fax: 217 591 224

mntraje.vitoroura@imc-ip.pt

http://museudotraje.imc-ip.pt 

Palácio Nacional da Ajuda
Palácio Fora de Horas 2011

Palestras e Visitas temáticas

Últimas terças-feiras do mês | 18h00 

Os escultores da Academia de Florença no Palácio da

Ajuda, por Maria Saldanha de Oliveira

29 de Novembro de 2011

Histórias de Amor no Palácio da Ajuda, por Mafalda

Portugal

13 de Dezembro de 2011

Tel.: 213 637 095 /213 620 264

pnajuda@imc-ip.pt

www.palaciodaajuda.imc-ip.pt

Museu de São Roque
Santos conVida

Vida e obra de Santos representados nas colecções de

pintura, escultura e relicários da Santa Casa da

Misericórdia de Lisboa  

São Francisco Xavier (dia 3)

4 de Dezembro | 14h00 

São Pedro de Alcântara (dia 19) 

23 de Dezembro | 14h00 | Convento de São Pedro de

Alcântara

Marcação prévia

Tel.: 213 235 421/824/065 

info@museu-saoroque.com

www.museu-saoroque.com

Júlio Pomar
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PORTO

Museu de Arte
Contemporânea de Serralves
Exposição

Thomas Struth: Fotografias: 1978-2010

Até 29 de Janeiro de 2012

Tel.: 226 156 500

serralves@serralves.pt / www.serralves.pt

Museu Guerra Junqueiro
Exposição

Olha Lá

Até 31 de Dezembro de 2011

Tel.: 222 003 689 / 222 053 644 

guerrajunqueiro@cm-porto.pt

Museu Nacional de Soares dos
Reis
Exposição

Memórias do Tempo e do Património Construído,

Fotografias de António Meneres

Até 31 de Dezembro de 2011

Tel.: 223 393 770 

mnsr@imc-ip.pt

http://mnsr.imc-ip.pt

NORTE

Casa Museu Teixeira Lopes
Vila Nova de Gaia

Exposição

O Universo e o Tempo, pintura de Luísa Prior 

Até Novembro de 2011

Tel.: 223 751 224 

cmteixeiralopes@gaianima.pt

www.gaianima.pt/cmteixeiralopes

Museu do Abade de Baçal
Bragança

Exposições

Absoluto – Nadir Afonso 

Até 31 de Dezembro de 2011

Máscaras de Amável Antão

1 de Dezembro de 2011 a Fevereiro de 2012

Tel.: 273 331 595

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

Museu de Alberto Sampaio
Guimarães

Exposição

Os Frutos da Terra em Alberto Sampaio

Até 5 de Fevereiro de 2012

Serviço Educativo

Sábados de Marionetas a dobrar – famílias

Sábados | 11h00 e 16h00

Tel.: 253 423 910

msampaio@imc-ip.pt 

http://msampaio.imc-ip.pt

Museu de Arte e Arqueologia
Viana do Castelo 

Exposição

Património Artístico da Santa Casa da Misericórdia

de Viana do Castelo

Até Julho de 2012

Tel.: 258 809 305 | Fax: 258 824 223

museu.a.a@cm-viana-castelo.pt

www.cm-viana-castelo.pt

Museu D. Diogo de Sousa
Braga

Exposições

A Rota do Românico do Vale de Sousa

Até 18 de Dezembro de 2011

A arte de citar sem aspas, de Jorge Nesbitt e Marcelo

Costa

Até 30 de Dezembro de 2011

Tel.: 253 273 706 / 253 615 844

mdds@imc-ip.pt / mdds.servicoeducativo@imc-ip.pt

http://mdds.imc-ip.pt 

Museu da Fundação Cupertino
de Miranda
Vila Nova de Famalicão

Exposição

Visto a esta luz – Mário Cesariny

Até 17 de Fevereiro de 2012

Tel.: 252 301 650

museu@fcm.org.pt / www.fcm.org.pt 

Museu de Lamego
Exposição

Conhecer, conservar, valorizar

Até finais de Dezembro de 2011

Tel.: 254 600 230/655 264

mlamego@imc-ip.pt 

mlamego@imc-ip.pt

Museu Municipal de
Etnografia e História da
Póvoa de Varzim
Exposição

75 Anos Rancho Poveiro 

Até Dezembro de 2011

Tel.: 252 090 002

Fax: 252 616 200

museu@cm-pvarzim.pt
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CENTRO

Museu de Aveiro
Exposições

Ano Internacional da Floresta

Até 7 de Dezembro de 2011

Jovem Criador

17 de Dezembro de 2011 a 15 de Janeiro de 2012

Tel.: 234 423 297/383 188

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

Museu Francisco Tavares
Proença Júnior
Castelo Branco

Exposição

Os Bens Artísticos do Antigo Paço Episcopal de

Castelo Branco

Até 29 de Dezembro de 2011

Tel.: 272 344 277

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

Museu da Guarda
Exposição

José de Almeida e Silva

Até 31 de Dezembro de 2011

Tel.: 271 213 460 | Fax: 271 223 221

mguarda@imc-ip.pt

http://museudaguarda.imc-ip.pt

Museu da Imagem e
Movimento
Leiria

Serviço Educativo

Brinquedos ópticos | Lanterna Mágica | A Paleta da Vida |

Teatro de Sombras | Histórias Iluminadas

Oficinas a partir dos 3 anos

Tel.: 244 839 675

mimo@cm-leiria.pt | mimo-serv.educ@cm-leiria.pt |

mimo-centrodoc@cm-leiria.pt 

http://mimo.cm-leiria.pt

LISBOA E VALE DO TEJO

Museu do Brinquedo
Sintra

Exposições

O Baú dos Segredos –

surpresas, sonhos,

brinquedos...

Até 31 de Dezembro de 2011

Miss Lupita

Até Janeiro de 2012

Bonecas produzidas em Celaya

Guanajuato com a colaboração

da artista plástica mexicana Carolina Esparragoza

Colaboração: Embaixada do México em Portugal

Tel.: 219 106 016

m-brinquedo@museu-do-brinquedo.pt

http://www.museu-do-brinquedo.pt

Museu Dr. Joaquim Manso
Nazaré

Exposições

Nazaré – um percurso da sua História

Média duração

Nazaré – mar, pesca e tradição 

Média duração

Tel.: 262 562 802

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

Museu do Trabalho Michel
Giacometti
Setúbal

Exposição

Interrelações Cósmicas, assim falaram os deuses pelo

punho do artista Nicolay Amzov 

Até 15 de Janeiro de 2012 

Tarde intercultural 

Natal com Todos

Parceria com APPACDM 

17 de Dezembro de 2011 | 15h00

Tel.: 265 537 880

museu.trabalho@mun.setubal.pt

museutrabalho@iol.pt

www.mun-setubal.pt – Museu do Trabalho

Museu Municipal de Vila
Franca de Xira
Exposições

NÚCLEO SEDE

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 início de 2012

NÚCLEO DE ALVERCA

Escola do meu Tempo

Até início de 2012

Alverca – Da Terra às Gentes

Longa duração

Tel.: 263 280 350

educativo@museumunicipalvfxira.pt

www.museumunicipalvfxira.org

Museu da Pólvora Negra
Oeiras

Exposição

O Fio da Memória – Operários da Fábrica da Pólvora

de Barcarena

Até 31 de Dezembro de 2012

Tel.: 214 408 796 /n 210977422/3/4 ou 214408796

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

Palácio Nacional de Mafra
Exposição

Os Livros de Horas Iluminados do Palácio Nacional

de Mafra

25 de Novembro a 31 de Dezembro de 2011

Concertos na Real Basílica de Mafra

1º Domingo de cada mês | 16h00

Organização: Palácio Nacional de Mafra, Câmara

Municipal de Mafra e Associação de Turismo de Lisboa

Tel.: 261 817 550

pnmafra@imc-pt.pt | www.imc-ip.pt

ALENTEJO

Museu de Évora
Quintas-feiras à noite (18h00-23h00) 

Aberto todas as quintas-feiras à noite com o apoio do

Grupo de Voluntários, com programação específica.

Tel.: 266 702 604

mevora@imc-ip.pt

http://museudeevora.imc-ip.pt
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Paço Ducal de Vila Viçosa –
Museu-Biblioteca da Casa de
Bragança
Vila Viçosa

Ensemble Odeon

Concerto de Natal

9 de Dezembro de 2011 | 21h00

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

palacio.vilavicosa@mail.telepac.pt

www.fcbraganca.pt

ALGARVE

Museu Municipal de Faro 
Exposições

Rosário da Silva – Homenagem ao Artista Farense

Até 15 de Março de 2012

Projecto 7décadasUp

Exposição sobre os que não viram calçada tornar

asfalto

Até 31 de Dezembro de 2011

Fotografias: Tátá Regala; Entrevistas: Fúlvia Almeida;

Vídeo: Ana Medeira

Centro Histórico e Museu Municipal de Faro

Tel.: 289 89 74 00

dmar.dc@cm-faro.pt 

www.cm-faro.pt 

Museu Municipal de Tavira
PALÁCIO DA GALERIA

Exposições

Fotografar – A família Andrade, olhares sobre Tavira

Até 7 de Janeiro de 2012

Zona Letal, Espaço Vital. Obras da Colecção da

CGD

Até 7 de Janeiro de 2012

Serviço Educativo

Ateliês 

Camera Obscura

Passo-a-Passo: A fotografia e a família Andrade

Som, Poesia, Desenho 

Passeios

Do Museu para a Cidade 

Ver(a)Cidade

Ateliês

Férias de Natal no Museu 

Tel.: 281 32 05 00 

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

www.cm-tavira.pt 

Museu de Portimão
Exposições

11ª Corrida Fotográfica de Portimão

Trabalhos vencedores nas vertentes Analógica, Digital e

Subaquática

Até 31 de Dezembro 2011

Uma cidade, dois fotógrafos

10 de Dezembro 2011 a 29 Abril 2012

Tel.: 282 405 230 /265 /268

museu@cm-portimao.pt

www.cm-portimao.pt

AÇORES

Museu Carlos Machado
Ponta Delgada, São Miguel 

Exposição

Urbano  

Neste Meio de Mar

Até 31 de Janeiro de 2012

Núcleo de Santa Bárbara |

Igreja de Santa Bárbara |

Núcleo de Arte Sacra

Tel.: 296 20 29 30 

museu.cmachado.info@azores.gov.pt 

http://museucarlosmachado.azores.gov.pt 

Museu Municipal da Ribeira
Grande
Museu Casa do Arcano

Exposição

A Riqueza Eclesiástica – Do Séc. XVI ao Séc. XX 

“tesouros” das igrejas paroquiais ribeiragrandenses

Até 9 de Dezembro de 2011

Tel.: 296 473 339

museucasadoarcano@cm-ribeiragrande.pt 

http://casadoarcano.com

MADEIRA

Casa-Museu Frederico de
Freitas
Exposição

Artes da Mesa – Porcelana Europeia dos séculos

XVIII e XIX

Até 7 de Janeiro de 2012

Tel.: 291 202 570/291 202 571/291 202 572 

cmffreitas@sapo.pt

www.museumac.com/item3.php?lang=0&id_channel=2&i

d_page=12&id=8

Museu Quinta das Cruzes
Exposições

Arte Nova e Art Deco: O Silêncio das Formas

Até 7 de Janeiro de 2012

Um Atento Olhar

Até 29 de Janeiro de 2012

Tel.: 291 740 670 / Fax: 291 741 384 

mqc@netmadeira.com

www.museuquintadascruzes.com
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Lançado no início do mês de Maio de 2011 na

Fundação Oriente, o livro das actas do Encontro “A

Arte Efémera e a Conservação: o paradigma da arte

Contemporânea e dos Bens Etnográficos” representa

uma etapa marcante de um percurso de cooperação

estratégica que estabeleci no IPCR e no IMC com a

Fundação Oriente, no âmbito da oferta formativa

complementar na área da Conservação do Património.

A ideia era organizar um conjunto de Encontros e

Seminários onde técnicos e especialistas, nacionais e

estrangeiros, reflectissem e debatessem temas e

questões que a complexidade da abordagem aos bens

patrimoniais coloca aos responsáveis pela sua

conservação. Temas abrangentes de forma a atrair um

universo que ultrapassasse o da conservação-restauro

e motivasse um público mais vasto.

Assim, os Encontros “Conservação Preventiva” (2002)

e “Planos de Prevenção e Emergência para Museus,

Bibliotecas, Arquivos e Monumentos” (2006)

centraram-se na importância de investir numa política

de análise e gestão de riscos de forma a garantir uma

conservação sustentada das colecções.

A “Arte Efémera” (2008) e o Encontro “Objectos

delicados: repensar a cultura material; a circulação de

artefactos rumo ao Ocidente e a sua conservação”

(2009) abordaram questões de diversidade, relatividade

e ruptura e de como progressivamente se foi

desfazendo o mito de que se poderia constituir um

corpo de princípios universalmente aplicáveis ao

Restauro dos bens culturais. 

Alargando, neste caso, a parceria ao Museu Berardo

(Jean François Chaugnet), ao Museu Nacional de

Etnologia (Joaquim Pais de Brito) e à Universidade

Nova de Lisboa (Rita Macedo), a organização conseguiu

propiciar uma discussão fascinante em torno da

“temporalidade” e “materialidade” dos bens culturais,

do respeito pela intenção do artista/criador, da

inquestionabilidade dos conceitos de autenticidade e

originalidade. E de como a efemeridade pode interferir,

condicionar e restringir o conservador-restaurador.

Isabel Raposo Magalhães �
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No seguimento do desafio lançado ao Grupo para a

Acessibilidade nos Museus – GAM pela Fundação

Calouste Gulbenkian durante a realização do seminário

anual, em Março de 2010, sobre a temática dos museus

e do público sénior, o GAM apresentou à Fundação

uma proposta de realização de um estudo de avaliação

da relação do público sénior com os museus.

No âmbito da preparação do seminário 3ª, 4ª, 5ª

idade… – Público sénior e museus, ficou evidente que

são muito escassos os dados sobre a relação do público

sénior com os museus. Para além de informação sobre

o número de visitantes, não existem dados sócio-

-demográficos, qualitativos, relativos a percepções,

necessidades, utilização, acessibilidade física e cognitiva.

Sem o conhecimento do contexto e dos públicos com

os quais os museus se relacionam, não será possível

desenvolver e planear actividades de forma sustentada,

consistente e eficiente.

O estudo proposto tem como objectivo estabelecer

uma base de reflexão sobre as necessidades específicas

dos seniores, de forma a que esta possa enformar a

decisão em matéria de programação museológica e,

de um modo mais lato, iniciativas e actividades tendo

em vista este público específico.

A coordenação do estudo é da responsabilidade dos

museólogos Giles Teixeira, Margarida Lima de Faria e

Maria Vlachou (GAM), contando com a colaboração dos

membros do GAM Ana Daré e Susana Alves. O estudo

está a ser realizado em parceria com o ICOM Portugal

e é financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. �

Com base numa consulta ao conjunto dos Corpos

Gerentes e a diversos membros do ICOM.PT, a direcção

da Comissão Nacional Portuguesa do ICOM actualizou

e aprofundou a sua Declaração de Novembro de 2009,

produzindo um documento intitulado "Os desafios da

política de museus em tempos de crise". Este

documento foi alvo de debate no Museu da

Electricidade, em Lisboa, no dia 9 de Novembro,

contando com intervenções dos presidentes das duas

associações de museus existentes em Portugal

(ICOM.PT e APOM) e de alguns dos principais

responsáveis pela concepção e aplicações das políticas

de museus definidas em Portugal, na última década.

Mais informações em: www.icom-portugal.org �

Outras Notícias

GAM-ICOM
– Estudo em torno da relação do público sénior com os museus

A Arte Efémera e a Conservação
– O paradigma da arte contemporânea e dos bens etnográficos

ICOM Portugal
– “Os desafios da política de museus em tempos de crise”
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Ao desafio das Comemorações do Centenário da

República “100 anos de República, 100 anos de

Ciência”, o Instituto de Investigação Científica Tropical

(IICT) respondeu com uma exposição intitulada Viagens

e Missões Científicas nos Trópicos – 1883-2010. Com

o apoio da Comissão Nacional para as Comemorações

do Centenário da República, da Comunidade dos

Países de Língua Oficial Portuguesa e do Instituto de

Museus e Conservação, a exposição tem lugar no

Jardim Botânico Tropical (JBT), palco privilegiado da

actividade científica e técnica do IICT junto de

diferentes públicos, na zona monumental de Belém,

até Dezembro de 2011. 

Sob a concepção e coordenação de Teresa Pacheco

Albino e a consultoria científica de Ana Cristina Martins

e Cláudia Castelo, a exposição estrutura-se em duas

linhas discursivas: uma sobre viagens, expedições e

missões científicas que tiveram lugar nos séculos XIX

e XX e respectivos acervos, memórias e estudos; a

outra sobre investigação interdisciplinar sobre

desenvolvimento global. Em alguns dos painéis as

duas linhas discursivas sobrepõem-se, noutros convivem

em «paralelo», reflectindo estratégias e programas

científicos que se foram sucedendo. Todos aqueles

que se interessam pelos “tesouros” da Ciência nos

Trópicos procuram o património associado ao resultado

de viagens e missões científicas, conhecido quando

acessível e imaginado quando inacessível. A selecção

das colecções históricas e científicas à guarda do (IICT)

reflecte não só as agendas científicas marcadas pela

Monarquia e pela República para os Trópicos, como

ainda a investigação actual, pautada pelo cumprimento
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Com a colaboração do Atelier Educativo – Associação

para o Desenvolvimento da Educação pela Arte, a DRC

do Algarve concretizou um projecto de educação

artística, inserido no âmbito do Ano Europeu do

Combate à Pobreza e à Exclusão Social. Lugares Mágicos

partiu da paisagem cultural algarvia e de alguns dos

edifícios históricos que nesta mais se destacam,

conjugando o património imóvel e a criação artística

num exercício pleno de cidadania. Os monumentos

megalíticos de Alcalar, as ruínas da Villa Romana de

Milreu, o Castelo Medieval de Paderne e a Ermida

Gótica de Nossa Senhora de Guadalupe foram o ponto

de partida para o desenvolvimento de ateliers de

cerâmica, azulejo e serigrafia, fotografia e dança que

proporcionaram olhares, diálogos e experiências aos

destinatários do projecto: crianças, jovens e adultos,

procedentes de famílias desestruturadas ou com

dificuldades físicas e cognitivas. Do projecto resultou

um livro homónimo, que o enquadra e documenta e

recolhe as impressões de promotores e monitores.

A DRC do Algarve e a Rede de Museus do Algarve

organizaram um seminário intitulado “Registo, recolha,

tratamento e incorporação em museu de espólios

arqueológicos”, que decorreu no Museu de Portimão,

nos dias 31 de Maio e 1 de Junho. Posteriormente,

na perspectiva da criação de uma Rede de Reservas

de Espólios Arqueológicos do Algarve e da gestão e

conservação de materiais arqueológicos em reserva,

a Rede de Museus do Algarve criou um grupo de

trabalho dedicado à Arqueologia, com o envolvimento

dos museus da RPM da região.

Organizada pela DRC do Algarve, a exposição Henrique:

O Infante mudou o mundo está patente no Centro

Interpretativo da Ermida de Nossa Senhora de Gua-

dalupe (Raposeira – Vila do Bispo) até 31 de Dezembro

de 2012.

A exposição evoca o Infante D. Henrique na sua

globalidade, promovendo o conhecimento do seu

carácter multi-facetado e da sua personalidade rica e

complexa. Tendo como comissários científicos João

Paulo Oliveira e Costa e Sofia Diniz, a exposição dispõe

de um catálogo com textos da autoria do primeiro.

A par da exposição, a Direcção Regional de Cultura

do Algarve promove um programa cultural e educativo

destinado a diferentes públicos. �

Sob a coordenação científica de Raquel Henriques da

Silva, a Revista do Instituto de História da Arte da

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, nº8, 2011

é dedicada ao tema Museus e Investigação. Apresenta

artigos de autores maioritariamente membros da Linha

de Investigação do IHA designada “Museum Studies”.

Para além de uma entrevista e de mais de uma dezena

de artigos (em Português, Italiano e Castelhano), a

revista integra neste número as secções habituais

Recensões críticas e Varia e ainda duas novas secções:

a lista de dissertações de mestrado e doutoramento

com orientação dos seus membros, realizadas até

2011, no âmbito da Linha Museum Studies, e projectos

de investigação em curso. �

Direcção Regional de Cultura do Algarve 
– Acções em domínios da museologia 

Revista de História da Arte 
– Museus e Investigação

Instituto de Investigação Científica Tropical
– Viagens e Missões Científicas nos Trópicos – 1883–2010

Informações e contactos

Direcção Regional de Cultura do

Algarve

Tel.: 289 89 60 70

geral@cultalg.pt

Gestão dos bens arqueológicos móveis

Henrique: O Infante que mudou o mundo

Lugares Mágicos
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Programa de Mobilidade na Europa
O projecto LEM anuncia a abertura de um Programa de Mobilidade destinado a parceiros e associados LEM

na perspectiva de conhecer o panorama museológico europeu através de uma experiência de trabalho numa

instituição europeia.

Nesta fase, os museus envolvidos são os seguintes: Jamtli – Nordic Centre for Heritage Learning, Suécia;

Manchester Museum, Reino Unido; Glasgow Museums, Reino Unido; Provincial Gallo-Roman Museum, Tongeren,

Bélgica; Upper Austria – Landesmuseen, Linz, Áustria. 

Entre Janeiro de 2012 e Maio de 2013, estes museus estão preparados para receber profissionais da Rede

LEM em mobilidade, por períodos de durações diversas, para colaborar em diferentes actividades. �

dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM)

em países da CPLP.

O visitante é convidado a explorar a diversidade das

áreas disciplinares contempladas pelas Missões

científicas; conhecer as equipas no terreno e os equipa-

mentos científicos utilizados; os materiais recolhidos

e as metodologias aplicadas e, por fim, a divulgação

do Saber Tropical produzido. 

No núcleo “Rostos da Ciência” apresentam-se retratos

de investigadores do IICT. Trata-se de um registo

documental do ambiente actual de investigação do

Instituto da autoria de Catarina Mateus.

A exposição dispõe de um catálogo coordenado por

Ana Cristina Martins e Teresa Albino, o qual conta

com o contributo de um vasto conjunto de investiga-

dores, técnicos e bolseiros, sobre a mais valia do patri-

mónio associado ao resultado das missões e das colecções

de cariz histórico e científico à guarda do IICT. �

Encontros

O projecto LEM – The Learning Museum visa criar

uma rede permanente de museus e instituições culturais

para garantir que estes possam desempenhar um papel

activo no âmbito da aprendizagem ao longo da vida

e para valorizar, a nível nacional e europeu, a impor-

tância das tarefas que lhes foram conferidas na actual

sociedade de conhecimento.

Para atingir estes objectivos, o projecto LEM gere um

website dinâmico e rico de informações; organiza

conferências e reuniões internacionais; publica e divulga

os resultados dos grupos de trabalho desenvolvidos

pelos parceiros do projecto; organiza a mobilidade e

o intercâmbio de profissionais; apoia e fomenta trocas

de informação e de aprendizagem no seio da comuni-

dade profissional. �

Uma Rede de Museus para o Norte:
Interrogações e Caminhos
Decorreu no Paço dos Duques, em Guimarães, no passado dia 14 de Novembro um worhshop no qual

representantes dos museus da região Norte debateram a pertinência da criação de uma rede regional de

museus, quais os seus contornos, bem como os objectivos que a mesma deveria assumir.

Este Encontro contou com a intervenção do Director do Instituto dos Museus e da Conservação, João Brigola, e

com as seguintes comunicações: “Redes Regionais de Museus – Experiências Europeias”, por Clara Camacho

(IMC), “A RPM e as Redes Regionais de Museus – Aproximação ao território?”, por Isabel Victor (DM/RPM),

“Articulações e cooperação entre Museus da RPM – Um estudo de caso”, por Jorge Santos (OAC), e “A Rede de

Museus do Algarve – Uma experiência no terreno”, por José Gameiro (Rede de Museus do Algarve).

Posteriormente, teve lugar o workshop “Uma Rede de Museus para o Norte – Caminhos…” com três grupos

de trabalho, coordenados respectivamente por Isabel Silva (Museu D. Diogo de Sousa), Cláudia Milhazes

(Museu de Olaria) e João Alpuim (Museus de Viana do Castelo). No fim da sessão, os diferentes grupos de

trabalho, propuseram as conclusões que, sumariamente, a seguir se enunciam e que serão alvo de redacção

definitiva, até ao final do mês de Janeiro, por um grupo de trabalho criado para o efeito, constituído por:

Isabel Silva, António Ponte (Paço dos Duques), Suzana Menezes (Museu da Chapelaria), João Alpuim e João

Azenha (Ecomuseu do Barroso – Museu de Salto).

Conclusões apresentadas no final do encontro:

- Afirmação unânime da necessidade de continuidade da Rede Portuguesa de Museus como estrutura essencial

na credenciação e qualificação dos museus que pretendam aderir a esta estrutura;

Projecto LEM – The Learning Museum

Informações e contactos

IICT – Instituto de Investigação Científica Tropical

Tel..: 21 361 63 40 / 43 

www.iict.pt

Jardim Botânico Tropical – IICT

Largo dos Jerónimos | 1249-027 Lisboa

Tel.: 21 360 96 65 | Fax: 21 360 96 69

jbt@iict.pt | www2.iict.pt/jbt

Informações e contactos 

www.lemproject.eu

Informações e contactos 

www.lemproject.eu/mobil i ty- in-europe
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Fóruns transfronteiriços para a cultura
5 de Dezembro de 2011

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

Com um formato de Mesa Redonda, o Encontro contará com

a participação de gestores culturais e de representantes das

administrações de ambos os países, que partilharão opiniões

e experiências, aprofundarão diversos aspectos da cultura e

identificarão os projectos culturais que poderão ajudar a

reforçar e melhorar as relações entre Portugal e Espanha.

Co-organização

Secretaria de Estado da Cultura de Portugal, Fundação

Gulbenkian

Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla y León,

Extremadura y Galicia

Mediador

Augusto Paramio Nieto

ESPANHA

Ignacio Sánchez Amor (Director do projecto “Ágora. El debate

peninsular”), Juan Carlos Fernández Fasero (Director da Axencia

Galega das Industrias Culturais), Luis Fernando Olalla (Chefe

do Serviço de Cooperação e Programas Especiais, dependente

da Viceconselharia da Cultura, da Junta da Andaluzia), José

Ramón Alonso Peña (Director Geral de Políticas Culturais.

Junta de Castilla y León), Concha Hernández (Assessora de

Cultura no Gabinete da Presidência do Governo de Espanha),

Fernando Gómez Riesco (Conselheiro de Cultura. Representação

Permanente de Espanha na União Europeia), Virginia Torrente

(Comissária independente)

PORTUGAL

Luis Chaby Vaz (Conselheiro cultural. Embaixada de Portugal

em Espanha), Dália Paulo (Direcção Regional de Cultura do

Algarve), Maria do Céu Ramos (Fundação Eugénio de Almeida),

Paula Silva (Direcção Regional de Cultura do Norte), Jõao

Brigola (Instituto dos Museus e da Conservação), Luiza Teixeira

(Comissária independente)

Informações e contactos

www.mostraespanha.mcu.es/doc/enc6.pdf | www.gulbenkian.pt

Conferência
Estratégias Digitais para o Património 2011
6 a 9 de Dezembro de 2011

Instituto Holandês para o Património Cultural | Roterdão

The Netherlands Institute for Heritage | Rotterdam

A inspiração, o conhecimento, as competências e o trabalho

em rede, encarados na perspectiva dos múltiplos desafios que

conhecem, na actualidade, as organizações dedicadas à gestão

do património e as suas decisões estratégicas em matéria de

actividades e serviços no contexto das sociedades em mudança.

Informações e Contactos

The Netherlands Institute for Heritage 

Herengracht 474  |  1017 CA Amsterdam The Netherlands

+31 (20) 716 73 50

info@dish2011.nl | http://www.dish2011.nl

Conferência Internacional
Em nome das artes ou em nome dos públicos?
3E – equipas, ética e erro: reflectindo sobre
alguns conceitos da mediação cultural
13 a 15 de Dezembro de 2011

Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest

Tema

De que modo os museus e os centros culturais estão a lidar

com as exigências e as necessidades dos seus públicos? 

A emancipação dos públicos é verdadeiramente promovida

ou é sobre a falta dela que se constrói a mediação cultural

na actualidade? Que grau de partilha e de participação é

solicitado aos públicos dos museus? É a interpretação do

público uma forma de completar o objecto artístico? E onde

começa a prática artística com comunidades e termina a

mediação cultural? É o mediador cultural um agente isento

e transparente ou a sua presença condiciona a interpretação

dos objectos? Partilha com os seus públicos dúvidas honestas

ou, na maior parte das vezes, já tem as respostas? 

Sem deixar de indagar mas sem respostas à vista, foram

convidados artistas, filósofos, críticos e profissionais de museus

de diferentes países para, em conjunto com o público, reflectir

sobre a importância e a validade da mediação cultural nos

espaços museológicos da actualidade. Para mote de discussão

de cada dia foram eleitos os conceitos de equipa, ética e erro. 

Às equipas nos museus deve-se o reconhecimento de serem

a alma comunicante da maior parte das instituições. À ética

deve-se a reflexão constante sobre as formas de captação e

comunicação com os públicos. Ao erro deve-se o privilégio

da aprendizagem e do crescimento constantes.

Informações e contactos 

Culturgest  |  Tel.: 21 761 90 78 | Fax: 21 848 39 03 

culturgest.servicoeducativo@cgd.pt | www.culturgest.pt

Rede Portuguesa de Museus | 31

- A rede de museus do Norte, independentemente da estrutura que possa vir a ter, deverá articular-se com

a RPM nas questões essenciais de natureza museológica;

- Sob o ponto de vista da articulação com outras instituições de cariz regional, e tendo em vista a promoção

territorial e a oferta turístico-cultural da região, devem ser tidas em conta as seguintes quatro sub-regiões

identitárias: Área Metropolitana do Porto, Minho, Alto Douro e Trás-os-Montes;

- Para responder a objectivos de natureza específica, inerentes a aspectos museológicos, os participantes

consideram pertinente a salvaguarda de articulações temáticas ou programáticas;

- Foi dado conhecimento de que existem várias entidades no terreno a promoverem levantamentos de

estruturas culturais, entre os quais os museus, nomeadamente o Turismo Porto e Norte de Portugal, a Direcção

Regional de Cultura do Norte e o OAC. Considera-se que esta informação deverá ser articulada e do conhecimento

de todos os museus;

- É necessário proceder ao levantamento dos recursos humanos e técnicos existentes, com vista à criação de

uma plataforma comum de recursos disponíveis;

- Sente-se a necessidade de uma entidade coordenadora que difunda e promova todos os museus e a articulação

entre os mesmos;

- Reconhece-se como essencial uma relação de cooperação entre os museus e o turismo;

- Deve ser criado um grupo de trabalho, que a título informal, promova as acções tendentes à formalização

de uma futura Rede de Museus do Norte e que congregue elementos das quatro sub-regiões definidas.

 e contactos

to de Investigação Científica Tropical

63 40 / 43 

ico Tropical – IICT

rónimos | 1249-027 Lisboa

96 65 | Fax: 21 360 96 69

www2.iict.pt/jbt

Informações e contactos 

Paço dos Duques

Rua Conde D. Henrique 

4810-245 Guimarães 

Tel.: 253 412 273 

Fax: +351 253 517 201

pduques@imc-ip.pt (inscrições)
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Divisão de Documentação e Divulgação
Palácio Nacional da Ajuda | Ala Sul, Piso 4 | 1349-021 Lisboa
Tel.: 351 21 365 08 00 | Fax: 351 21 364 78 21
boletim.rpm@imc-ip.pt | www.imc-ip.pt

Departamento de Museus – RPM
Calçada da Memória, 14 | 1300-396 Lisboa
Tel.: 351 21 361 74 90 | Fax: 351 21 361 74 99
info@rpmuseus-pt.org | www.imc-ip.pt
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Os Jardins do Palácio Nacional de Queluz são hoje,

tal como na segunda metade do século XVIII, objecto

de grande atenção, cuidado e ambição.

Embora apresentando alterações ao seu traçado inicial

e transformações que o tempo e as vicissitudes da

história se encarregaram de lhe conferir, permanece

na sua identidade o cunho do empreendedorismo de

D. Pedro e do génio artístico de Jean-Baptiste Robillion

e de um largo escol de artistas que aqui deixaram um

testemunho de inegável riqueza patrimonial.

As esculturas em torno dos temas da mitologia clássica

que habitam o jardim, das divindades aquáticas aos

pares amorosos, das quatro estações às alegorias às

artes, num vasto conjunto de representação adequada

a um jardim de vilegiatura da Família Real e plena-

mente integrado no gosto da época, os lagos e fontes,

que ornamentam e enchem de musicalidade e

harmonia alamedas e bosquetes, e o Canal de Azulejos,

que nos remete para um cenário único de paisagem

e memória, constituem exemplos da excepcionalidade

artística e paisagística deste Jardim, que o tornam

num local de incontornável referência no património

nacional e internacional. 

Este livro é uma edição conjunta do Palácio Nacional

de Queluz e da Imprensa Nacional-Casa da Moeda,

com versão em português e em inglês, e constitui

um contributo importante para o conhecimento, a

conservação e a divulgação deste notável jardim

histórico, que vemos progressivamente admirado pelos

seus visitantes.
Informações e contactos 
www.incm.pt 
www.facebook.com/INCM.Livros

O Instituto dos Museus e da Conservação (IMC) e a

Imprensa Nacional–Casa da Moeda (INCM) celebraram

um Protocolo com vista a estabelecer formas de

cooperação no que respeita ao desenvolvimento de

projectos conjuntos do âmbito da divulgação cultural,

designadamente de projectos editoriais associados à

missão de cada uma das instituições. Neste Protocolo,

foi dado especial destaque ao apoio à edição do

Boletim da Rede Portuguesa de Museus, cuja

continuidade se encontra desta forma garantida.

Os Jardins do Palácio Nacional de Queluz
Edição conjunta do Palácio Nacional de Queluz e da Imprensa Nacional-Casa da

Moeda

Boletim da RPM
Protocolo de Cooperação IMC / INCM
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