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editorial

REVISTA PATRIMÓNIO

As transformações incontornáveis do mundo atual altera-
ram radicalmente o entendimento e a situação global da cul-
tura e o significado coletivo dos fenómenos culturais. Nunca 
como hoje as sociedades tiveram acesso a tão grande quan-
tidade de informação. A rapidez com que hoje se comunica 
e o alcance e a capacidade mobilizadora das redes sociais al-
teram paradigmas, transformam estruturas, formas de traba-
lhar, mentalidades e posicionamentos ideológicos. A incerte-
za quanto ao futuro, pela volatilidade das matrizes com que 
operamos, levam-nos a problematizar permanentemente o 
papel ambivalente do património cultural na sociedade atual, 
os riscos e os desafios com que se depara. O crescimento ex-
ponencial da mobilidade da população no planeta, os efeitos 
das alterações climáticas derivadas do aquecimento global, o 
aumento avassalador da indústria do turismo, a proliferação de 
conflitos armados, os movimentos migratórios, o terrorismo, 
mas, acima de tudo, o aumento do fosso entre pobreza e ri-
queza levam-nos a questionar a utilidade do património cultu-
ral (no seu sentido mais lato) para a sociedade e aquilo que é 
hoje mais relevante. 

Por tudo isto, «Património e Sociedade» foi o mote para 
reunir no Caderno desta RP um conjunto de textos que, em 
diferentes domínios do Património Cultural, refletem sobre a 
atualidade e nos colocam perante incertezas, caminhos e al-
ternativas possíveis. O património urbano, presente e futuro, 
é aqui abordado sob diversas perspetivas. Uma que nos fala 
acerca da sua qualidade de resiliência, sobre a sua capacidade 
de regeneração e invenção, que lhe assegure um futuro em 
que não fique “refém da ação e da retórica do mercado turísti-
co da nostalgia”. Outra, que destaca o património social a pro-
teger perante a guetização, a gentrificação e a turistificação, 
fenómenos decorrentes das mais recentes transformações 
das economias urbanas, que aponta a necessidade da re-va-
lorização dos lugares e das relações de vizinhança em vias de 
extinção, trazendo à tona os projetos de Siza Vieira apresenta-
dos na última Bienal de Arquitetura de Veneza. E, outra ainda, 
uma reflexão que foca a essencialidade da ideia de cidade e o 
reconhecimento do seu caráter transformativo, das suas con-
tradições, dos seus paradoxos, diálogos e conflitos, obrigando 
a um comprometimento alargado de «princípios, estratégias e 
direitos» que impeça a perda de um continuum de valores e 
identidades que a façam única e reconhecível. 

Num outro âmbito, o dos museus, diferentes artigos re-
equacionam questões fundamentais sobre a função, as prio-
ridades e a relevância destes espaços públicos, para a socie-
dade. Por um lado, as relações entre o museu e os contextos 
são indispensáveis, ainda que os contextos e as comunidades 
saiam do estrito domínio territorial físico e se expandam pelo 
território global da Internet. Por outro, a centralidade da ques-
tão da mediação entre o museu e os seus públicos conduz a 

novos modelos, inclusivos, cruzando territórios e atores, num 
horizonte dominado sobretudo pela permanente problemati-
zação. E, por outro ainda, o apelo do avanço inexorável das 
tecnologias de informação e comunicação no planeta possi-
bilita aos museus a disponibilização de informação em massa 
para um consumo individual, num processo de reprodução em 
crescimento exponencial, aqui trazido pelo caso do Rijksmu-
seum de Amesterdão. 

A completar a rúbrica Caderno, uma visão crítica da cri-
se da arqueologia numa sociedade em crise, subordinada ao 
espetáculo e ao turismo, «onde a cultura se tornou central, 
mas como indústria cultural», apontando fragilidades atuais 
mas deixando também a esperança de «novas relações com a 
historicidade humana», num futuro talvez ainda distante.

A rubrica Pensamento traz-nos uma reflexão acerca dos 
sistemas de credenciação de museus em vários países euro-
peus, na perspetiva da sua dimensão social, focando as respe-
tivas operacionalizações do conceito de museu, em particular 
no acesso dos públicos e nos benefícios para a sociedade.

Projetos dá-nos conta de 3 intervenções de recupera-
ção e valorização em diferentes contextos, levando-nos a re-
fletir sobre metodologias e critérios. A conservação do Forte 
da Graça, em Elvas, inscrito na Lista do Património Mundial da 
UNESCO em 2012, dá corpo a um artigo que descreve, circuns-
tanciadamente, o sistema defensivo e o funcionamento das 
estruturas edificadas, apontando as linhas de orientação e as 
metodologias aplicadas; o projeto de intervenção realizado na 
Torre dos Clérigos, no Porto, nas componentes de conserva-
ção, restauro e valorização, destaca ainda em texto próprio o 
respetivo projeto de musealização; e um ensaio crítico acerca 
do projeto de intervenção para o claustro da Sé de Lisboa, en-
quadrado por artigos no domínio da história da arquitetura e 
da arqueologia daquele lugar.

A importância da arte contemporânea para a requalifica-
ção do Património Cultural é objeto de uma reflexão na rubri-
ca Opinião, a partir do projeto MatrizMalhoa (MM), experiência 
onde se procurou uma matriz projetual radicada na interrup-
ção e na reestruturação efémeras da narrativa de um museu, 
abrindo caminho a novas leituras e reinterpretações.

Por último, e redundantemente no caso desta RP4, na ru-
brica Sociedade, dois textos: um que nos faz revisitar os inte-
riores da Baixa Pombalina em Lisboa, numa perspetiva crítica 
que questiona friamente práticas atuais de gestão e de inter-
venção, num contexto agravado pela aceleração das opera-
ções imobiliárias decorrentes do crescimento do turismo na 
capital; e um segundo texto, que nos dá conta do premiado 
projeto SOS Azulejo, da sua história, das suas iniciativas e do 
que se pode esperar do seu contributo para a proteção deste 
singular património português. 

Manuel Lacerda, diretor da RP
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Abertura

O tempo que vivemos é de enorme condescendência para 
com o passado. Outrora, os artistas e os profetas recorriam aos 
ensinamentos do passado para o celebrar, mas também para 
melhor vaticinar o futuro das comunidades. Henri de Saint-Simon, 
ao mesmo tempo que advogava as «festas da lembrança» como 
celebração da memória coletiva, era um confesso entusiasta 
das «festas da esperança» enquanto representação utópica 
do futuro. Hoje, ao invés, o passado revela-se um anacrónico 
sinal de um longo presente coletivo, impedido que está de 

projetar o futuro. Nietzsche e Benjamin encontram-se entre os 
pensadores que mais suspeitam das promessas de progresso 
que a modernidade anunciou. À luz das suas reflexões, o futuro 
não poderá começar dada a aguda incompletude dos projetos 
do passado e a suspeita de que um futuro decente possa erigir-
se sobre tão profundos sinais de incúria, ruína e destruição que 
o passado revela.

Desta premissa decorre a dificuldade de enunciar o patri-
mónio futuro das comunidades1. Dito de outro modo, qual será 
a riqueza material, artística ou cultural que queremos legar ao 
futuro que virá? A dificuldade da resposta resulta de vivermos 
inundados de presente e de um tempo vivido instantaneamente. 
Enunciar o património do futuro, portanto, depende do incon-
clusivo inventário do que há de ser a estrutura das necessida-
des e expectativas culturais desse mesmo futuro. Tarefa ingrata 
para quem, não tendo os dotes dos artistas ou dos profetas de 
outrora, deve limitar ao máximo a presunção de apresentar o 
sentido futurante do património e cingir-se, comedidamente, a 
procurar decifrar sinais da estrutura das necessidades e expec-
tativas culturais de um presente que o condiciona.

Pode-se dizer que a noção de património tem uma nature-
za fundamentalmente presentista, na medida em que responde 
primordialmente a necessidades políticas e culturais contem-
porâneas e respeita mais o entendimento do que é o presente 
coletivo do que o passado das comunidades e grupos sociais. 
Procurarei ilustrar esta hipótese recorrendo a exemplos de al-
guns usos sociais de bens patrimoniais que integram a paisagem 
urbana da atualidade. Desta paisagem fazem parte situações 
patrimoniais a que poderemos chamar patrimónios inespera-
dos, por a sua valorização ser fruto da mistura desordenada de 
regimes temporais que, por sua vez, decorre do fim da linea-
ridade do tempo (passado, presente, futuro). Numa socieda-

PATRIMÓNIO COM FU T URO...

Vivemos um presente de grande tolerância 
perante o passado. A inflação patrimonialista 
e memorialista a que se assiste é disso melhor 
sinal. Contudo vale a pena perguntar se há um 
património urbano a transmitir ao futuro. 
O autor argumenta que há um sentido futurante, 
por vezes até um sentido inesperado, do 
património que deve ser passado às futuras 
gerações. A única condição é assegurar que 
não fique refém da ação e da retórica do 
mercado turístico da nostalgia. O texto conclui 
que este património do futuro há de reforçar 
o sentido híbrido e cosmopolita da nova 
urbanidade que há de revelar-se igualmente 
tolerante para com o seu passado. 

Património com 
futuro... ou sobre 
a resiliência das 

cidades
Carlos Fortuna

Faculdade de Economia,Centro de Estudos Sociais,  
Universidade de Coimbra

f  
Coliseu de Roma.
Deolinda Folgado, 2014.
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Vizinhança: 
um património 

ameaçado 
na Europa 

contemporânea
Nuno Grande

Roberto Cremascoli
Curadores do Pavilhão de Portugal na XV  

Bienal de Arquitetura de Veneza 2016

A Europa vive atualmente uma crise identitária. 
Os mecanismos de defesa do património material 
são hoje insuficientes para salvaguardar o grande 
património imaterial europeu: as pessoas e as suas 
relações cidadãs, paulatinamente conquistadas, 
ao longo da História, com base em valores de 
proximidade, de tolerância e de multiculturalismo; 
enfim, com base no exercício da “vizinhança”, 
conceito intrinsecamente ligado à ideia de Europa. 

Que património social se deve então salvaguardar 
em face de fenómenos como a “guetização”, a 
“gentrificação” e a “turistificação” das cidades 
europeias? Partindo de quatro bairros projetados por 
Álvaro Siza - em Veneza, Haia, Berlim e Porto -, mas 
sobretudo da sua exposição e análise na XV Bienal de 
Arquitetura de Veneza de 2016, este texto procura 
reencontrar esses lugares onde reside ainda a Europa 
das múltiplas identidades, feita de múltiplos vizinhos.

h
Siza com vizinho de Veneza. 
Nicolò Galeazzi, 2016.

g
Siza com vizinhos de Berlim. 
Nicolò Galeazzi, 2016.

m
Siza com vizinha de Haia. 
Nicolò Galeazzi, 2016.
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Museus 
inclusivos: 
conhecer 
para ver

Raquel Henriques da Silva 
Professora de História da Arte e Museologia

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Universidade Nova de Lisboa

Este artigo aborda a comunicação em museus, 
a partir da particularidade dos museus de arte. 
Reflete-se, brevemente, sobre problemáticas e 
heranças da história da museologia e afirma-se a 
importância da investigação e do conhecimento 
nos «museus laboratório». Considera-se que, 
atualmente, a mediação entre o museu e os seus 
públicos se tornou a questão central do «museu 
inclusivo», obrigando a uma centralidade 
substantiva dos serviços educativos e da 
participação ativa dos públicos no pensar e fruir 
o museu. Propõe-se que o aprofundamento da 
mediação em «museus rizomáticos» estruturará 
as suas linhas de trabalho no cruzamento entre 
dentro/fora, profissionais/investigadores 
externos, substituindo os valores auráticos da 
visão contemplativa pela problematização, 
alastramento e incompletude, assumidas em 
situações experimentais. 

Ponto de partida

A palavra «museu», como muitas palavras/conceitos da 
cultura, é inesgotavelmente polissémica por razões históricas, 
gerais e específicas, mas também (e é o que aqui interessa) 
porque agrega no seu interior uma infindável variedade tipo-
lógica: museus de arte, museus de ciência, museus de história, 
museus de território, museus de indústria, etc., etc. 

Embora considere que esta quase excessiva polissemia e 
amplitude tipológica são componentes fundamentais do pró-
prio do museu (do ponto de vista da História e da Teoria) é no 
campo dos museus da arte que me situo e, apesar desta re-
dução drástica de âmbito, trata-se ainda assim de um domínio 
de imensa diversidade e de fronteiras imprecisas. A propósito 
deste último tópico, basta pensar em museus de etnologia e de 
arqueologia para percebermos quanto as questões de frontei-
ra são complexas e desejavelmente interferentes.

A reflexão que se segue, tendo em conta a revista a que se 
destina (uma revista generalista destinada mais aos públicos em 
geral do que aos especialistas), parte de algumas décadas de 
experiência pessoal e irá dispensar o aparato de citações biblio-
gráficas, a não ser excecionalmente. No entanto, é evidente que 
tanto a reflexão como a experiência estão eivadas de indispen-
sáveis leituras e do trabalho conjunto com colegas e estudantes. 

A propósito de museomania

Quando se aborda a história dos museus de arte no iní-
cio do século xx, é habitual referenciar-se a fúria iconoclasta 
com que alguns artistas vanguardistas (e alguns filósofos, como 
Adorno, por exemplo) confrontaram «o Museu». Precisamente 
Adorno afirmava que «museu» rimava com «mausoléu»: ce-
mitério, portanto, de obras mortas onde nada ou quase nada 
havia a aprender ou a fruir. O jovem Picasso, grande criador de 
frases para fácil consumo (boutades, diz-se em francês) afir-
mou que o Louvre não lhe interessava nada e que aprendia 

Museu Nacional de Arqueologia, Exposição Lusitânia 
Romana, a origem de dois povos. 
José Paulo Ruas/DGPC, 2016.
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Uma obra de arte deveria  
ensinar-nos sempre que não  
havíamos visto o que vemos.
Paul Valéry – Variedades, 1957.

O museu é um confronto  
de metamorfoses.
André Malraux – O Museu Imaginário, 1947.

De que modo devem os museus comunicar num mundo mar-
cado pela instantaneidade e o imediatismo reativo da era di-
gital? Isto é, como poderão potenciar as suas coleções e pro-
gramas observando a Internet como um aliado decisivo na sua 
partilha e valorização interativa? O poder da imagem, todos o 
sabem pela experiência quotidiana, é insuperável na recriação 
de vivências, assim como na conquista de novos olhares e co-
nhecimentos. Nunca como hoje se trabalhou tanto e de modo 
tão apelativo a comunicação visual de conteúdos em torno da-

quilo que julgamos digno de se ver e dar a ver para conhecer, 
explorando para isso a proliferação de mecanismos de partilha 
em rede e a ligação constante entre os aderentes a esse exer-
cício hoje comum nas relações humanas. Também a este nível, 
ainda que em ritmos diferentes, os museus têm vindo a adap-
tar-se à realidade contemporânea do universo virtual que nos 
domina, adotando as especificidades de comunicação online 
para apresentarem ao mundo o seu património, em especial 
as suas obras de maior destaque, os seus tesouros, afinal qua-
se sempre esquivos, distantes ou não presentes, pela própria 
natureza espaciotemporal de uma experiência aparentemente 
inalienável: a observação direta do objeto.1

Apesar da omnipresença de uma hiper-realidade que cres-
ce no domínio online, estamos ainda nos primórdios de uma 
era que promete profundas transformações no contacto, na 
observação e no conhecimento da nossa herança patrimo-
nial, em particular as coleções de objetos que a distinguem. 
Na verdade, só agora começamos a refletir sobre esta maté-
ria, mantendo-se por isso diversas questões em aberto, e so-
bretudo muitas dúvidas que nascem a cada passo, não apenas 
em termos legais, nomeadamente em relação aos direitos de 
autor e sua defesa, como no que diz respeito à definição de 

Num sentido diferente do de Malraux, marcado 
hoje pela tecnologização virtual e não mecânica 
da imagem do real, o «museu imaginário» é agora 
uma possibilidade acessível, quase «inimaginada» 
há apenas alguns anos, mas ao alcance de todos 
os que fazem uso diário da Internet. Com a 
poética de Duchamp e da sua Boîte-en-valise, o 
século xx sonhara já com a afirmação infinita do 
«museu portátil». Sonho em parte concretizado 
pela disponibilização progressiva das imagens 
da arte que o século xxi tornou possível com 

o desenvolvimento de motores de busca. Um 
caminho sem retorno traduz-se agora na seleção 
virtual das obras que cada um de nós deseja ter 
presente a qualquer momento. É cada vez mais 
nesse plano que os museus são hoje chamados a 
avançarem com políticas concretas. O Rijksmuseum 
de Amesterdão, um dos museus da Europa com 
maior prestígio à escala mundial, disponibiliza para 
apreciação visual, online ou em download, parte 
significativa do seu gigantesco acervo, com a 
promessa da partilha integral das suas coleções.

Rijksmuseum, Amesterdão. 
David Santos, 2016.

O Museu inimaginado.
Mediação e coleções 

online – o caso do 
Rijksmuseum

David Santos
Historiador de Arte e Curador

Subdiretor-Geral do Património Cultural
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O que é uma cidade

O que é uma cidade? O que significa? Sendo um geógrafo 
que procura analisar e interpretar o mundo urbano contem-
porâneo, confesso que tendo a colocar cada vez mais recor-
rentemente o conceito de «cidade» na gaveta. Este tornou-se 
um conceito tão enormemente amplo como estrondosamente 
vago. Mas coloco-o apenas na gaveta da narrativa científica. 
Porque no que concerne à narrativa pública, «cidade» tornou-
-se um conceito com uma extraordinária força epistemológica. 
E política. Porque, justamente, a humanidade está a tornar-se 
cada vez mais urbana.

Não obstante, a generalização do conceito arrastou-o 
para o mar alto. Frase mais que batida, aquela que diz que 
«mais de metade da população mundial vive hoje em dia em 
cidades». Uma frase batida, mas uma frase falsa. A verdade é 
que mais de metade da população mundial procura viver em 
urbanidade. Alguma vive, certamente, em territórios a que 
poderemos chamar de «cidade»; outra vive em urbanizações 
(que podem, ou não, ser «cidade»); e outra parte ainda vive 
em proto-urbanizações, ou em pseudo-urbanizações, ou em 
bairros autoconstruídos. Que não deixam, curiosamente, de 
ser bairros. Poderão mesmo ser bem mais «bairros» que mui-
tas urbanizações de alto nível. Será «cidade» uma favela do 
Rio de Janeiro? Será «cidade» um condomínio fechado nos 
hipersubúrbios de Pequim? E o que dizer das novas formas de 
vida, em crescentes desdobramentos de ser «residente», de 
ser «visitante», de ser «city-user»?

Vamos por partes, e desde o princípio. Há quase 10 000 anos, 

as primeiras cidades surgiram no Crescente Fértil e na Anatólia, 
sobretudo como locais de relação e de sinergia. Que, por 
sua vez, resultaram em locais de poder, de emancipação, de 
cultura. Relação e sinergia. Como há alguns anos disse Jordi 
Borja (um dos principais obreiros das transformações con-
temporâneas de Barcelona), a cidade é a realização humana 
mais complexa alguma vez concebida. Humanidade e com-
plexidade, elementos inevitavelmente a par. A cidade, desde 
sempre, é uma construção contínua de habitats, de agrupa-
mentos de populações num determinado espaço geográfi-
co, onde ocorrem relações e intercâmbios da natureza mais 
diversa: bens, serviços, conhecimentos, simbolismos, afetos, 
política. Para tal, a cidade sustenta-se em estruturas físicas 
(de habitação, de circulação, de comunicação) e em redes de 
distribuição (de bens essenciais, de energia, de informação). 
Para tudo isto funcionar, a cidade exige valores e normas de 
habitabilidade, de relacionamento, de produção e de repro-
dução, de mobilidade.

As cidades são os grandes polos vertebradores do plane-
ta, os principais focos de irradiação cultural, os grandes cen-
tros de inovação tecnológica, os principais motores da econo-
mia mundial, os Leitmotive de ficção e de utopia, os esteios da 
transformação social.

As cidades, desde sempre, são notáveis acumuladores de 
energia humana. Por isso provocam enormes externalidades, 
quer positivas, quer negativas. Daí o seu enorme fascínio, com 
suas luzes e sombras, e serem vistas e sentidas, em simultâ-
neo, como horrendos infernos ou fabulosos édenes. Daí serem 
chave das civilizações, de Atenas a Roma e de Nova Iorque a 
Xangai. Daí serem a chave da humanidade. 

Platão argumentava que os governos da cidade deveriam 
variar de acordo com as disposições da sua cidadania – a polis 
era entendida não tanto pelo seu território, antes pelos seus 
cidadãos e suas estruturas relacionais. Ora, se a cidade são 
os cidadãos e suas formas de relacionamento, estes são en-
tão a própria política. A cidadania forma-se na vivência e na 
aprendizagem em coletivo: o sagaz Aristóteles denominou de 
synoikismus à sinergética e vital condição humana do «viver em 
conjunto». A essência sob a qual a pólis se afirma: o homem, 
sendo habitante da cidade, é naturalmente um animal políti-
co – e só através da sua participação na comunidade se torna 
verdadeiramente humano.

É cheia de simbolismo a perspetiva de que o nome da ci-
dade de Atenas proveio de Atenienses (os adoradores da deu-
sa Athena) e não o contrário.

Humanidade e complexidade. O magnetismo da cida-
de provém do seu caráter intrinsecamente paradoxal: esta é, 
em simultâneo, um espaço de encontro e de construção, mas 
também de desencontro e de desconstrução – estando aqui a 
essência do seu fascínio.

Metáfora maior da própria condição humana, a cidade 
não pode nunca, portanto, ser vista de forma simplista. Por-
que, como dizem os poetas, existe uma cidade em cada es-
paço, em cada momento, em cada indivíduo. Na cidade, as 
multiplicidades (delicioso termo) são infinitas – e está aqui, 
certamente, um dos seus mais estimulantes efeitos: o de a 
sentirmos e pressentirmos como elemento múltiplo, caleidos-
cópico, universo de sequências helicoidais de estruturas, de 
ritmos e de expressões.

Uma cidade é assim, por natureza, um ser vivo. Um ser 
vivo com muitas almas: uma heteronímia infinita.

A CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

O conceito de «cidade» tornou-se hoje tão 
difuso como essencial. Como o reinterpretar, 
perante o mundo contemporâneo e as vorazes 
transformações em curso, que desdobram a 
vida urbana de forma contínua? A cidade de 
amanhã será – como foi ontem e é hoje – um 
território de paradoxos, de diálogos e de 
conflitos. De construção e de desconstrução. 
A existência de uma ideia de futuro na cidade 
– elemento central para o seu património – 
necessita o comprometimento, em cada um 
dos seus espaços e tempos, de bases amplas 
de princípios, de estratégias e de direitos. 
Reconhecendo, democrática e biologicamente, 
o genoma urbano: um metabolismo, em 
perpétuo movimento.

A cidade em 
transformação

João Seixas
Geógrafo, Professor Universitário na Faculdade  

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
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A dimensão social dos museus é intrínseca à sua génese: é 
com o acesso coletivo do público, com o abrir de portas para 
além da fruição doméstica e privada, que nascem os primeiros 
museus e se distinguem das coleções e dos tesouros que são, 
afinal, inerentes à própria espécie humana. Agregada ao devir 
dos tempos, a função social dos museus1 não cessou de mol-
dar a evolução da própria instituição museológica, assumindo 
nas últimas décadas múltiplas expressões. Entre a numerosa 
bibliografia e documentação institucional, importa destacar, 
pela sua abrangência e contemporaneidade, a Recomenda-
ção da UNESCO Relativa à Proteção e Promoção dos Museus e 
das Coleções, da sua Diversidade e do seu Papel na Sociedade 
(2015) que veio reforçar a função social dos museus no contex-
to da globalização e acentuar as relações com a economia, a 
qualidade de vida, as tecnologias e a coesão social.

O presente artigo tem por principal objetivo identificar e 
comentar alguns atributos de natureza social presentes nos 
sistemas de credenciação de museus2 de nove países euro-
peus: Espanha, França, Irlanda, Itália, Letónia, Países Baixos, 

Polónia, Portugal e Reino Unido. Entroncada num estudo 
mais vasto, que se debruçou sobre o historial e a comparação 
destes sistemas e das redes nacionais de museus (Camacho: 
2015), esta análise toma como fontes principais os documen-
tos legais, regulamentares ou orientadores que regem aqueles 
sistemas, a par da informação oral recolhida em mais de três 
dezenas de entrevistas realizadas a dirigentes e a profissionais 
dos respetivos setores museológicos.

As finalidades atribuídas aos museus pelo Conselho Inter-
nacional de Museus (ICOM) refletem historicamente a «noção 
revolucionária» (Mairesse: 2005, p. 15) de que os «museus estão 

A dimensão social 
dos museus  
em sistemas  

de credenciação 
europeus

Clara Frayão Camacho 
Museóloga.  

Direção-Geral do Património Cultural

O artigo identifica e analisa os requisitos e 
parâmetros dos sistemas de credenciação de 
museus de nove países europeus sob o ângulo da 
dimensão social. Partindo de uma análise mais 
ampla, incidente nestes sistemas de credenciação 
numa perspetiva histórica e numa perspetiva 
comparativa, foca-se a operacionalização do 
conceito de museu patente naqueles países, 
designadamente no que toca ao acesso dos 

públicos e aos benefícios para a sociedade. 
Tratando-se de um terreno exploratório, em 
particular no que respeita ao reconhecimento 
dos museus credenciados por parte dos públicos, 
apontam-se algumas pistas, com base nos 
escassos estudos existentes e em entrevistas 
efetuadas, na expectativa de contribuir para uma 
reflexão sobre estas matérias, incluindo  
no caso português.

g
Galeria de Pintura Impressionista, National Museum Cardiff. National Museum of 
Wales, País de Gales, Reino Unido. 
Cortesia do National Museum of Wales.

Os museus do Reino Unido estão sujeitos a um sistema de acreditação que coloca 
as experiências dos visitantes, as necessidades dos utilizadores e a colaboração dos 
voluntários como pontos centrais, a par da gestão das instituições e dos acervos.
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Conservação 
do Forte de  

Nossa Senhora  
da Graça em 

Elvas – um modelo 
de trabalho

Fátima de Llera 
Restauradora, In Situ, Conservação de Bens Culturais, Lda.

Paulo Carreira 
Arquiteto, In Situ, Conservação de Bens Culturais, Lda.

Rui Jesuíno 
(colaboração)

Historiador, Câmara Municipal de Elvas

O Forte da Graça. 
Sergiy Scheblykin, 2016.
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Restauro  
e recuperação  

da Igreja 
e Torre dos 

Clérigos
João Carlos dos Santos

 Arquiteto, Coordenador Geral do Projeto

A singularidade e relevância patrimonial da Igreja 
e Torre dos Clérigos consagraram-nas como 
símbolo da cidade do Porto. Carecia contudo 
de estruturas de apoio para a sua interpretação 
e musealização que permitissem a abertura e 
fruição pública de todos os espaços. Apesar 
do razoável estado de conservação o conjunto 
edificado apresentava sinais de degradação no 
património móvel integrado, nas estruturas de 
madeira, nos revestimentos, com infraestruturas 

obsoletas, usos que alteraram a matriz original, 
estruturas de apoio desadequadas, obras 
inacabadas e alguns espaços desaproveitados. 
Em 2013, por ocasião da comemoração dos 250 
anos, dá-se início a uma intervenção de restauro 
e recuperação do conjunto edificado e do 
património móvel e integrado, com o objetivo de 
criar as condições necessárias de acolhimento 
e receção dos visitantes e tornar acessível ao 
público o seu espólio.

Vista geral. Torre. 
Luís Ferreira Alves, 2016.
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Entre os escombros físicos e os da história, 
as condicionantes técnicas e um programa 
museológico necessário, a intervenção no 
Claustro da Sé Patriarcal de Lisboa é «difícil e 
sensível», um exercício de limites. Mesmo não 
havendo alternativa aparente, a proposta de 
construção do núcleo arqueológico «em cripta», 
na ala sul do claustro, é surpreendente. Toda a 
operação conta no entanto com a prudência que 
Adalberto Dias foi demonstrando, sem desistir do 
risco que também gosta de formular. 
Os arcos góticos em ruína serão apreciados em 
relação com o corpo elíptico de escadas. No lugar 
do atual cubelo, algo disforme e acidentado, este 
volume redefinirá todo o perímetro do claustro, 
espaço e ambiente, como um torreão esguio, 
curvo, arriscado e prudentemente integrado. A 
reposição do pátio/jardim, em plano contínuo e 
desornamentado, será o contraponto horizontal 
da torre de escadas, recriando no claustro 
um silêncio até agora provavelmente nunca 
contemplado. 

Risco e prudência.
A instalação do 

núcleo arqueológico 
no claustro da Sé 

Patriarcal de Lisboa
Jorge Figueira

CES, Departamento de Arquitetura, Universidade de Coimbra

f
Sé de Lisboa, Claustro.
Henrique Ruas/DGPC, 1997.

1
Realizado no contexto da Recuperação e Valorização da Sé 

Patriarcal de Lisboa, o projeto de Adalberto Dias em análise visa a 
«instalação do Núcleo Arqueológico e recuperação dos Claustros 
Superiores e Inferiores». Trata-se, como o próprio autor afirma, 
de «uma intervenção difícil e sensível» (Dias: 2015, p. 28). Na ver-
dade, é preciso ser audacioso para contemplar e resolver uma 
operação que entra fundo nos interstícios de uma estrutura com 
a magnitude da catedral de Lisboa lidando diretamente com uma 
história longa e acidentada que está escrita na pedra, mais do que 
nos «papéis», muitos deles perdidos com o Terramoto de 1755.

Os cataclismos e campanhas de obras na catedral de Lisboa 
criaram um «palimpsesto» que uma intervenção como a que é 
aqui ensaiada obriga a reavaliar.

Uma visita ao atual estaleiro arqueológico do claustro deixa 
bem clara a complexidade cultural e técnica que a empreitada 
pressupõe. Mas também a urgência de uma intervenção que mu-
sealize aquilo que está a céu aberto, apenas protegido por uma 
já gasta estrutura efémera. Para lá de outras razões de fundo, 
a existência de um forte turismo, também cultural, em Lisboa, 
torna insustentável a manutenção da atual situação.

Seguindo a memória descritiva do Projeto de Execução, o 
objetivo da operação é a «instalação do Núcleo Arqueológico e 
Museológico em cripta, incluindo percursos de visita às ruínas», 
com «a reposição do Pátio/Jardim ao nível do Claustro Inferior» 
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Dia Internacional dos Museus.
Noite dos Museus 2016
Museus e Paisagens Culturais

Em 2016 as comemorações do Dia Internacional 
dos Museus e da Noite dos Museus decorreram 
nos dias 16 e 18 de maio, sob o tema «Museus 
e Paisagens Culturais»; uma relação pouco 
imediata, mas fundamental para criar pontes 
entre o mundo arquitetado e protegido dos 
Museus e o território quase infinito da Paisagem. 
O objetivo foi promover a ideia de museu 
enquanto centro territorial de uma proteção 
ativa da paisagem, através da interpretação 
do património e do território, da transmissão 
deste conhecimento e da sensibilização 
das comunidades para o papel que podem 
desempenhar na sua conservação e valorização. 
A Direção-Geral do Património Cultural convidou 
as instituições integradas na Rede Portuguesa de 
Museus a juntarem-se a estas iniciativas, tendo-se 
realizado centenas de atividades por todo o país. 
No dia 21 de maio decorreu um Encontro 
no Museu Nacional do Traje, em que quatro 
especialistas de áreas distintas partiram da análise 
dos critérios de definição do termo «Paisagem 
Cultural» e apresentaram as suas visões sobre 
este tema controverso e fascinante. TA

9.ª Edição 2016 – Passatempo 
Num instante… o Património!

Num instante… o Património! é o passatempo 
fotográfico organizado pela Direção-Geral 
do Património Cultural, com o objetivo de 
despertar o interesse e a criatividade artística 
dos jovens pelo Património Cultural português. 
Integra, desde a sua génese (2008), o projeto 
europeu Experiência Fotográfica Internacional 
dos Monumentos (EFIM), do Conselho da 
Europa. A 9.ª Edição, realizada entre 9 de maio 
e 20 de junho de 2016, contou, pelo terceiro 
ano consecutivo, com o apoio das empresas 
OLHARES e NÖS, tendo suscitado a participação 
de um número significativo de concorrentes, este 
ano com criações particularmente interessantes. 
Captadas em zonas distintas do país, as duas 
fotografias vencedoras espelham visões, 
sensibilidades e abordagens artísticas diferentes 
na perceção do património: Palacete Silveira 
e Paulo, de Daniel Carlos (Angra do Heroísmo, 
Açores, 15 anos), e A Lost Window like Me, de 
Inês Marques (Lisboa, 15 anos). A cerimónia de 
entrega de prémios marcou o encerramento 
deste passatempo no evento da abertura oficial 
das Jornadas Europeias do Património 2016, que 
teve lugar no Museu Nacional de Etnologia, a 23 
de setembro. TA

Dia Internacional dos Monumentos
e Sítios 2016
Desporto, Um Património Comum

Em 2016, o Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios (18 de abril), foi celebrado no nosso 
país sob o mote «Desporto, Um Património 
Comum», tendo por base a proposta do ICOMOS 
Internacional. A importância cultural e social 
do desporto, o papel insubstituível, ao longo 
da história, de inúmeras associações, clubes, 
autarquias, museus e outras organizações, 
públicas e privadas, na formação e consolidação 
da identidade de comunidades locais, regionais 
e nacionais, as diferentes formas de expressão 
do património associado ao desporto, seja 
em edifícios, em tradições ou em registos de 
diferente natureza, constituíram alguns dos 
principais propósitos desta iniciativa coordenada 
pela Direção-Geral do Património Cultural 
e com a colaboração do ICOMOS Portugal. 
Realizaram-se mais de 750 atividades, promovidas 
por 610 entidades, em 152 municípios. No dia 
18 de abril, a Jornada sobre o Património do 
Desporto em Portugal organizada pela DGPC, 
ICOMOS-PT e Faculdade de Motricidade Humana 
da Universidade de Lisboa, na MMH-UN, deu a 
conhecer o trabalho de investigadores e entidades 
intimamente ligadas ao património do desporto 
nacional, evidenciando a importância do tema 
deste ano. TA

Urban sketching 
(A)riscar o Património

«(A)riscar o Património» é uma iniciativa da 
Direção-Geral do Património Cultural, com 
apoio dos Urban Sketchers Portugal, que teve 
início em 2014, integrada nas comemorações 
das Jornadas Europeias do Património. Associar 
a representação do património com o desenho 
– na sua vertente mais imediata e espontânea – 
dá o tom para um evento que reúne sketchers, 
ilustradores, artistas ou simples amantes do 
desenho, em vários sítios mas num mesmo dia, 
e que entrou, em 2016, na sua 3.ª edição. Em 
2014 e 2015 a atividade decorreu nas cidades de 
Viana do Castelo, Porto, Coimbra, Montemor- 
-o-Velho, Tomar, Torres Vedras, Lisboa, Castelo 
Branco, Évora, Funchal e Ponta Delgada, a que se 
juntaram, em 2016, o Algarve e a ilha Terceira, nos 
Açores. Em cada ano, o tema adotado segue o 
das Jornadas Europeias do Património; a seleção 
dos desenhos enviados pelos participantes deu 
origem a uma exposição itinerante, com início 
no Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa, 
que será entretanto vertida para uma edição 
em papel, sob a forma de livro/catálogo. Tendo 
sempre como fio condutor a relação privilegiada 
entre desenho e património, em 2016 promoveu- 
-se também um encontro/conferência que contou 
com cinco conferencistas ligados ao mundo do 

desenho, enquanto praticantes ou investigadores, 
que analisaram e conversaram sobre as inúmeras 
potencialidades do desenho como registo. «(A)
riscar o Património» é um projeto aberto e 
em crescimento, em que o prazer imediato do 
registo gráfico se cruza com a reflexão teórica, 
propiciando atividades muito diversas e uma nova 
forma de olhar e experienciar o património. MDB

Museu Monográfico 
de Conímbriga
Trabalhos arqueológicos

O projeto de «Desenvolvimento das escavações 
arqueológicas em Conímbriga», proposto ao Plano 
Nacional de Trabalhos Arqueológicos em 2012, é 
a forma dada ao enquadramento das escavações 
na cidade romana que o Museu Monográfico 
de Conímbriga promove, em colaboração com 
investigadores na área e instituições do ensino 
superior. O projeto é dirigido por Virgílio Hipólito 
Correia e José da Silva Ruivo, do MMC. A área 
selecionada para intervenção corresponde, 
grosso modo, à área localizada entre o fórum e o 
anfiteatro. A sua localização permite desenvolver 
escavações arqueológicas em extensão, sem 
perturbar o normal fluxo de visitantes e o regular 
funcionamento da instituição e é uma área natural 
de extensão do perímetro visitável, no futuro. 
Integrando sondagens feitas em 1992 e noutras 
datas posteriores, em parte determinadas pelos 
resultados de prospeções geofísicas, as quatro 
áreas até agora escavadas permitiram identificar 
estruturas do anfiteatro, construções domésticas 
que se lhe sobrepuseram e uma importante 
estratigrafia posterior à construção da muralha 
baixo-imperial. VHC

Museu Nacional de Arte Antiga
Vamos pôr o Sequeira 
no lugar certo. Sucesso na
campanha de fundraising

Iniciada a 27 de outubro de 2015, a campanha 
Vamos pôr o Sequeira no lugar certo tinha por 
objetivo angariar 600 mil euros para a compra 
da pintura Adoração dos Magos, de Domingos 
Sequeira (1765-1837). A primeira campanha 
de fundraising para aquisição de uma obra 
de arte para um museu nacional ultrapassou 
as expectativas: três dias antes do termo 
estabelecido (30 de abril de 2016), o MNAA 
conseguiu ultrapassar os 600 mil euros. Milhares 
de privados, autarquias, juntas de freguesia, 
escolas, universidades, empresas, responderam 
ao desafio lançado. De salientar o patrocínio 
da Fundação Aga Khan, de 200 mil euros, a 
participação a título pessoal do Presidente da 
República ou a festa organizada no Lux-Frágil, 
que numa noite angariou 13 mil euros. Mesmo 
após o anúncio do término da campanha foram 
muitos os que quiseram dar o seu contributo: foi 

assim conseguido um total de 745 623,40 €, cujo 
excedente será usado, no espírito do regulamento 
da campanha, na compra de outra obra de arte. 
Foram parceiros do MNAA a Fundação Millennium 
BCP, o Público, a RTP, a Fuel e o GAMNAA. MNAA

Programa de rádio
10 anos de Encontros 
com o Património

Com a 10.ª série a iniciar em outubro de 2016 
perfazem-se 10 anos de emissões semanais do 
programa de rádio Encontros com o Património, 
aos sábados de manhã e domingos de madrugada, 
dedicado ao conhecimento e à divulgação do 
Património Cultural. Parceria iniciada em 2007 
entre a Direção-Geral do Património Cultural e 
a TSF Rádio Notícias, conta desde 2014 com o 
patrocínio da Lusitania Seguros. Mais de 1000 
horas de emissão e 340 programas contaram 
com a presença de cerca de 1350 convidados, 
que conversaram e debateram um extenso leque 
de temas, cobrindo o diversificado território 
do Património, nas suas diferentes facetas, 
procurando cruzar opiniões, perspetivas e 
disciplinas. Galardoado em 2014 com o Prémio 
do Património Cultural da União Europeia, 
Prémios Europa Nostra, na categoria Educação, 
Formação e Sensibilização, o júri assinalou este 
projeto como sendo um exemplo de radiodifusão 
na área do Património Cultural e uma parceria 
bem sucedida entre uma entidade pública e uma 
rádio comercial privada, com a participação de 
peritos nacionais, sendo um modelo de projeto 
que poderá ser replicado noutros países. Também 
em 2010 foi premiado com o Prémio Autores, da 
Sociedade Portuguesa de Autores, para o melhor 
programa de rádio, em 2009-2010, com duas 
menções honrosas, uma atribuída no âmbito do 
Prémio Nacional de Ambiente Fernando Pereira e 
outra pela Associação Portuguesa de Museologia 
(APOM), na categoria de Melhor Trabalho 
Jornalístico, esta última de novo entregue pela 
APOM em 2012. Todos os programas emitidos 
podem ser ouvidos em podcast através dos sites 
patrimoniocultural.pt e tsf.pt. ML

Urban sketching 
(A)riscar o Património. 2016

Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios, 2016
Desporto, Um Património 
Comum

Dia Internacional dos Museus.
Noite dos Museus 2016
Museus e Paisagens Culturais

Museu Nacional de Arte Antiga
Vamos pôr o Sequeira  
no lugar certo
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page 50
Mediation and online collections  
– the Rijksmuseum
David Santos

In a different sense from that of Malraux, as mechanic 
technologization led to virtual technologization of the real image, the 
“imaginary museum” is now accessible to all. A reality that was barely 
unimagined some years ago became available  
to all daily internet users. With the poethics of Duchamp and  
his “Boîte-en-valise”, the 20th century had already dreamt  
of the infinite possibilities of a “portable museum”. This dream was 
partially fulfilled with the progressive availability of art images on 
the Internet in the 21st century. This path of no return enables us to 
virtually select those works of art that  
we wish to have around at all times. The challenge for  
museums is to come up with concrete ideas for this purpose. The 
Rijksmuseum in Amsterdam, one of Europe‘s most prestigious 
museums worldwide, has made available for visual appreciation, 
online and in download mode, a significant part  
of its gigantic collection with the promise of sharing it all.

page 56
A changing city
João Seixas

The concept of city has today become diffuse yet essential. 
How to interpret it in the contemporary world with voracious changes 
continuously affecting urban life? The city  
of tomorrow will be – just as it was yesterday and it is today  
– a territory of paradoxes, dialogues and conflicts, of construction and 
deconstruction. The idea of a city future  
– which is essential for its heritage – requires a commitment from each 
space and time based on principles, strategies  
and rights and recognizing, democratically and biologically,  
the human genome: a metabolism in perpetual motion.

page 62
Washerwomen of the Mondego river and 
the dignity of the moment: two heritage 
perspectives
José António Bandeirinha

Drawing on a comment raised by an ethnographic 
reenactment of the barrela (method for bleaching laundry) used by 
the washerwomen of River Mondego, an activity which is still part 
of our living memory as it only came to an end in mid 20th century, 
this article draws attention to the contemporary state of our heritage, 
to the etymological meaning of this concept and, above all, to the 
temporal and spatial limits of such assets to which the communities 
attribute heritage status.
Two texts have been fundamental for this analysis: one by Fernando 
Távora, A lição das constantes; and the other by Manfredo Tafuri, 
La dignitá dell’attimo. Both the reenactment and these texts have 
contributed to making a critical analysis of the situation that the 
contemporary world is confronted with when managing the heritage.
page 70

The social dimension of museums  
in European accreditation systems
Clara Frayão Camacho

This article identifies and analyses the social  
dimension of accreditation requirements and parameters used by nine 
European museums. By broadly analyzing these accreditation systems 
from a historic and comparative perspective, focus is placed on the 
operationalization  
of the concept of museum in those countries, particularly  
as regards public access and benefits for society.
Being an exploratory study on the recognition of accredited museums 
by the public, some clues are given based on the scarce studies and 
interviews made so as to contribute to raising discussion on this issue, 
particularly as regards the Portuguese reality.

page 78
Conservation works at the Fort of Our Lady 
of Graça in Elvas – a model to be followed
Fátima de Llera, Paulo Carreira, Rui Jesuíno (collaboration)

The Fort of Our Lady of Graça, comprising a total area of 201,000 
sq. m and a built area of 48,000  sq m, was inscribed on UNESCO’s World 
Heritage List on 30 June 2012.  The Garrison (Border) Town of Elvas and 
its fortifications went through a Plan of Rehabilitation and Adaptation 
for Development of Cultural Activities in 2013. The need to issue 
general guidelines for rehabilitating and adapting the fort, to define 
guiding principles and to bring forward an appropriate methodology 
for conservation of its structure led to a study of the art of fortification 
and to technical and material descriptions of constructions and their 
finishings. This article provides a brief historical background of the fort 
and the city of Elvas, a description of its defensive system focusing on 
specific structures, and a synthesis of the project and its implementation.

page 92
Oporto, a changing city
Manuel Montenegro

Oporto went through significant structural changes along 
the 18th century. From the initiative taken by the Bishop of Oporto, D. 
Tomás de Almeida, to the works undertaken by the chapter during a 
period of sede vacante, Oporto would permanently be transformed 
from a medieval city into a very  
late imported Baroque and a precocious neo-classic city under the 
domain of the Almadas.
Noteworthy is the Clérigos group of buildings, designed by Nicolau 
Nasoni in 1732 for the newly created Clérigos brotherhood.  
Its location in a changing city and the group of personalities that it 
congregated contributed to shifting the city centre higher. Over a span 
of almost two centuries, the Pena-Ventosa-Porto Fluvial arterial road 
would be replaced by both the Santo Ildefonso – Clérigos and the Pena 
Ventosa-Trindade arterial roads. They still define the centrality and 
expansion of the city today.
page 98
Rehabilitation and restoration  
of the church and tower of Clérigos 
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page 6
Heritage with a Future…
Or about the resilience of cities
Carlos Fortuna

we live at a time of great tolerance towards the past. The 
inflation that both heritage and memory have been suffering is a 
consequence of this fact. However, it would be worth wondering 
if there is an urban heritage that we can pass on to the future. 
The author argues that there is something about heritage that 
has an element of the future, and often of the unexpected, that 
should be handed down to future generations. The only condition 
is to ensure that it doesn’t fall hostage to the action and the 
rectoric of the tourism industry’s nostalgia. This article goes on to 
conclude that this heritage of the future will reinforce the hybrid 
and cosmopolitan nature of the new urbanity, which will also be 
tolerant towards the past.

page 14
Museum, city and territory
Hugues de Varine

Drawing on the personal experience from participating in 
local and other development missions, in a number of management 
practices concerning the living, cultural and natural heritage, the 
author explains how, along the past fifty years, museums progressively 
discovered the need to take into consideration the territories and 
the population involved as well as the heritage that, not belonging 
to museum collections, is part of people’s natural way of life. This 
discovery had a very significant impact on local heritage and cultural 
policies as well as on management practices, action policies and 
museum programmes at home and abroad. As such, museums should 
become local development partners and actors working with and for 
the population.

page 24
Archaeology 2016 – an inventory  
of disappointments?
Vítor Oliveira Jorge

In a society in deep crisis - not only a circumstantial  
one, but a long-term wave that will probably last decades  
- archaeology could not but be in crisis as well. Crisis for  
its subordination to the society of entertainment and tourism, 
where culture became central but as cultural industry. Archaeology 
is a product of modern society,  
industrialization, and thus a legacy of the nineteenth and twentieth 
centuries. In Portugal its maturation was very  
late, mainly due to the long authoritarian period lived here, 
which made archaeology even more fragile during the current 
crisis. Today, archaeology is known to the general public, but 
the Portuguese scientific production is relatively scarce. Yet, it 
is possible that the distant future may create a more interesting 
relationship with human historicity and consequently with the 
instruments of a critical, truly intelligent and complex archaeology.

page 32
Neighbourhood: a threatened heritage  
in contemporary Europe
Nuno Grande, Roberto Cremascoli

Europe is currently undergoing an identity crisis. Mechanisms 
for protecting material heritage have become insufficient to safeguard 
Europe’s vast intangible heritage: people and their citizen relationships 
painstakingly conquered along History based on values such as 
proximity, tolerance and multiculturalism; built on “neighbourhood”, 
a concept that is intrinsically associated with Europe. What sort of 
social heritage should we safeguard against phenomena such as 
“ghettoization”, “gentrification” and “touristification”  
of European cities? Drawing on data gathered from four districts 
designed by Álvaro Siza – in Venice, The Hague, Berlin and Oporto 
– but mainly from his exhibition at, and analysis of, the 2016 Venice 
Architecture Biennale, this article sheds light on places in Europe 
where multiple identities and multiple neighbours can still be found 
today. 

page 42
Inclusive museums: knowing before seeing
Raquel Henriques da Silva 

This article focuses on art museum communication.  
A brief description is made of the problems and the legacy  
of the history of museology, whilst attention is focused on the 
importance of research and knowledge about “lab museums”. It is 
argued that mediation between a museum and its visitors is the key to 
an “inclusive museum.” This requires a strong emphasis on education 
services and an active participation  
of visitors who, apart from enjoying their visit, are to engage with the 
museum. It is hoped that mediation in rhizomatic museums will be 
based on a dialogue between inside/outside, external professionals/
researchers, as auratic values of contemplative vision are replaced by 
problematization, dissemination and incompleteness in experimental 
situations.
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structure of the stairs. On the site of the present turret, which is rather 
misshapen and fallen into disrepair, this volume will redefine the 
whole perimeter of the cloister, including space and ambience, so 
as to form a lean, curve, risky and cautiously integrated turret. The 
repositioning of the patio/garden on a continuous and unadorned 
plane will be the horizontal counterpoint of the stair tower, thereby 
creating a silence  
that might not have been contemplated before.

page 140
A study of visitors of national museums
José Soares Neves, Teresa Mourão

This article aims at releasing some of the main results  
of the Study of Visitors of National Museums, a nationwide pioneer 
study involving 14 museums, based on field work carried out between 
December 2014 and December 2015. The main goal of this initiative 
was to produce updated and reliable information on the public visiting 
the museums of the Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) on a 
wide range  
of aspects.  The predominant social profile of national and foreign 
visitors (particularly their level of education, age and gender) is now 
known and so is information regarding the museum visited (reasons 
for visiting, sources of information used and overall experience). Their 
relationship with museums and galleries was also assessed (cultural 
habits, visits, and knowledge about the monuments, palaces and 
museums  
of the DGPC).

page 146
The importance of Contemporary  
Art for enhancing cultural heritage  
– the MatrizMalhoa project
Mário Caeiro

This article provides an insight into a specific project 
– the MatrizMalhoa – a cultural management methodology 
emphasizing the importance of contemporary art for enhancing cultural 
heritage. It originated from a particular event that was developed 
as an accrochage – in the sense of an ephemeral interruption and 
restructuring of the narrative of the José Malhoa Museum. This was 
done by introducing new works of art to the permanent Exhibition. This 
initiative involved two dozens of artists and speakers who, over a period 
of one a year and at no cost, dealt with an uncommon situation and with 
an atypical public.

page 156
Pombaline interiors: what remains to be done...
Maria Helena Barreiros

This is an appeal for safeguarding the interiors of Pombaline 
architecture at a time of exponential growth in the number of 
tourists in Lisbon and accelerating transformation of its historic 
centre. The multifamily tall building, which is what the Pombaline 
building is about, is the urban housing model adopted, probably 
for the first time, by the public authorities for rebuilding the centre 
of Lisbon following the 1755 earthquake. Despite all that has been 
said about this theme, all the studies and projects that may be seen 
as a handbook of good practices; in spite of the legal protection 
status of the post-earthquake rehabilitation area conferred by 
both central and local administration, it is still common practice to 
let owners and property developers decide on how to safeguard 
heritage values in Downtown Lisbon building interiors.

page 162
‘SOS Azulejo Project’: causes, initiatives 
and repercussions
Leonor Sá

The ‘SOS Azulejo Project’ was developed by the Museum 
of the Criminal Investigation Department in 2007 as a result of a 
number of partnerships and against a backdrop of dilapidation 
of Portuguese tiles, a situation that until then had hardly been 
denounced or discussed. Following the identification of the main 
causes of dilapidation – theft, vandalism, absence of conservation 
and enhancement – the ‘SOS Azulejo Project’ undertook awareness 
campaigns with the aim of safeguarding and enhancing this unique 
cultural heritage. Besides, a number of initiatives were taken that 
yielded positive results, such as a dramatic decrease in the number of 
thefts of historic and artistic tiles and a stagnation in the demolition 
of tiled façades or removal of tiles from the former in Lisbon and 
other municipalities.  

– Oporto
João Carlos dos Santos

The uniqueness and heritage relevance of the church 
and tower of Clérigos have earned its status of icon in the city of 
Oporto. However, it lacked support structures for interpretation and 
musealization so as to open its spaces to the public. 
Despite its reasonable state of conservation, this group of buildings 
showed signs of increasing disrepair in its decorative finishings, 
wooden structures and  cladding,  combined with obsolete 
infrastructure, effects of different uses from those originally 
planned, inadequate support structures, unfinished works and some 
unsuitable spaces.  
For the commemoration of its 250 years in 2013, the Clérigos 
complex and its decorative finishings underwent restoration and 
rehabilitation works with a view to creating the necessary conditions 
to welcome visitors and make its collections available to the public. 

page 108
The Clérigos ensemble – a church,  
a tower, a journey into the unachievable 
Museum project
Catarina Providência, Gabriella Casella, Miguel Palmeiro

The museum project for the Clérigos architectural ensemble, 
which is a multidisciplinary partnership involving design, curatorship 
and cultural production, conferred unity of discourse to the 
“polymathy” of its architecture and decorative finishings. 
The inventory, study and content production carried out by a team 
of experts for nearly one year, in close liaison with the architectural 
rehabilitation project by the architect João Carlos dos Santos, 
identified anchor points and guidelines to the public that led to the 
creation of 3 different, yet complementary, routes. By resorting to a 
laconic design, a balance was sought between public fluidity and an 
efficient content communication.

page 114
The cathedral of Lisbon and its cloister: 
successive restoration campaigns 
Maria João Neto

Even though it went through major changes as a result of 
the 1755 earthquake and through significant restoration works in the 
first half of the 20th century, the Lisbon cathedral bears a remarkable 
testimony to Normandy-inspired Portuguese medieval architecture. 
Tradition has it that King D. Afonso Henriques, after the conquest of 
Lisbon in 1147, had a new cathedral raised on the site of a Moorish 
mosque. The cloister, built during the reign of King D. Dinis, behind 
the temple chevet, has a trapezoidal plan, as a result of adjustment 
to available space. The archaeological campaign that started in 1990 
at the central courtyard has recorded successive occupations of 
the site from Roman times. The latest project for the cloister aims at 
rehabilitating this important structure in the light of such century-
old convergence of occupations and styles.

page 120
Lisbon Cathedral – archaeological 
excavations and a museum project
Alexandra Gaspar, Ana Gomes 

The ruins at the cloister of the Lisbon Cathedral have a long 
diachrony and an occupational complexity. Its structures provide a 
good visibility and an easy understanding of the evolution from an 
Iron-age settlement to the city of Felicitas Iulia, the al-Usbuna and 
the medieval city until the construction of the cloister towards the 
end of the 13th century, beginning of the 14th century during the 
reign  
of King D. Dinis.
Its spatial representation and contribution for increasing knowledge 
about different cities, its unique character and location in the city’s 
main medieval religious monument make this a project with a great 
cultural and tourism potential.  
The project by the architect Adalberto Dias is set to restore the 
cloister and turn its ruins into a museum. This will provide a new 
reading to the cloister, as it will have both an archaeological area and 
a museum in the crypt. 

page 130
Risk and prudence. Setting up 
an archaeological nucleus at the 
cloister of Lisbon’s Patriarchal See
Jorge Figueira

CConsidering the physical and historical debris, 
the technical restraints and a museum programme needing to be 
implemented, the intervention at the cloister of Lisbon’s Patriarchal 
See is “difficult and sensitive”, an endurance exercise. Even though 
there is no other option, the idea of building an archaeological nucleus 
in a crypt, in the south aisle of the cloister, is rather astonishing. 
However, Architect Adalberto Dias has managed to instill prudence in 
the whole operation, though he dares to take risks too. 
The ruined Gothic arches will be assessed against the elliptical 


