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INTRODUÇÃO 

 

 

A Direção-Geral do Património Cultural estabeleceu como objetivos estratégicos para 2016 o 

fomento da participação e fruição dos seus Monumentos, Museus e Palácios, a promoção da 

sua sustentabilidade e a melhoria da qualidade de resposta dos seus serviços. 

 

Após um ano de crescimento superior a 13% no número de visitantes e de 12% das suas 

receitas próprias, a DGPC aposta na continuidade sustentada dos bons resultados: prioriza no 

seu plano de atividades as intervenções em imóveis afetos, as ações de conservação, 

manutenção e requalificação e a diversificação da oferta na área da valorização patrimonial e 

museologia. Mais do que uma deslocação de lazer a um monumento, museu ou palácio, a visita 

deverá tornar-se cada vez mais uma aprendizagem sobre o nosso Património Arquitetónico, 

Arqueológico, Museológico e Imaterial. Uma experiência cultural vivida através de propostas 

cada vez mais criativas e adaptadas de forma personalizada e inovadora às diversas tipologias 

de públicos, cujo crescimento de afluência supera o da média da atividade turística nacional 

global em 2015 (13,2% vs. 9,3%). 

 

A ênfase na requalificação quer do património imóvel e museológico, quer do património 

humano, através da implementação de um programa plurianual de formação especializada dos 

seus quadros, demonstram o empenho desta Instituição na qualidade dos serviços a prestar a 

clientes mas também a parceiros institucionais e privados, à academia e à sociedade civil. 

Sustentabilidade é, uma vez mais, um tema estratégico para a Direção-Geral do Património 

Cultural. Uma gestão rigorosa que vem demonstrando frutos e assim continuará com um 

reforço do peso das receitas próprias no orçamento global e um acompanhamento em tempo 

real da taxa de execução de projetos co-financiados que conduzirá certamente à superação dos 

objetivos. 
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A DGPC tem também expresso no presente Plano de Atividades um projeto ambicioso de oferta 

cultural estruturada na sua missão de execução da política museológica nacional. 2016 

começou, aliás, com um paradigma desta vertente: A exposição Lusitânia Romana, patente no 

Museu Nacional de Arqueologia, recebeu mais de 20.000 visitantes apenas nestes dois meses 

que decorreram desde a sua inauguração, em Janeiro, até à data. 

A exposição permanente do Museu Nacional de Etnologia terá dois novos núcleos, dedicados às 

Máscaras de Trás-os-Montes e aos instrumentos musicais populares portugueses, com ênfase 

nos cordofones;  

As Conferências "Portugal: cultura, identidade e globalização", no Mosteiro da Batalha, contam 

já com a confirmação de presença de especialistas como Dr. Laborinho Lúcio, Dr. Guilherme de 

Oliveira Martins, Professor Freitas do Amaral, Dr. António Barreto, Pilar del Rio ou o Professor 

Manuel Antunes. Uma importante reflexão sobre a nossa identidade e a importância da cultura 

na sua afirmação;  

Por ocasião do seu 50º aniversário, o Panteão inaugurará uma exposição dedicada à evolução 

do conceito de Panteão ao longo do tempo, neste ano que coincide também com os 100 anos 

da escolha da Igreja de Santa Engrácia para Panteão Nacional; 

O Mosteiro de Alcobaça assinala os 25 anos da sua inscrição na Lista do Património Mundial da 

Humanidade com mais uma iniciativa: a publicação do Livro das Atas do Ciclo de Conferências 

sobre Estudos Monásticos Alcobacenses; 

300 Anos da Embaixada do Marquês de Fontes ao Papa Clemente XI. Desta famosa Embaixada, 

que se realizou em Roma a 8 de Julho de 1716, ficaram o testemunho dos três grandes coches 

de aparato: o Coche do Embaixador, o Coche da Coroação de Lisboa e o Coche dos Oceanos. 

Como resultado desta sumptuosa Embaixada, a 7 de novembro do mesmo ano o Papa elevou a 

Capela Real a «Santa Igreja Patriarcal», categoria que passou para a Sé de Lisboa. Exposição no 

Museu Nacional dos Coches; 

Este Museu verá, ainda, concluído o seu projeto museológico; 

Será concluído o complexo processo de transferência, enquadramento e estruturação dos 

serviços relacionados com os Arquivos, Inventário e Fotografia que integram o Sistema de 

Informação do Património Arquitetónico (SIPA), no Forte de Sacavém, anteriormente 

dependente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). 
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Para além de dar continuidade dos concertos a 6 órgãos nos primeiros Domingos de cada mês, 

o Palácio Nacional de Mafra verá restaurados os Carrilhões, obra de grande envergadura e 

complexidade; 

E, naturalmente, o 100º aniversário do Museu Nacional Grão Vasco, com um programa de 

iniciativas que se prolonga por 1 ano e que inclui exposições sobre a história do museu, pintura 

primitiva dos contemporâneos de Grão Vasco e as faianças Bordallo Pinheiro em relação com as 

pinturas de Bordallo Pinheiro do acervo do museu, bem como concertos, espetáculos, 

encontros de especialistas, entre muitas outras atividades. 

 

Estes são apenas alguns destaques de um Programa de Atividades que inclui importantes 

intervenções de reabilitação e requalificação e oferta cultural de animação mas também de 

estudos e reflexão, que a Direção-Geral do Património Cultural desenvolverá este ano e que 

certamente contribuirá para o enriquecimento do saber e da proximidade dos públicos ao 

Património Cultural nas suas mais variadas vertentes. 

 

 

A Direção 
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CARATERIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Missão, Atribuições e Competências 

 

A DGPC – Direção-Geral do Património Cultural é um organismo da administração direta do 

Estado criado através do Decreto-Lei nº 115/2012, de 25 de Maio. 

Tem por missão assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens 

que integrem o património cultural imóvel, móvel e imaterial do País, bem como desenvolver e 

executar a política museológica nacional 

Para cumprimento da sua missão, à DGPC competem, entre outras, as seguintes atribuições: 

 Assegurar o cumprimento das obrigações do Estado no domínio do inventário, classificação, 
estudo, conservação, restauro, proteção, valorização e divulgação do património cultural móvel 
e imóvel, e também no domínio do estudo, valorização e divulgação do património imaterial; 

 Propor a classificação de bens imóveis, de interesse nacional e de interesse público, e a fixação 
das respetivas zonas especiais de proteção, bem como propor a classificação e realizar a 
inventariação sistemática e atualizada dos bens que integram o património cultural móvel e 
imaterial, assegurando o registo patrimonial de classificação e o registo patrimonial de 
inventário dos bens culturais objeto de proteção legal; 

 Propor e executar a política museológica nacional, promover a qualificação e credenciação dos 
museus portugueses, superintender, reforçar e consolidar a Rede Portuguesa de Museus, 
assegurar a gestão das Instituições museológicas dependentes e coordenar a execução da 
política de conservação, salvaguarda e restauro de bens culturais móveis e móveis integrados; 

 Elaborar, em articulação com as respetivas direções regionais de cultura, planos, programas e 
projetos para a execução de obras e intervenções de conservação, recuperação, restauro e 
valorização, em imóveis classificados ou em vias de classificação do Estado, bem como proceder 
à respetiva fiscalização ou acompanhamento técnico; 

 Assegurar a gestão e valorização do património cultural arquitetónico e arqueológico que lhe 
esteja afeto e promover, executar e fiscalizar as obras ou intervenções necessárias a esse fim; 

 Assegurar o acompanhamento do comércio de bens culturais, bem como os procedimentos 
relativos à exportação, expedição, importação e circulação de bens culturais móveis e exercer o 
direito de preferência na aquisição de bens culturais, nos termos da lei; 

 Conservar, tratar e atualizar os arquivos documentais, e as bibliotecas afetas, bem como o 
banco de dados para o inventário do património arquitetónico e arqueológico; 
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Organograma, Serviços Dependentes e Património Afeto 

A estrutura organizacional da Direção-Geral do Património Cultural é a seguinte: 

 

 
Diretora-Geral 

Subdiretor-Geral Subdiretor-Geral Subdiretor-Geral Subdiretor-Geral 

Divisão de Salvaguarda do 
Património Arquitetónico e 

Arqueológico 

Departamento de Bens Culturais Departamento de Museus, 
Conservação e Credenciação 

Departamento de Estudos, Projetos, 
Obras e Fiscalização 

Departamento de Planeamento, 
Gestão e Controlo 

 

 Divisão do Património Imóvel, Móvel 
e Imaterial 

 

Divisão de Museus e Credenciação 

 

Divisão do Laboratório José 
Figueiredo 

 

Divisão de Execução de Obras e 
Fiscalização 

Divisão de Recursos Humanos, 
Expediente e Arquivo 

Divisão de Planeamento, Gestão, 
Controlo, Recursos Financeiros e 

Património 

Divisão Comercial 

Divisão de Documentação, 
Comunicação e Informática 

Biblioteca da Ajuda Mosteiro da Batalha Mosteiro de 

Alcobaça 
Convento de Cristo Casa-Museu Dr. 

Anastácio Gonçalves 

Museu Monográfico 

de Conimbriga 

Museu de Arte 

Popular 

Mosteiro dos 

Jerónimos 

Museu Nacional de 

Arqueologia 

Museu Nacional da 

Música 

Museu Nacional de 

Soares dos Reis 

Museu Nacional de 

Etnologia 

Museu Nacional de 

Arte Antiga 

Museu Nacional de 

Arte Contemporânea 

Museu Nacional do 

Traje 
Museu Nacional do 

Teatro e da Dança 

Museu Nacional do 

Azulejo 

Palácio Nacional de 

Mafra 

Palácio Nacional da 

Ajuda 

Museu Nacional 

Machado de Castro 

Museu Nacional Grão 

Vasco 

Museu Nacional dos 

Coches 

Panteão Nacional Torre de Belém 



 PLANO DE ATIVIDADES 2016    

8 

 

A DGPC tem ainda o seguinte Património Afeto: 

 

 

 Arco da Rua Augusta (Protocolo de gestão com a Câmara Municipal de Lisboa) 

 Capela de São Jerónimo, Lisboa 

 Igreja de São Vicente de Fora, Lisboa 

 Sé de Lisboa 

 Fortaleza de Abrantes (Protocolo de utilização com a Câmara Municipal) 

 Igreja de São Vicente, Abrantes 

 Igreja Matriz da Golegã 

 Convento de São Francisco, Santarém (Protocolo de utilização com a Câmara Municipal) 

 Igreja de Santa Clara, Santarém 

 Igreja da Graça, Santarém (Gestão transferida por protocolo para a Câmara Municipal) 

 Ruínas do Castelo de Alcanede, Santarém 

 Túmulo de Fernão Rodrigues Redondo, na Capela de São Pedro, anexa à Igreja de São 

Nicolau, Santarém 

 Lapa da Bugalheira 

 Villa lusitano-romana (Villa Cardillio), Torres Novas 

 Igreja da Atalaia, Vila Nova da Barquinha 

 Convento de Jesus, Setúbal (Gestão transferida por protocolo para a Câmara Municipal) 

 Igreja Mariz de Setúbal 
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RECURSOS FINANCEIROS 

 

1. Caraterização da Despesa  

a) Orçamento de Funcionamento 

 

A evolução das propostas iniciais do orçamento de funcionamento do organismo neste último 

triénio, por grandes agrupamentos de despesa, encontra-se sumariamente retratada no quadro 

seguinte: 

              

As despesas orçamentadas com o pessoal aumentaram de € 18.330.899 em 2014, para € 

21.234.833 em 2016, sendo que o acréscimo de 15,8% se fundamenta na necessidade de reforçar 

os serviços dependentes da DGPC com os meios humanos necessários às funções de vigilância dos 

palácios, museus e monumentos, alguns dos quais viram ampliada a sua área de exposição aberta 

ao público (i.e. Novo Museu Nacional dos Coches, Museu Nacional de Arte Contemporânea, 

Museu Nacional Soares dos Reis) e que se traduziu no crescimento do mapa de pessoal aprovado 

de 877 efetivos em 2014, para 926 efetivos em 2016. 

As aquisições de bens e serviços também aumentaram em termos da sua orçamentação inicial de 

€ 7.822.732 para € 10.141.943 (+ 29,6%), devido ao impacto estimado com os encargos com as 

instalações, limpeza e higiene e vigilância e segurança1 decorrente das situações de expansão de 

novas áreas expositivas já referenciadas anteriormente, bem como da transferência do Instituto 

                                                             
1 - Os encargos com as instalações (i.e. eletricidade, água, gás) limpeza e higiene e vigilância e segurança no valor 

global de € 5.657.943, representam cerca de 50% do total deste agrupamento. 

 

Dotação 

inicial

Peso das F. 

Financ %

Dotação 

inicial

Peso das F. 

Financ %

Dotação 

inicial

Peso das F. 

Financ %

 01.00.00.00 - despesas com o pessoal 18.330.899 64,23 19.014.439 59,97 21.234.833 60,95

02.00.00.00 - Aquisição de bens e serviços 7.822.732 27,41 8.697.345 27,43 10.141.943 29,11

03.00.00.00 - Juros de mora 10.000 0,04 5.000 0,02 5.000 0,01

04.00.00.00 - Transferências correntes 1.097.300 3,84 762.521 2,40 985.407 2,83

06.00.00.00 - Outras despesas correntes 548.797 1,92 1.274.600 4,02 1.742.507 5,00

07.00.00.00 - Aquisição de bens de capital 729.321 2,56 1.952.050 6,16 730.000 2,10

Total 28.539.049 100,00 31.705.955 100,00 34.839.690 100,00

2014 2015 2016

Agrupamentos de despesa
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da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) para a DGPC do imóvel do forte de Sacavém onde se 

encontra sedeado o Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA). 

No que concerne ao valor inscrito para 2016 a título de transferências correntes, as mesmas tem 

em consideração, designadamente, as transferências para a Fundação Côa Parque (€ 315.000), os 

encargos com os Contratos de Emprego e Inserção (€ 300.000) e os encargos com os estagiários no 

âmbito do Programa de Estágios Profissionais no âmbito da Administração Pública Central – PEPAC 

(€ 112.500). 

No agrupamento Outras Despesas Correntes, a verba inscrita em 2016, refere-se ao impacto da 

aplicação da cláusula de reserva orçamental de 2,5% em receitas gerais (€ 449.807) e em receitas 

próprias (€ 464.018), bem como aos encargos com impostos e outras taxas, com especial 

incidência no que respeita ao IVA (€ 840.000). 

A verba de € 730.000 inscrita em Aquisições de Bens de Capital destina-se a intervenções a realizar 

nos imóveis culturais da DGPC. 

O quadro seguinte permite retratar a evolução da execução do orçamento de funcionamento nos 

anos de 2014 e 2015 em comparação com a previsão orçamental para 2016, sendo de destacar 

que, embora, em termos absolutos, esteja previsto um aumento de € 2.042.267 para este ano face 

à execução financeira verificada no ano anterior, as despesas com pessoal apresentam, no 

entanto, uma tendência acentuada para a sua redução face às restantes despesas de 

funcionamento, já que o seu peso relativo passou de 70,8% em 2014, para 60,9% em 2016. 

            

 

 

 

 

Execução
Peso das F. 

Financ %
Execução

Peso das F. 

Financ %
Execução

Peso das F. 

Financ %

 01.00.00.00 - despesas com o pessoal 19.116.334 70,86 19.192.556 66,01 21.234.833 60,95

02.00.00.00 - Aquisição de bens e serviços 6.237.340 23,12 6.972.289 23,98 10.141.943 29,11

03.00.00.00 - Juros de mora 488 0,00 2.970 0,01 5.000 0,01

04.00.00.00 - Transferências correntes 742.404 2,75 1.324.899 4,56 985.407 2,83

06.00.00.00 - Outras despesas correntes 540.057 2,00 901.276 3,10 1.742.507 5,00

07.00.00.00 - Aquisição de bens de capital 339.406 1,26 683.137 2,35 730.000 2,10

Total 26.976.029 100,00 29.077.127 100,00 34.839.690 100,00

2014 2015 2016

Agrupamentos de despesa
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b) Orçamento de Investimento 

A evolução das propostas iniciais do orçamento de investimento do organismo neste último triénio, por 

grandes agrupamentos de despesa, encontra-se sumariamente retratada no quadro seguinte: 

 

A redução do orçamento de investimento de 2014 para 2016 deve-se ao decréscimo dos 

fundos comunitários inscritos em 2016, à diminuição dos valores inscritos a título de receitas 

próprias e transferências de receitas próprias entre organismos e que estão relacionadas com 

as candidaturas apresentadas ao Fundo de Reabilitação do Património Cultural. 

O investimento a realizar em 2016, centra-se fundamentalmente no Projeto 9038 – Requalificação dos 

monumentos afetos à DGPC, cujo montante orçamentado de € 1.536. 978, representa quase metade do 

total da despesa prevista, encontrando-se previstos três novos projetos a candidatar aos fundos estruturais 

no âmbito do Portugal 2020, sendo eles a Rota do Património Mundial – 2ª fase, o Museu Nacional 

Machado de Castro – Intervenção na Igreja de São João de Almedina2 e o projeto de Comunicação 

Acessível e Inclusiva. 

 

                                                             
2 - A DGPC apresentou em 25/Jun/2015 três candidaturas ao concurso aberto pela Comissão Europeia para entidades públicas 

interessadas em aplicar os Patos de Integridade nos projetos financiados por fundos comunitários, tendo sido aprovada a 

candidatura do projeto "Museu Nacional de Machado de Castro - Recuperação e Adaptação da Igreja de S. João de Almedina 

a Auditório”. 

Neste contexto, a DGPC e a Transparência e integridade-Associação Cívica (TIAC) assinaram, em 6/Nov/2015, um Memorando 

de Entendimento (MoU), para a fase de desenvolvimento do Pato de Integridade. Neste âmbito, a DGPC e a TIAC pretendem 

assinar um Protocolo de Colaboração, cuja minuta já foi elaborada pelos serviços, para elaboração e monitorização do Pato de 

Integridade a aplicar a projetos de investimento a submeter pela DGPC a cofinanciamento dos fundos estruturais e de coesão 

da União Europeia. 

 

Dotação 

inicial

Peso das F. 

Financ %

Dotação 

inicial

Peso das F. 

Financ %

Dotação 

inicial

Peso das F. 

Financ %

 01.00.00.00 - despesas com o pessoal 0 0 0 0 0 0

02.00.00.00 - Aquisição de bens e serviços 1.661.204 35,48 1.564.630 35,49 453.157 13,72

03.00.00.00 - Juros de mora 0 0,00 0 0,00 0 0,00

04.00.00.00 - Transferências correntes 151.926 3,25 50.000 1,13 80.000 2,42

05.00.00.00 - 0 0,00 0 0,00 0 0,00

06.00.00.00 - Outras despesas correntes 0 0,00 0 0,00 0 0,00

07.00.00.00 - Aquisição de bens de capital 2.867.800 61,27 2.794.098 63,38 2.770.696 83,86

Total 4.680.930 100,00 4.408.728 100,00 3.303.853 100,00

2014 2015 2016

Agrupamentos de despesa
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O quadro seguinte permite comparar a execução das despesas de investimento em 2014 e 2015 com a 

previsão orçamental para 2016, a saber: 

 

Uma última nota respeitante à baixa taxa de execução dos orçamentos de investimento nos dois últimos 

anos, face à respetiva dotação inicial, deve-se fundamentalmente à aprovação tardia em 2014 das 

candidaturas ao Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial e, ao fato de, em 2015, o termo dos 

procedimentos concursais lançados ter conduzido a que grande parte da execução prevista para esse ano 

tenha transitado para 2016. 

Verifica-se também uma baixa taxa de execução nos fundos comunitários, dados os reembolsos recebidos 

em 2014 e 2015 não terem sido executados, devido à circunstância de que, grande parte das despesas 

apresentadas foi paga pela contrapartida nacional nos anos anteriores a 2014.  

2. Caraterização da Receita 

Para fazer face às suas despesas com funcionamento, a DGPC orçamentou para 2016, o valor de € 

34.839.690, sendo que mais de metade dessa verba é proveniente das suas receitas próprias, conforme se 

poderá verificar pela leitura do quadro seguinte: 

 

 

Execução
Peso das F. 

Financ %
Execução

Peso das F. 

Financ %
Execução

Peso das F. 

Financ %

 01.00.00.00 - despesas com o pessoal 0 0 0 0 0 0

02.00.00.00 - Aquisição de bens e serviços 888.967 35,48 760.408 43,30 453.157 13,72

03.00.00.00 - Juros de mora 0 0,00 0 0,00 0 0,00

04.00.00.00 - Transferências correntes 80.192 3,25 7.616 0,43 80.000 2,42

05.00.00.00 - Subsídios 0 0,00 0 0,00 0 0,00

06.00.00.00 - Outras despesas correntes 0 0,00 0 0,00 0 0,00

07.00.00.00 - Aquisição de bens de capital 1.133.406 61,27 988.093 56,27 2.770.696 83,86

Total 2.102.565 100,00 1.756.117 100,00 3.303.853 100,00

Agrupamentos de despesa

2014 2015 2016

Receita 

cobrada

Peso das F. 

Financ %

Receita 

cobrada

Peso das F. 

Financ %

Receita a 

cobrar

Peso das F. 

Financ %

Transferências do OE 15.764.441 52,90 15.891.581 48,75 16.318.744 46,84

Transferências de RG entre organismos 350 0,00 0 0,00 0 0,00

Fundos Comunitários 145.968 0,49 98.898 0,30 34.000 0,10

Receitas Próprias 13.827.035 46,40 16.563.038 50,81 18.486.946 53,06

Transferências de RP entre organismos 61.220 0,21 42.889 0,13

Total 29.799.014 100,00 32.596.406 100,00 34.839.690 100,00

Agrupamentos de Receita

2014 2015 2016
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O crescimento acentuado das receitas próprias nos últimos dois anos (+19,8%), tem permitido à DGPC 

assegurar o normal funcionamento dos serviços, já que as transferências do Orçamento de Estado, ao 

manterem-se praticamente inalteráveis, apenas asseguram o pagamento de parte das remunerações 

certas e permanentes e demais encargos sociais com os trabalhadores do organismo3. 

O quadro seguinte retrata, a evolução da receita cobrada em 2014 e 2015, bem como a previsão da receita 

a cobrar em 2016 no que respeita ao orçamento de investimento, a saber: 

 

Conforme já relatado no ponto anterior as transferências do Orçamento de Estado serão na sua maioria 

destinadas a fazer face aos investimentos a realizar na requalificação dos imóveis afetos à DGPC, sendo que 

€ 730.975 dos € 943.475 respeitam a reembolsos de projetos cofinanciados pelos fundos estruturais em 

sede do anterior Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 - De referir que a afetação das receitas próprias para pagamento das despesas com pessoal, passou de € 2.649.092 em 2015 
para € 5.335.896 em 2016, o que representa um crescimento de 101,4%. 

Receita 

cobrada

Peso das F. 

Financ %

Receita 

cobrada

Peso das F. 

Financ %

Receita a 

cobrar

Peso das F. 

Financ %

Transferências do OE 1.177.120 36,44 1.213.747 60,13 1.673.500 50,65

Transferências de RG entre organismos 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Fundos Comunitários 1.928.493 59,69 683.211 33,85 943.475 28,56

Receitas Próprias 125.000 3,87 0 0,00 73.771 2,23

Transferências de RP entre organismos 0 0,00 121.661 6,03 613.107 18,56

Total 3.230.613 100,00 2.018.619 100,00 3.303.853 100,00

2015 2016

Agrupamentos de Receita

2014
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RECURSOS HUMANOS 

 

Caraterização dos recursos humanos da DGPC 

      

A evolução dos recursos humanos por carreiras e categorias que asseguram a missão, atribuições e 

competências da DGPC, quer no âmbito dos serviços centrais quer no âmbito dos serviços dependentes, 

encontra-se retratada no quadro seguinte no que refere ao último triénio: 

 

 

 

 

Os totais anuais de 2013 (843), 2014 (801) e 2015 (827) refletem uma evolução que carece de ser 

explicada, já que o decréscimo de 42 trabalhadores em 2014 e o aumento de 26 em 2015 correspondem a 

saídas e entradas por razões diversas, que se podem observar nos quadros seguintes: 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem.

Dirigente Superior de 

1º grau
1 1 1 1 1 1 0

Dirigente Superior de 

2º grau
3 1 4 3 3 3 3 0

Dirigente Intermédio 

de 1º grau
12 8 20 12 8 20 10 9 19 0

Dirigente Intermédio 

de 2º grau
7 6 13 6 7 13 6 7 13 0

Técnico Superior 90 212 302 83 211 294 78 218 296 5 11 9 25

Assistente Técnico 132 279 411 123 262 385 136 277 413 59 55 60 174

Assistente 

Operacional
25 59 84 24 53 77 20 54 74 17 9 8 34

Informático 4 4 4 4 4 4 0

Técnico de Fotografia 

e Radiografia para a 

Conservação

1 3 4 1 3 4 1 3 4 0

Total 274 569 843 257 544 801 259 568 827 81 75 77 233

Grupo/Cargo/Carreira

2013 2014 2015

CEI (CONTRATO DE 

EMPREGO E 

INSERÇÃO)

Dezembro Dezembro Dezembro

N.º Efetivos 

2013
Total

N.º Efetivos 

2014

Total

N.º Efetivos 

2015
Total Total



 PLANO DE ATIVIDADES 2016    

15 

 

 

Motivo das Saídas nos anos de 2013, 2014 e 2015 

 

Motivo das Entradas nos anos de 2013, 2014 e 2015 

 

         
                  O acréscimo de pessoal em 2015 ficou a dever-se, essencialmente, à abertura do novo Museu Nacional dos 

Coches, em maio, e à inauguração da nova ala do Museu Nacional de Arte Contemporânea (Chiado), em 

julho. 

 

Esse reforço passou por uma alteração do Mapa de Pessoal da DGPC, transformando postos de trabalho de 

técnico superior em assistente técnico de modo a responder às necessidades de vigilância e apoio aos 

visitantes daqueles museus e, ainda, de alguns monumentos com maior carência de recursos humanos. 

 

Uma constante ao longo do período em apreciação (2013 a 2015) foi o crescente recurso a trabalhadores 

com Contrato de Emprego Inserção (CEI e CEI+), já que, apesar das medidas que foram sendo tomadas e 

atrás referidas, elas não foram suficientes para colmatar as necessidades de pessoal, também crescentes, 

Reforma / 

Aposentação         
Mobilidade

Licença sem 

remuneração
Morte

Comissão 

de serviço
Rescisão

Outras 

situações
Total

2013 35 4 2 17 221 279

2014 25 2 2 5 6 27 67

2015 15 9 3 2 3 33 65

Procedimento 

concursal  

Procedimento 

concursal  

interno

Mobilidade

Regresso de 

licença sem 

vencimento

Comissão 

de serviço

Outras 

situações
Total

2013 5 4 7 4 20

2014 2 6 2 6 9 25

2015 28 2 13 1 2 45 91
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dos Palácios, Museus e Monumentos, quer pelo aumento de visitantes4 quer ainda pela ampliação dos 

espaços expositivos. 

 

Uma nota ainda sobre o fato de os trabalhadores da DGPC estarem, na sua esmagadora maioria, na faixa 

etária dos 50 aos 64 anos, alertando-se para a necessidade de um rejuvenescimento dos seus recursos 

humanos, o qual somente será alcançado com o recrutamento externo à Administração Pública.  

 

O quadro infra discrimina essa distribuição por faixa etária e género dos efetivos da DGPC a 31/DEZ/2015, a 

saber: 

 

EFETIVOS DA DGPC A 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

                       

O Tribunal de Contas e a Inspeção Geral de Finanças recomendaram recentemente, nos seus 

relatórios de auditoria à DGPC, a necessidade da substituição gradual e progressiva dos Contratos 

de Emprego e Inserção (CEI e CEI+) pelo recrutamento de novos trabalhadores no quadro da 

                                                             
4 - De acordo com os dados provisórios apurados pelo DMCC, o número de visitantes aumentou de 3.577.433 em 2014 para 
4.051.321 em 2015, o que corresponde a um aumento de 13,2%. 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 
Diligent Superior de 1º  
grau 1 1 0 1 

Diligent Superior de 2º  
grau  1 1 1 3 0 3 

Dirigente Intermédio de 1º  
grau  1 2 2 1 1 1 1 5 5 10 9 19 

Dirigente Intermédio de 2º  
grau 2 1 1 3 1 1 3 1 

6 7 13 

Técnico Superior 1 1 5 6 9 33 6 48 23 50 14 51 16 26 4 3 78 218 296 

Assistente Técnico 2 1 7 12 13 26 18 36 22 44 18 66 14 41 1 3 95 229 324 
Assistente Técnico  
RTFPTRincerto 2 3 7 11 11 10 5 6 8 4 3 4 2 6 2 4 1 41 48 89 

Assistente Operacional 1 1 2 5 1 5 3 9 5 20 7 11 1 3 20 54 74 

Técnico de Informática 1 1 1 1 4 0 4 
Técnico de Fotografia e  
Radiografia para a  
Conservação 

3 1 1 3 4 

TOTAL 2 3 11 13 25 29 31 74 36 96 56 111 43 145 48 88 7 9 259 568 827 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
CARREIRAS /  
CATEGORIAS 

ESCALÃO ETÁRIO 

TOTAL 50-54 55-59 60-64 65-69 
TOTAL  

GENERO  



 PLANO DE ATIVIDADES 2016    

17 

 

Administração Pública, já que a satisfação de necessidades permanentes dos serviços, 

nomeadamente dos museus, palácios e monumentos, devem ser asseguradas exclusivamente por 

trabalhadores em contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 

 

Nesta ótica, torna-se absolutamente necessário reforçar as áreas de vigilância e apoio aos 

visitantes em praticamente todos os serviços dependentes. No que concerne aos serviços centrais, 

estes carecem de meios humanos qualificados em todas as áreas, razão pela qual o mapa de 

pessoal para 2016, aprovado pelo Senhor Ministro da Cultura em 30 de Dezembro de 2015, já 

contempla o aumento em 49 trabalhadores5, na sua esmagadora maioria integrados na carreira de 

Assistente Técnico, dando-se assim, cumprimento, parcial, à recomendação do Tribunal de Contas 

expressa no seu Relatório de Auditoria nº 29/2015, de 3 de Dezembro. 

 

O mapa de pessoal para 2016 aprovado pelo membro do Governo encontra-se identificado no 

quadro seguinte: 

 

 

 

Por último, refira-se que as receitas próprias cobrem 25% da despesa orçamentada com pessoal 

em 2016, sendo que a sua taxa de cobertura era já de 14% em 2015. 

 

 

 

 

                                                             
5 - O mapa de pessoal aprovado para 2016 é de 926 postos de trabalho, sendo que o mapa de pessoal aprovado de 2015 
contemplava 877 postos de trabalho, encontrando-se em 31 de Dezembro último 827 trabalhadores em exercício de funções. 

CARREIRA
POSTOS DE 

TRABALHO

Dirigente Superior 5

Dirigente Intermédio 33

Técnico Superior 321

Assistente Técnico 481

Assistente Operacional 78

Técnico Informático 4

Técnico de Fotografia e 

Radiografia para a conservação
4

TOTAL: 926
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Formação 

 

A Direção-Geral do Património Cultural pretende definir uma estratégia formativa para o período 

compreendido entre 2016 e 2019, com o objetivo de dotar a médio prazo os seus recursos 

humanos com as valências técnicas necessárias e indispensáveis para dar resposta aos múltiplos 

desafios que se colocarão à organização nos seus mais variados domínios de atuação. 

Assim, esta estratégia formativa consubstanciar-se num plano de formação para 4 anos, cujas 

ações nele inscritas decorrem do levantamento de necessidades formativas identificadas pelos 

serviços centrais e dependentes da Direção-Geral do Património Cultural no final de 2015. 

Em resultado do referido diagnóstico de necessidades de formação, constatou-se que as áreas 

identificadas como prioritárias pelos trabalhadores e dirigentes foram as Tecnologias da 

Informação e Comunicação, Línguas Estrangeiras, Comunicação Organizacional e Pessoal, 

Liderança e Desenvolvimento Pessoal, Gestão de Recursos Humanos, Apoio Administrativo e 

Secretariado, Proteção Civil e Gestão da Emergência, Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho, 

Gestão da Qualidade e Auditoria, Reabilitação Urbana e Gestão Financeira e Contabilidade, sendo 

que as mesmas serão preferencialmente ministradas por entidades públicas credenciadas como 

sejam a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) e o Instituto 

de Emprego e Formação Profissional (IEFP). 

O plano de formação plurianual terá também em devida consideração os meios financeiros a 

afetar, através de dotações provenientes das receitas próprias da Direção-Geral do Património 

Cultural e das verbas dos fundos estruturais europeus em sede de candidaturas ao Portugal 20206. 

 

 

 

 

  

                                                             
6 - Foram inscritos na proposta de Orçamento da DGPC para 2016 os montantes de 80.000 € na rubrica 02.02.15 B0 (Outra 

formação) e de 5.000 €  na rubrica 02.02.15 A0 (Tecnologias da Informação e Comunicação), num total de 85.000 €.  
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ANÁLISE SWOT 

 

A análise SWOT da DGPC foi efetuada no âmbito dos trabalhos de elaboração do Plano 

Estratégico 2015-2019. Apresenta-se aqui um resumo das conclusões que ali se explanam mais 

detalhadamente: 

 

A análise qualitativa da DGPC foi construída com base nas entrevistas presenciais e no inquérito 

por questionário aplicado em plataforma online, apresentando-se num primeiro momento o 

retrato obtido a partir da sistematização dos contributos dos seus dirigentes e trabalhadores, 

de acordo com o clássico esquema de deteção de pontos fracos e fortes no interior da entidade 

e de ameaças e oportunidades provenientes da envolvente. Num segundo momento, e 

seguindo idêntica matriz SWOT, o diagnóstico desta Direção-Geral é sustentado nos contributos 

externos recolhidos. 

Análise Interna 

Começando pelas principais debilidades apontadas, estas apresentam dimensões da ordem da 

gestão, da orgânica, dos recursos e da comunicação. Quanto aos aspetos gestionários, estes 

tanto são de natureza processual (burocracia, debilidades do sistema de gestão documental, 

problemas de bilhética, circuitos insuficientes de comunicação), como das atividades (escassas 

reuniões setoriais e intersetoriais, insuficiente comunicação interna e externa) e dos 

equipamentos (em especial os equipamentos informáticos). 

Os aspetos anteriores prendem-se em parte com a dimensão da estrutura orgânica e a sua 

complexidade, bem como com algumas incongruências e desequilíbrios intersetoriais, 

derivados dos próprios diplomas fundadores e regulamentares. Na prática subsiste alguma falta 

de articulação e de colaboração entre unidades orgânicas, assim como fragmentação e 

dificuldades de coordenação. Estes aspetos são acentuados pela dispersão geográfica dos 

Monumentos, Palácios e Museus, o que dificulta um trabalho conjunto pelo mesmo desígnio. 

Os dois principais pontos fortes são também da ordem dos recursos. Em primeiro lugar, a 

consciência de que a DGPC dispõe de pessoal com qualificações elevadas e especializadas, 
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dedicado e dotado de conhecimentos e experiências que o habilitam ao cumprimento da 

missão sendo, no entanto, essencial passar esse conhecimento a novas gerações. 

Em segundo lugar, são destacados os recursos físicos patrimoniais (imóveis e móveis) que 

constituem a própria matéria-prima e razão de ser da DGPC. A importância concedida ao 

património cultural imóvel, às coleções nacionais e aos monumentos classificados como 

património mundial é valorizada do ponto de vista fatual e simbólico, designadamente nos 

vetores da tradição, da memória, da boa reputação e do prestígio nacional e internacional. A 

esta vertente acresce a relevância concedida à abrangência territorial nacional do património 

tutelado ou classificado. 

As principais ameaças identificadas na envolvente externa dizem respeito aos condicionalismos 

legais da Administração Pública, com impacto na contenção de recursos humanos e financeiros. 

Neste contexto, a principal preocupação concerne à dificuldade de renovação geracional do 

pessoal, com consequências danosas na falta de transmissão de conhecimentos especializados, 

com efeitos, designadamente nas áreas técnicas da conservação, do restauro, da 

documentação e da reabilitação. As carências de pessoal de determinados grupos profissionais 

foram assinaladas, designadamente vigilantes, técnicos de segurança, conservadores-

restauradores e arquivistas. Também as regras impostas aos procedimentos administrativos são 

encaradas como impeditivas de uma maior celeridade nos processos e na capacidade de 

concretização. 

No campo das oportunidades, e recordando que este diagnóstico ocorre no arranque do ciclo 

de programação de fundos comunitários do Portugal 2020, estes constituem uma das principais 

conjunturas favoráveis a aproveitar nos próximos cinco anos. 

A expetável evolução positiva da envolvente externa no plano económico, político e 

tecnológico pode trazer vantagens à DGPC. A melhoria da conjuntura económica nacional e 

internacional e o incremento do turismo resultam em aumento do número de visitantes dos 

MPM, incremento das receitas e maior sustentabilidade da DGPC. Estes aspetos ganharão com 

uma maior abertura da Direção-Geral à articulação com outras políticas públicas, 

nomeadamente do território, economia, ambiente, educação, ciência e ação social. 

A potenciação da função social, o ambiente colaborativo e a possibilidade de parcerias na Rede 

Portuguesa de Museus ampliam a ação dos MPM. Boas perspetivas são também de esperar do 
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fortalecimento do sistema de investigação nacional, do aumento dos níveis de escolaridade e 

da evolução da tecnologia, designadamente no incremento e qualificação dos públicos, na 

difusão do conhecimento e na melhoria da divulgação. 

As potencialidades da internacionalização poderão repercutir-se na intensificação da circulação 

de bens culturais, de exposições e de profissionais, na dinamização de itinerários culturais e na 

atratividade dos monumentos classificados como património mundial. No contexto geral da 

globalização, a singularidade do património cultural nacional sob tutela da DGPC constitui um 

fator de afirmação dos valores identitários e um vetor diferenciador face à homogeneização 

cultural. Esta valência pode ajudar, não só à procura interna dos MPM, como potenciar a sua 

internacionalização. 

 

Análise externa 

O diagnóstico da DGPC, efetuado pelas personalidades entrevistadas, indicou como principais 

insuficiências aspetos de ordem política, institucional e gestionária. Com peso equivalente foi 

sublinhada a fraca afirmação da DGPC, a debilidade das políticas culturais que a enquadram, a 

escassa regulamentação legislativa na área patrimonial e a fraca relação com outras entidades 

da Administração Pública. Particular destaque foi dado à menorização da Rede Portuguesa de 

Museus e dos recursos que lhe estão afetos. 

No que toca às debilidades dos MPM, radicam nas áreas da comunicação, da gestão e da 

programação. Quanto à primeira, a insuficiente divulgação dos MPM e das suas atividades recai 

sobretudo no fraco aproveitamento das possibilidades das redes sociais. A falta de projetos 

conjuntos, de aproveitamento partilhado de recursos e de gestão integrada constituem os 

tópicos mais salientes da crítica à inexistência de uma visão e de um discurso comuns. 

Do lado dos pontos fortes foi salientada a adequabilidade da Lei Orgânica face à concretização 

da missão, a relevância patrimonial de edifícios e de acervos, a qualificação e os conhecimentos 

do pessoal e a qualidade da comunicação. Os entrevistados externos salientaram ainda as boas 

práticas referenciais dos MPM no cumprimento das funções museológicas e a capacidade de 

atração de públicos. 
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As principais ameaças elencadas incidem em fatores políticos, legais e orgânicos. A 

vulnerabilidade às alterações de ciclo político, a falta de reconhecimento externo da DGPC e a 

necessidade de uma maior articulação com as Direções Regionais de Cultura somam-se aos 

condicionalismos da Administração Pública com impacto no envelhecimento do mapa de 

pessoal. De uma forma geral, o limitado reconhecimento da importância da cultura e do 

património na sociedade portuguesa é considerado uma desvantagem. Neste contexto, o 

desajustamento da Lei do Mecenato impede a criação de retornos efetivos e benéficos para os 

mecenas e obstaculiza a geração de mais receitas. 

Condicionalismos legais e alterações do modelo de gestão atual, seja por passagem de 

competências para as autarquias, seja por parcerias público-privadas ou por privatização, 

conformam o quadro político e institucional que pode ameaçar a gestão dos MPM. 

As oportunidades favorecidas pelo aumento do turismo e pela evolução da tecnologia e da 

investigação científica constituem as principais potencialidades, com possível impacto no 

reposicionamento dos MPM como referentes culturais e sociais e potenciadores económicos. 

Outras oportunidades identificadas na envolvente externa apontam para o reforço da 

divulgação, das parcerias e das redes de colaboração, ao nível social, cultural, económico e de 

investigação.  

in Plano Estratégico da DGPC 2015-2019
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 OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

A
M

B
IE

N
TE

 E
X

TE
R

N
O

 

 Incremento do turismo com impacto no aumento do 
número de visitantes e das receitas 

 Potenciação de políticas públicas (ordenamento do 
território, ambiente, educação e ação social) 

 Melhoria da conjuntura económica nacional e 
internacional 

 Desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias e 
de informação digital 

 Aproveitamento dos Fundos Comunitários do 
Portugal 2020 

 Potencialidades de internacionalização: itinerários 
culturais, património mundial, circulação de bens 
culturais 

 Insuficiente peso institucional na área da Cultura 

 Desajustamento da Lei do Mecenato 

 Vulnerabilidade à conjuntura política na tomada de decisões 

 Condicionalismos legais ao nível administrativo, designadamente 
em termos de renovação geracional do mapa de pessoal 

 

 FORÇAS FRAQUEZAS 

A
M

B
IE

N
TE

 IN
TE

R
N

O
  Capital humano diversificado, qualificado, dedicado e 

experiente 

 Relevância e valor simbólico do património edificado 
e dos acervos tutelados 

 Relevância institucional resultante da abrangência e 
diversidade de competências orgânicas 

 Abrangência territorial do património tutelado e/ou 
classificado 

 Insuficiência de recursos humanos 

 Burocracia, debilidades do sistema de gestão documental 

 Escassez de recursos e financeiros 

 Desequilíbrios e sobreposição de competências no normativo legal 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS - QUAR 

 

Os objetivos estratégicos da Direção-Geral do Património Cultural serão concretizados através 

de um conjunto muito alargado de iniciativas, planos, projetos e atividades. 

 

É este o Quadro de Avaliação e Responsabilização da DGPC para 2016: 

ANO:2016                                                                                                                                                                                          

  

Ministro da Cultura 

            
Entidade: DGPC- Direção Geral do Património Cultural 

            
A DGPC tem por missão assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro 
dos bens que integrem o património cultural imóvel, móvel e imaterial do País, bem como 
desenvolver e executar a política museológica nacional. 

            
Objetivos Estratégicos 

DESIGNAÇÃO 

OE1: Fomentar a participação e fruição dos Monumentos, Palácios e Museus através do 
aumento do seu número de visitantes, da qualidade do trabalho apresentado e da 
diversificação da oferta de serviços 

OE2: Promover a sustentabilidade da DGPC através do aumento da sua autonomia financeira e 
da diversificação das suas fontes de financiamento 

OE3: Melhorar a qualidade de resposta dos serviços da DGPC aos seus stakeholders através da 
valorização da capacitação técnica dos seus recursos humanos 

    

Objetivos Operacionais 

Eficácia         PESO 40% 

OO1. Melhorar as condições de acesso e fruição aos Monumentos, Palácios e Museus 
da DGPC 

40  

INDICADORES 2014 2015 
META 
2016 

Tolerân
cia 

Valor 
crítico 

PESO 
Obser
vações 

Resulta
do 

Taxa 
Realiz
ação 

Classific
ação 

1. 
Nº. de 
visitantes 

3,577 
milhões 

4,056 
milhões 

4,000 
milhõe

s 
100.000 

4,200 
milhõe

s 
35%         
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Objetivos Operacionais 

INDICADORES 2014 2015 
META 
2016 

Tolerân
cia 

Valor 
crítico 

PESO 
Obser
vações 

Resulta
do 

Taxa 
Realiz
ação 

Classific
ação 

2. 

Nº. de 
intervenções 
em imóveis 
afetos de valor 
superior a 
€20.000 

25 20 20 5 30 30%         

3. 

Nº de ações 
de 
conservação e 
de 
requalificação 
do Património 

  210 202 2 210 35%         

OO2.  Aumentar a oferta cultural para públicos diversificados 20 

INDICADORES 2014 2015 
META 
2016 

Tolerân
cia 

Valor 
crítico 

PESO 
Obser
vações 

Resulta
do 

Taxa 
Realiz
ação 

Classific
ação 

4. 
Nº de 
exposições 
inauguradas 

  35 15 5 25 
100,0

% 
        

OO3. Garantir a qualidade dos serviços prestados nos Monumentos, Palácios e 
Museus da DGPC 

20 

INDICADORES 2014 2015 
META 
2016 

Tolerân
cia 

Valor 
crítico 

PESO 
Obser
vações 

Resulta
do 

Taxa 
Realiz
ação 

Classific
ação 

5. 

Grau de 
satisfação 
(entre 0 e 5) 
do público 
utilizador 

    3,5 0,5 5 
100,0

% 
        

OO4. Aumentar a oferta de produtos em loja  20 

INDICADORES 2014 2015 
META 
2016 

Tolerân
cia 

Valor 
crítico 

PESO 
Obser
vações 

Resulta
do 

Taxa 
Realiz
ação 

Classific
ação 

6. 

Nº de novos 
produtos 
colocados à 
venda 

    500 250 800 
100,0

% 
        

Eficiência         PESO 30% 

OO5. Aumentar a autonomia financeira da DGPC face ao total da despesa realizada 60 

INDICADORES 2014 2015 
META 
2016 

Tolerân
cia 

Valor 
crítico 

PESO 
Obser
vações 

Resulta
do 

Taxa 
Realiz
ação 

Classific
ação 

7. AF=     51% 2% 55% 100,0         
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Objetivos Operacionais 

(RP/Despesa 
Total)x100 

% 

OO6. Diversificação das Fontes de Financiamento da DGPC 40 

INDICADORES 2014 2015 
META 
2016 

Tolerân
cia 

Valor 
crítico 

PESO 
Obser
vações 

Resulta
do 

Taxa 
Realiz
ação 

Classific
ação 

8. 

Nº .de 
candidaturas 
aprovadas e 
contratualizad
as no âmbito 
do Portugal 
2020 

    2 1 3 
100,0

% 
        

Qualidade         PESO 30% 

OO7. Aumentar a participação em projetos inovadores e de responsabilidade social 30  

INDICADORES 2014 2015 
META 
2016 

Tolerân
cia 

Valor 
crítico 

PESO 
Obser
vações 

Resulta
do 

Taxa 
Realiz
ação 

Classific
ação 

9. 

Nº. de 
projetos 
inovadores e 
de 
responsabilida
de social 

    2 1 3 
100,0

% 
        

OO8. Recrutamento de novos trabalhadores nas carreiras de Técnicos Superiores e 
Assistentes Técnicos 

70  

INDICADORES 2014 2015 
META 
2016 

Tolerân
cia 

Valor 
crítico 

PESO 
Obser
vações 

Resulta
do 

Taxa 
Realiz
ação 

Classific
ação 

10
. 

Nº. de  novos 
trabalhadores 
TS e  AT 

    19 5 30 
100,0

% 
        

        
  

NOTAS EXPLICATIVAS 

Objetivos Relevantes: 001,005,006 e 008 
Critérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (4) é igual/superior ao n.º de 
objetivos relevantes exigidos (pelo menos metade dos objetivos operacionais do Instituto). A 
soma da percentagem de contribuição para a avaliação final destes 4 objetivos operacionais é 
de 67% (superior aos 50% exigidos). 
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Recursos Humanos 

DESIGNAÇÃO 
Pontu
ação 
CCAS 

Quadro pessoal 
aprovado 

Pontos 
planeados 

Realizado 

UERHE  
Pontu
ação  

DESVIO
S 

Dirigentes - Direção Superior 20 5 100       

Dirigentes - Direção intermédia e chefes 
de equipa 

16 33 528       

Técnico Superior - (inclui especialistas 
de informática) 

12 325 3900       

Coordenador Técnico - (inclui chefes de 
secção) 

9 2 18       

Assistente Técnico  - (inclui técnicos de 
informática) 

8 483 3864       

Encarregado geral operacional 7   0   

 

  

Encarregado operacional 6   0       

Assistente operacional 5 78 390       

Total 926 8800       

Notas:  

Recursos Financeiros 

DESIGNAÇÃO     PLANEADOS 
REALIZADO

S 
DESVIO

S 

  Orçamento de funcionamento 34.839.690 €     

     Despesas com Pessoal 21.234.833 €     

     Aquisições de Bens e Serviços 10.141.943 €     

     Outras despesas correntes 1.742.507 €     

     Despesas restantes 1.720.407 €     

  Orçamento de Investimento 3.303.853 €     

  Outros                                     -   €      

  TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)      38.143.543,00 €                                    
-   €  

                                  
-   €  

Notas:  
Valores sem cativos e sem cortes 
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JUSTIFICACAÇÃO DE DESVIOS 

AVALIAÇÃO FINAL Taxa 
Realização 

Classifi
cação 

Eficácia     

OO1. Melhorar as condições de acesso e fruição aos Monumentos, Palácios e Museus da 
DGPC 

    

OO2.  Aumentar a oferta cultural para públicos diversificados     

OO3. Garantir a qualidade dos serviços prestados nos Monumentos, Palácios e Museus 
da DGPC 

    

OO4. Aumentar a oferta de produtos em loja      

Eficiência     

OO5. Aumentar a autonomia financeira da DGPC face ao total da despesa realizada     

OO6. Diversificação das Fontes de Financiamento da DGPC     

Qualidade     

OO7. Aumentar a participação em projetos inovadores e de responsabilidade social     

OO8. Recrutamento de novos trabalhadores nas carreiras de Técnicos Superiores e 
Assistentes Técnicos 

    

Indicadores Fontes de Verificação 

Eficácia 

1 Nº. de visitantes 
Estatística dos visitantes registados até 31 dezembro 
2016 (a enviar à Tutela até 31 janeiro2017) 

2 
Nº. de intervenções em imóveis afetos de valor 
superior a €20.000 

Receção provisória/relatório final da intervenção com 
data até 31 dezembro 2016 

3 
Nº de ações de conservação e de requalificação do 
Património 

Relatório das ações realizadas com data até 31 
dezembro 2016 

4 Nº de exposições inauguradas 
Convites das exposições realizadas (a enviar à Tutela 
até 31 dezembro 2016) 

5 Grau de satisfação (entre 0 e 5) do público utilizador Relatório do Inquérito de satisfação realizado 

6 Nº de novos produtos colocados à venda 
Mapas a extrair do programa de gestão de lojas 
artsoft onde consta o registo do novo produto 

Eficiência 

7 AF= (RP/Despesa Total)x100 Mapa de execução orçamental de 2016 

8 
Nº .de candidaturas aprovadas e contratualizadas no 
âmbito do Portugal 2020 

Contrato de financiamento celebrado 

Qualidade 

9 
Nº. de projetos inovadores e de responsabilidade 
social 

Cópia dos Protocolos/Acordos celebrados, se 
aplicável (a enviar à Tutela até 31 dezembro 2016) 

10 Nº. de novos trabalhadores TS e AT 
Mapa com número de postos de trabalho 
preenchidos em 31 dezembro 2016 
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Abreviaturas 

 

AO – Assistente Operacional 

AT – Assistente Técnico 

CEI – Contratos Emprego Inserção 

DGPC – Direção-Geral do Património Cultural 

IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 

IHRU – Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana 

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado 

MMP – Monumentos, Museus e Palácios 

MPM – Monumentos, Palácios e Museus 

OF – Orçamento de Funcionamento 

PEPAC – Programa de Estágios Profissionais no âmbito da Administração Central 

PIDDAC – Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração 

Central 

QREN – Quadro de Referência Estratégica Nacional 

QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização 

SIPA – Sistema de Informação do Património Arquitetónico 

SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

TS – Técnico Superior 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 
   

INCORPORAÇÕES      

Incorporação de bens arqueológicos 

em Museus 

Dar cumprimento aos procedimentos legais necessários para a execução 

desta atribuição da DGPC 

   

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Inventário de património 

arqueológico 

Registo e atualização das ocorrências de património arqueológico no 

sistema de Informação Endovélico 

   

Georreferenciação de património 

arqueológico 

Georreferenciação de património arqueológico, em pontos e em áreas    

 

Repositório de relatórios digitais  

Carregamento dos relatórios de arqueologia documentos/objetos digitais 

num servidor de ftp e colocação do respetivo link no Endovélico com 

ativação do registo para futura visualização na internet  

   

Interoperabilidade entre o Acervo 

Epistolar do Arquivo Leisner e o SI-

Endovélico 

Conclusão das hiperligações na base de dados Biblionet com vista à relação 

dos sítios arqueológicos designados nas cartas com os inventariados no 

Endovélico; 

Integração das referências documentais do Acervo Epistolar – AL, num 

formulário a desenvolver para o efeito no Endovélico . 

   

Manutenção da Base de dados 

Endovélico 

Manutenção do sistema de informação    

Centro Nacional de Arqueologia 

Náutica e Subaquática: Aquisição de 

equipamento 

Equipamento de mergulho completo para  realização de trabalhos 

arqueológicos 

3.075,00 € OF  

  Equipamento de Trabalhos Arqueológicos : Câmara Fotográfica 1.230,00 € OF  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 
   

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Laboratório de Conservação e 

Restauro do CNANS 

Aquisição de câmara de secagem para artefactos em madeira para 

finalização de intervenções de conservação de madeiras arqueológicas 

18.450,00 € OF  

  Aquisição de titulador - equipamento para análise de soluções no âmbito 

da monitorização do tratamento de artefactos 

4.920,00 € OF  

  Aquisição de sistemas de recirculação para impregnação com PEG 

(polietilenoglicol) 

12.300,00 € OF  

  Aquisição de PEG para impregnação das pirogas 3, 4 e 5 do rio Lima 49.200,00 € OF  

  Transporte especializado de artefactos em madeira, para a sua secagem 

em laboratório no estrangeiro 

9.225,00 € OF  

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Património Cultural e Avaliação 

Ambiental  

Identificar as principais questões referentes ao Património Cultural nos 

procedimentos de AIA. Deverá ser articulado no âmbito da revisão da 

circular dos «Termos de referência do fator património cultural em 

procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental.  

1.000,00 € OF  

Evento na Faculdade de Letras - 

Apresentação projeto Arquivo Leisner 

Realização de um simpósio em parceria com a UNIARQ (centro de 

Investigação de Arqueologia da Universidade de Lisboa) relativo ao projeto 

de digitalização 

   

Encontro - Novas Descobertas da 

Arqueologia 

Encontro realizado em parceria com o Museu Nacional de Arqueologia, 

tendo em vista a apresentação pública das últimas descobertas efetuadas 

na área da arqueologia no de 2015 

2.500,00 € OF  

30º Colóquio internacional da  Rei Apoio à realização do encontro através da produção gráfica do  logo e 1.000,00 € OF  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 
   

Cretariae Romanae Fautores divulgação no site e canais divulgativos da DGPC: Apoio do MNA e MMC ao 

nível do acolhimento de uma das sessões e da visita oficial 

Encontro no âmbito dos bens  

Património Mundial em Portugal 

A confirmar    

Programa de estágios      

Acompanhamento de estágios 

curriculares no âmbito de 

licenciaturas e/ou mestrados de 

inventário e georreferenciação de 

património arqueológico 

Acompanhamento de estágios curriculares no âmbito de licenciaturas e/ou 

mestrados de inventário e georreferenciação de património arqueológico 

   

Projetos a Candidaturas com 

Financiamentos Europeus 

     

Projeto Arqueosia - Modernização 

dos serviços de informação 

Arqueológica 

Projeto submetido ao SAMA2020 visando modernizar os serviços de gestão 

do património arqueológico da DGPC, através da melhoria e capacitação 

dos seus serviços, nas seguintes modalidades: 

1. Implementação de novas funcionalidades e integração de novos 

conteúdos no Portal do Arqueólogo; 

2. Desenvolvimento de instrumentos de atualização e automatização de 

recolha de dados geográficos e de inventário de património arqueológico, 

necessários para uma melhor monitorização e cooperação para a 

salvaguarda do património arqueológico;  

3. Criação de novas formas de acesso e de disponibilização de informação 

arqueológica, com recurso às Tecnologias de informação e comunicação. 

visando a modernização dos serviços de arqueologia  com recurso a uma 

melhoria do acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação 

  Orçamento e EU - 

SAMA 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 
   

Projeto de Bioarqueologia - 

Standards, analysis and availability of 

bioarchaeological data: enhancing 

the scientific potential of 

anthropological field reports for a 

better understanding of Portuguese 

past populations 

Desenvolvimento de um projeto, em parceria com a Dr.ª Cristina Cruz e 

Dr.ª Ana Seabra, ICAREHB, a apresentar à FT, com o objetivo de análise de 

documentação e estabelecimento de uma lista de termos aplicados à 

bioarqueologia, com o intuito de serem utilizados no registo dos dados no 

Endovélico 

  FT 

Projeto Heritage Plus - MEGA-ID - 

European Megaliths: Tangible 

identities (MEGA-ID) 

Identification 

Nova candidatura da responsabilidade da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, sendo a DGPC parceira. Este projeto, que deverá 

ser enquadrado no âmbito de um consórcio europeu (com 5 países) 

pretende dar a conhecer os monumentos megalíticos inventariados no sul 

de Portugal, nomeadamente ao grande público em geral. 

  2020 (sem encargos 

para a OF) 

Projeto STORM - Safeguarding 

Cultural Heritage Through Tecnhical 

and Organisational Resources 

Management 

Participação no projeto em causa no âmbito de uma candidatura a fundos  

comunitários, promovido por um conjunto de equipas internacionais e 

pluridisciplinares, cujo ponto focal em Portugal é  a equipa  responsáveis 

pelo projeto de investigação das Ruínas Romanas de Tróia (Setúbal). Este 

projeto procura estudar os impactes das alterações climáticas sobre o 

património cultural e a criação de normativos para a  sua salvaguarda e 

proteção. 

  2021 (sem encargos 

para a OF) 

Programas de cooperação cultural 

internacional 

Participar na preparação e execução de acordos culturais 

no domínio das atribuições da DGPC, em articulação 

com o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação 

Culturais (GEPAC), no caso de acordos internacionais. 

  Esta ação depende das 

solicitações externas 

[GEPAC], não sendo 

possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico - Área do património arqueológico  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 
   

 Área do património arqueológico      

Análise de Pedidos de Autorização de 

Trabalhos Arqueológicos (PATA) 

Propor a autorização da realização dos trabalhos arqueológicos no subsolo 

ou no meio aquático 

  Ação partilhada com as 

DRC, com despacho 

final da DGPC. Esta ação 

depende das 

solicitações externas 

não sendo, possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Análise de Relatórios de Trabalhos 

Arqueológicos  

Propor a aprovação dos relatórios de trabalhos arqueológicos no subsolo    Ação partilhada com as 

DRC, com despacho 

final da DGPC. Esta ação 

depende das 

solicitações externas 

não sendo, possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Análise dos relatórios de 

antropologia biológica realizados no 

âmbito de intervenções 

arqueológicas  

Propor a aprovação dos relatórios de trabalhos arqueológicos no subsolo 

na área da DGPC e DRC Algarve. 

  Ação partilhada com as 

DRC, com despacho 

final da DGPC. Esta ação 

depende das 

solicitações externas 

não sendo, possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Inspeções no âmbito da fiscalização e 

acompanhamento da atividade 

Fiscalizar tecnicamente e acompanhar a realização dos trabalhos   Ação partilhada com as 

DRC, com despacho 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 
   

arqueológica arqueológicos no subsolo ou no meio aquático final da DGPC. Esta ação 

depende das 

solicitações externas 

não sendo, possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Monitorização de sítios arqueológicos Propor a autorização, fiscalizar tecnicamente e acompanhar a realização 

dos trabalhos arqueológicos no subsolo ou no meio aquático e submeter a 

aprovação os respetivos relatórios 

  Ação partilhada com as 

DRC, com despacho 

final da DGPC. Esta ação 

depende das 

solicitações externas 

não sendo, possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Emissão de pareceres e participação 

em comissões de acompanhamento 

no âmbito de Instrumentos de 

Gestão Territorial 

Participar, nos termos da lei, na elaboração dos instrumentos 

de gestão territorial, salvo na elaboração dos 

planos diretores municipais nas circunscrições territoriais 

das DRC 

  Esta ação depende das 

solicitações externas 

não sendo do possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Projetos de Investigação Plurianual 

em Arqueologia 

Novo programa de avaliação técnica e cientifica de projetos de 

investigação não financiados pela DGPC 

  Ação desenvolvida em 

articulação com as DRC 

e com o LARC; Esta ação 

depende dos projetos 

submetidos pelos 

investigadores, não 

sendo possível o 

estabelecimento de 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 
   

indicadores numéricos 

Desenvolver ações de inventariação 

estudo e salvaguarda no âmbito da 

arqueologia náutica e subaquática 

 Promover a salvaguarda, estudo e valorização dos bens arqueológicos 

náuticos e subaquáticos, móveis e imóveis, classificados ou em vias de 

classificação, bem como os não classificados, situados ou não em reservas 

arqueológicas de proteção, designadamente através de ações e programas 

a desenvolver por imperativos de emergência, de ordem preventiva e de 

acompanhamento, ou com vista à verificação, caraterização e avaliação de 

descobertas fortuitas, oficialmente declaradas ou não, ou ainda através de 

projetos fundamentados no seu manifesto e prioritário interesse para o 

avanço dos conhecimentos sobre o património cultural náutico e 

subaquático 

  Esta ação depende das 

solicitações externas 

não sendo, possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Gestão dos processos relacionados 

com a utilização de detetores de 

metais  

    Esta ação depende das 

solicitações externas 

não sendo do possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Apoio e promoção do ensino, 

investigação e divulgação da 

Arqueologia Subaquática e dos 

trabalhos realizados pelos elementos 

do CNANS/DGPC 

 Promover a participação em ações de formação e de divulgação 

relacionadas com o Património Cultural Subaquático; Promoção, educação 

e sensibilização patrimonial de públicos, na área do património cultural 

subaquático (junto do grande público, em encontros científicos nacionais e 

internacionais e em publicações da especialidade);  Promoção da 

institucionalização da arqueologia náutica e subaquática, em organismos 

públicos (autarquias, museus, universidades) e privados (associações), 

permitindo uma partilha efetiva e regulada das responsabilidades do 

Estado e cívicas nesta área do Património; Fomentar os protocolos visando 

o registo, estudo e divulgação do espólio à guarda do CNANS; Colaboração 

em projetos internacionais, sempre que esteja em causa património 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 
   

náutico e subaquático português; Acolhimento de investigadores no 

âmbito do estudo do património cultural subaquático 

Desenvolver ações de monitorização 

e conservação e restauro do 

espólio à guarda do CNANS/DGPC 

Promover ações de conservação, restauro e monitorização de espólio 

arqueológico recolhido em meio húmido ou subaquático, em articulação 

com o DMCC. 

   

Carta Arqueológica de Portugal – 

Inventário do Património Cultural 

Náutico e Subaquático 

Introdução, atualização dos sítios e da atividades arqueológica relacionada 

com o Património Náutico e Subaquático Tratamento técnico-arquivístico 

de processos, das fichas da carta arqueológica e da documentação gráfica 

e audiovisual 

   

Manutenção equipamento do 

laboratório de Conservação & 

Restauro do CNANS:  bombas de 

recirculação 

Manutenção de 4 bombas para tanques de impregnação de madeiras 

arqueológicas 

2.460,00 € OF  

Desenvolvimento de ações de 

inventariação, estudo e salvaguarda 

do espólio arqueológico subaquático 

à guarda do CNANS/DGPC 

Gestão e inventário do espólio; Orientação e integração de estagiários e 

voluntários nos trabalhos desenvolvidos no CNANS/DGPC 

   

Cedência de equipamentos: 

Empréstimo de equipamentos de 

mergulho, náuticos e de trabalho 

arqueológico 

Empréstimo de equipamentos de mergulho, náuticos e de trabalho 

arqueológico, no âmbito de projetos de investigação e ao abrigo de 

protocolos celebrados com a DGPC; Gestão, manutenção e inventário dos 

equipamentos afetos ao CNANS/ DGPC 

   

CNANS: Manutenção de embarcações Manutenção de equipamentos 2.091,00 € OF  

CNANS: Manutenção de 

equipamentos de mergulho 

Manutenção de equipamentos 615,00 € OF  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE BENS CULTURAIS 
   

CNANS: Manutenção de 

equipamentos de náutica 

Manutenção de equipamentos 1.230,00 € OF  

Iniciar/acompanhar o processo de 

transferência do CNANS para futuras 

instalações  

     

Unidade de Coordenação dos Estudos de Impacte Ambiental  

Participação em Comissões de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

Participar, nos termos da lei, nos procedimentos de 

avaliação de impacte ambiental  

  Esta ação depende das 

solicitações externas 

não sendo do possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Pareceres sobre normativos e 

procedimentos relativos ao 

Património Cultural e 

especificamente à Avaliação de 

Impacte Ambiental 

Participar, nos termos da lei, nos procedimentos de 

avaliação de impacte ambiental  

  Esta ação depende das 

solicitações externas 

não sendo do possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Colaboração no âmbito da 

elaboração de Instrumentos de 

Gestão Territorial 

Estudar e propor a definição de normas a que deve obedecer o impacte 

arqueológico de obras, públicas ou privadas, em meio terrestre ou 

subaquático, que envolvam remoção ou revolvimento substancial de terras 

  Esta ação depende das 

solicitações externas 

não sendo do possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Revisão da  circular dos «Termos de 

referência do fator património 

cultural em procedimentos de 

Avaliação de Impacte Ambiental.  

Estudar e propor a definição de normas a que deve obedecer o impacte 

arqueológico de obras, públicas ou privadas, em meio terrestre ou 

subaquático, que envolvam remoção ou revolvimento substancial de terras 
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Eliminação de processos no Arquivo 

da Arqueologia Portuguesa, no 

âmbito dos Procedimentos de AIA, 

concretamente através da 

manutenção apenas dos elementos 

inerentes ao fator património 

     

Setor de Informação Arqueológica      

Depósito e incorporação de espólio 

arqueológicos - diagnóstico da 

localização (2º fase) e procedimentos 

de depósito/incorporação 

Atualização da localização dos espólios osteológicos na base de dados 

Endovélico, através dos relatórios e dos dados obtidos com a realização 

dos inquéritos aos arqueólogos e antropólogos 

 OF da OF  

 Acompanhamento técnico dos 

procedimentos de incorporação de 

bens arqueológicos 

   OF da OF  

Propostas de classificação dos bens 

arqueológicos móveis identificados 

em trabalhos arqueológicos, ou 

achados fortuitos; 

    Ação articulada com a 

DPIMI 

Acompanhamento dos pedidos de 

expedição/exportação de bens 

arqueológicos.  

    Ação articulada com a 

DPIMI e com o DMCC 

Desenvolver ações de inventariação, 

estudo e salvaguarda do espólio 

arqueológico subaquático 

     

Manutenção do Portal do Arqueólogo Implementação da submissão dos formulários dos PIPA - Projetos de    
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(PA) Investigação Plurianuais de Arqueologia 

Análise formal dos registos no "Portal 

do Arqueólogo" (PA) 

Análise dos pedidos de registo de profissionais ou outros requerentes e 

respetiva resposta 

  Esta ação depende das 

solicitações externas, 

não sendo do possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Análise formal dos requerimentos de 

PATA registados no PA 

Análise dos requerimentos de PATA e documentos em anexo, conforme 

legislação em vigor 

  Esta ação depende das 

solicitações externas, 

não sendo do possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Carregamento de dados nos 

relatórios de vestígios biológicos 

humanos e arqueologia funerária – 

módulo Bio-antropologia; 

Otimização e desenvolvimento dos campos relacionados com o módulo de 

Bio-antropologia; Revisão da terminologia e conceitos utilizados na base de 

dados no módulo Bio-antropologia, com apresentação dos resultados em 

colóquio específico e publicação em artigo autónomo 

   

Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico - área do património arquitetónico  

Análise de processos de salvaguarda: 

Intervenções em património 

classificado ou em vias de 

classificação e respetivas ZP e ZEP 

Emitir parecer sobre os procedimentos de licenciamento   Ação partilhada com as 

DRC, com despacho 

final da DGPC. Esta ação 

depende das 

solicitações externas 

não sendo, possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Análise de processos de publicidade: 

área Territorial de Lisboa e Vale do 

Emitir parecer sobre os procedimentos de licenciamento   Ação partilhada com as 

DRC, com despacho 
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Tejo final da DGPC. Esta ação 

depende das 

solicitações externas 

não sendo, possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Análise de processos de salvaguarda: 

Intervenções em património 

classificado ou em vias de 

classificação e respetivas ZP e ZEP, de 

Lisboa no âmbito da ARU 

Emitir parecer sobre os procedimentos de licenciamento   Esta ação depende das 

solicitações externas, 

não sendo do possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Análise de processos de salvaguarda: 

Intervenções em património 

classificado ou em vias de 

classificação e respetivas ZP e ZEP, de 

Lisboa no âmbito da SRU Ocidental 

Emitir parecer sobre os procedimentos de licenciamento   Esta ação depende das 

solicitações externas, 

não sendo do possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Análise de processos de salvaguarda: 

Intervenções em património 

classificado ou em vias de 

classificação e respetivas ZP e ZEP, de 

Santarém no âmbito da ARU 

Emitir parecer sobre planos de pormenor de iniciativa pública ou privada   Esta ação depende das 

solicitações externas, 

não sendo do possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Análise de processos de salvaguarda: 

Intervenções em património 

classificado ou em vias de 

classificação e respetivas ZP e ZEP, via 

DRC's (DGPC) 

Emitir parecer sobre planos de pormenor de iniciativa pública ou privada   Esta ação depende das 

solicitações externas, 

não sendo do possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 
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Análise de processos de salvaguarda: 

Procedimentos de Gestão Territorial 

(PDM's, PPS's, PP's e PU's) 

Acompanhar e promover a elaboração de planos de pormenor de 

salvaguarda e a sua articulação com os demais instrumentos de gestão 

territorial 

  Esta ação depende das 

solicitações externas, 

não sendo do possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Participação em grupos de trabalho e 

Comissões de Acompanhamento em 

Planos de Gestão Territorial 

Acompanhar e promover a elaboração de planos de pormenor de 

salvaguarda e a sua articulação com os demais instrumentos de gestão 

territorial 

  Esta ação depende das 

solicitações externas, 

não sendo do possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Processos de obras / intervenções 

acompanhados pelos técnicos 

Emitir parecer sobre planos de pormenor de iniciativa pública ou privada   Esta ação depende das 

solicitações externas, 

não sendo do possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Emissão de Certidões de Direitos de 

Preferência,  Benefícios Fiscais e 

Certificação Energética 

Pronunciar -se sobre o exercício do direito de preferência por parte do 

Estado sobre bens imóveis classificados ou em vias de classificação, bem 

como dos situados nas zonas de proteção localizadas na circunscrição 

territorial da NUTS II de Lisboa e Vale do Tejo 

  Esta ação depende das 

solicitações externas, 

não sendo do possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Divisão de Património Imóvel, Móvel e Imaterial  

Unidade de Coordenação das Classificações de Património Imóvel  

Propor e promover a classificação de 

bens culturais imóveis e a conversão 

de anteriores formas de proteção. 

Tramitação dos processos de classificação de âmbito nacional de bens 

imóveis (fases de abertura, instrução e decisão). 

  Ação partilhada com as 

DRC, com despacho 

final da DGPC. Esta ação 

depende das 
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solicitações externas 

não sendo, possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Propor e promover a definição de ZEP 

e a conversão de anteriores formas 

de proteção. 

Tramitação dos processos relativos à fixação de ZEP.    Ação partilhada com as 

DRC, com despacho 

final da DGPC. Esta ação 

depende das 

solicitações externas 

não sendo, possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Verificar os procedimentos nas 

restantes circunscrições territoriais 

do continente . 

Verificação das propostas elaboradas pelas DRC e pela SPAA do CNC - 

classificação e ZEP. 

   

Atualizar o inventário nas 

componentes inerentes à UCC. 

Atualização e criação de fichas de inventário no que refere à alteração da 

proteção dos imóveis - abertura e classificação de ZEP. 

   

Inventário do património imóvel - 

Ulisses  

     

Desenvolver, organizar e manter 

atualizado o Inventário Geral do 

Património Cultural no âmbito das 

competências da DGPC, bem como 

dos inventários já existentes, 

procurando ampliar as 

potencialidades do sistema Ulisses e 

Atualização e correção da informação referente aos imóveis classificados 

como de Interesse Municipal, a nível de todos os campos, bem como da 

receção de informação solicitada para atualizar os dados 

georreferenciados referentes a estes municípios; b) Contatar com cerca de 

90  câmaras municipais para estabelecer o protocolo no âmbito da 

atualização e correção da informação referente aos imóveis classificados 

como de Interesse Municipal, bem como da receção de informações para 
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manter atualizado o sistema 

georreferenciado, nomeadamente 

através de protocolos com outras 

entidades, como as Câmaras 

Municipais ou com Universidades ou 

ainda com outras instituições. 

atualizar os dados georreferenciados referentes a estes municípios; c) 

conclusão da atualização do inventário referente à rúbrica "Autor", neste 

caso relativo ao arquiteto Norte Júnior, quer no que concerne aos imóveis 

classificados quer aos que se encontram integrados em áreas protegidas 

ou ZEP, no âmbito do protocolo estabelecido com a Universidade 

Autónoma de Lisboa; d) estabelecer outros protocolos que possam ampliar 

a possibilidade de atualizar o inventário Geral do Património Cultural; e) 

atualizar a informação referente ao universo dos bens arqueológicos 

classificados e em vias de classificação; f) atualização do módulo MGFOTO 

do sistema ULISSES g) Produção de investigação; . 

Assegurar a divulgação das 

atualizações do inventário na página 

da DGPC 

Criação de uma rota patrimonial associada à obra classificada ou inserida 

em áreas de proteção do arquiteto Norte Júnior.  

   

Inventário do património móvel - 

Matriz Net  

     

Digitalização e publicação de registos 

patrimoniais geridos em sistemas e 

informação / apoio técnico e 

normalização e harmonização de 

informação - Matriz Net e Matriz Pix 

a) atualização do número de registos - normalização de termos e de 

categorias, criação de acesso a novos utilizadores. 

   

Inventário do património imaterial - 

PCI 

     

Realizar a inventariação sistemática e 

atualizada dos bens que integram o 

património cultural imaterial, 

submetendo superiormente o registo 

a) Assegurar a análise crítica, a emissão de parecer e a instrução de novos 

procedimentos de inventariação de património imaterial, nas suas diversas 

componentes; b) prestar apoio técnico a entidades terceiras no âmbito do 

inventário do património imaterial; c) realizar no âmbito do protocolo 
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patrimonial de inventário dos bens 

imateriais objeto de proteção legal, 

nomeadamente através de 

protocolos com outras entidades. 

desenvolvido com a Associação Cultural e Museu do Cavaquinho.PT o 

levantamento dos construtores de cavaquinho e práticas de construção ao 

nível do território nacional; d) prestar apoio técnico e validar fichas 

inseridas na "Base de dados Kit de Recolha do Património Imaterial", no 

âmbito do protocolo com a Direção Geral de Educação;  

Inventário dos construtores de 

cavaquinho no âmbito do protocolo 

celebrado com o Museu do 

Cavaquinho.pt 

Inventariar as oficinas que ainda se dedicam à construção de cavaquinhos 

no atual território português 

   

Ações de formação no âmbito da 

RPM e em articulação com as DRC e 

ações de formação junto das escolas. 

Formar e divulgar para a salvaguarda do património imaterial.   Ação articulada com o 

DMCC 

Assegurar a participação da DGPC no 

grupo de trabalho da Comissão 

Nacional da Unesco e da Dieta 

Mediterrânea e promover a 

articulação entre a DGPC e as ONG 

acreditadas pela UNESCO para a 

salvaguarda do PCI. 

Acompanhar as reuniões no âmbito das competências da DGPC em 

matéria da salvaguarda e registo do Património Imaterial. 

   

Circulação de bens culturais       

Pronunciar-se sobre pedidos de 

expedição e exportação temporária 

de bens culturais móveis, nos termos 

da lei. 

Emissão de parecer sobre pedidos de expedição e exportação temporária 

de bens culturais móveis. 

  Esta ação depende das 

solicitações externas, 

não sendo do possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Pronunciar-se sobre pedidos de Emissão de parecer sobre pedidos de expedição e exportação definitiva de   Esta ação depende das 
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expedição e exportação definitiva de 

bens culturais móveis, nos termos da 

lei. 

bens culturais móveis. solicitações externas, 

não sendo do possível o 

estabelecimento de 

indicadores numéricos 

Constituição de base de dados em 

Excel relativa à circulação de bens 

culturais. 

Registo sistemático de todos os pedidos de expedição ou exportação 

submetidos à DGPC, de acordo com os campos mais relevantes para um 

controle dos bens que circulam em Portugal.  

   

Articulação com os grupos de 

trabalho no âmbito de circulação de 

bens culturais (tráfico ilícito, 

restituição). 

Acompanhar as reuniões no âmbito das competências da DGPC em 

matéria de circulação de bens culturais. 

   

Classificação de bens móveis.        

Instruir processos de classificação de 

bens culturais móveis e pronunciar-se 

sobre as propostas de classificação 

ou de inventariação de bens culturais 

móveis que não integrem o acervo 

dos museus e serviços dependentes 

da DGPC. 

Tramitação dos processos de classificação de âmbito nacional de bens 

móveis (fases de abertura, instrução e decisão), bem como assegurar a 

análise crítica, a emissão de pareceres referentes ao património móvel..  

   

Conversão de formas de proteção 

legal de bens móveis 

     

Propor a conversão de anteriores 

formas de proteção de bens culturais 

móveis, nos termos da lei.  

Elaboração de diagnóstico do trabalho desenvolvido no âmbito de 

conversão dos bens móveis sujeitos a proteção legal e definição de uma 

estratégia de implementação. 

   

Apoio Jurídico       
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Apoio a todas as áreas relacionadas 

com as atribuições da DPIMI, 

nomeadamente com todos os 

procedimentos referentes ao 

património móvel, bem como 

elaboração de pareceres jurídicos no 

âmbito das atribuições referenciadas 

e na elaboração de diplomas legais.  

Apoio a todas as áreas relacionadas com as atribuições da DPIMI, 

nomeadamente com todos os procedimentos referentes ao património 

móvel,  bem como elaboração de pareceres jurídicos no âmbito das 

atribuições referenciadas e na elaboração de diplomas legais, 

designadamente de regulamentação da Lei de Bases do Património 

Cultural no que concerne aos bens móveis. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLANO DE ATIVIDADES 2016    

48 

 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO    

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

    30.000,00 € 

Edição dos resultados do Estudo de 

Públicos de Museus Nacionais 

Tratamento de dados, investigação e estudo, elaboração de textos, etc., a 

partir dos resultados do Estudo de Públicos de Museus Nacionais que 

decorreu entre dez.2014 e dez.2015 

20.000,00 € OF eventual candidatura a 

projetos de 

financiamento Portugal 

2020 

Edição de 4 publicações (teses de 

mestrado ou doutoramento) sobre 

Temas de Museologia, em parceria 

com uma editora 

Apoio à edição de  títulos especializados em Museologia e Museografia 10.000,00 € OF  

INCORPORAÇÕES     100.000,00 € 

Processos de aceitação de doações 

de peças para museus e palácios da 

DGPC 

Organização dos processos de aceitação de doações e legados de peças 

para museus e palácios da DGPC 

   

Processos de depósito de peças de 

museus e palácios da DGPC em 

entidades terceiras e de entidades 

terceiras em museus e palácios da 

DGPC 

Organização dos processos de depósito de peças de museus e palácios da 

DGPC em entidades terceiras e de entidades terceiras em museus e 

palácios da DGPC 

   

Processos de incorporação de bens 

arqueológicos em museus RPM 

Articulação com DBC e museus RPM na finalização de processos de 

incorporação de bens arqueológicos 

   

Ampliação de coleções de referência Organização dos processos de aquisição de bens culturais móveis para 

museus e palácios da DGPC 

100.000,00 € OF  

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      
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Processos de gestão de coleções - 

circulação nacional e internacional - 

empréstimos de curta e longa 

duração de peças dos museus e 

palácios da DGPC 

Organização dos processos de gestão de coleções - empréstimos de curta e 

longa duração de peças dos museus e palácios da DGPC 

   

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

    87.500,00 € 

Participação em reuniões da NEMO Participação em reuniões da NEMO (Network of European  Museums 

Organisations) para reforço de parcerias e partilha de experiências no 

domínio da museologia. Pagamento da quotização da DGPC para a 

associação. 

1.500,00 € OF (inclui quota no valor 

previsto de 150 euros) 

Participação em reuniões do 

Ibermuseus 

A DGPC integra o Programa Ibermuseus e o seu Conselho 

Intergovernamental. Para além de reforçar a ligação entre os museus dos 

países ibero-americanos, o Programa tem em curso dois projetos 

específicos de que a DGPC faz parte - o Observatório Ibero-americano de 

Museus e um Programa de Formação e Capacitação em Museologia. 

47.500,00 € OF (inclui quota anual no 

valor de 40.000 USD) 

Participação de museus em reuniões 

ICOM 

Diversos museus e palácios da DGPC são associados institucionais do 

ICOM. A participação em reuniões setoriais ou em assembleias gerais é 

essencial na manutenção de canais de articulação e de conhecimento de 

experiências e boas práticas museológicas a nível mundial. 

5.000,00 € OF (inclui quotas no valor 

previsto de 1.800 euros) 

Participação de museus em reuniões 

ICCROM 

Participação dos serviços centrais da DGPC em reuniões do ICCROM 10.000,00 € OF (inclui quota no valor 

aproximado de 9.000 €) 

Formação para profissionais de 

museus 

Organização de ações de formação setoriais para profissionais de museus 

RPM 

21.000,00 € OF  
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DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO    

Encontro Museus RPM Organização de Encontro Nacional de Museus da RPM 2.500,00 € OF  

COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

    13.000,00 € 

Estudo de Públicos dos Museus 

Nacionais 

apresentação pública e divulgação alargada dos resultados do Estudo de 

Públicos dos Museus Nacionais 

2.000,00 € OF  

Cerimónia de adesão à Rede 

Portuguesa de Museus 

organização de cerimónia de credenciação / adesão de museus à Rede 

Portuguesa de Museus 

1.000,00 € OF  

Concurso "A Minha Escola adota um 

Museu, um Monumento…" 

Organização, em colaboração com Ministério da Educação, do concurso "A 

Minha Escola adota um Museu, um Monumento…" sobre museus RPM e 

da respetiva exposição itinerante 

10.000,00 € OF  

Outras Atividades     72.500,00 € 

Acompanhamento da execução do 

Plano de Atividades de Museus, 

Palácios e Monumentos da DGPC 

Monitorização da concretização do PA 2015 dos Museus, Palácios e 

Monumentos da DGPC 

   

Credenciação de Museus  Apreciação de processos de pedido de credenciação (adesão à RPM) 

apresentados por museus de diversas tutelas 

1.500,00 € OF  

ProMuseus Cofinanciamento de projetos de qualificação de museus RPM e estudo e 

divulgação das suas coleções, fomentando o trabalho em rede. 

PA DEPOF PIDDAC PIDDAC 

Coleções visitáveis Desenvolvimento da LQMP em relação a coleções visitáveis - trabalho 

conjunto DGPC e outros especialistas em todo o País 

1.000,00 € OF  

Visitas técnicas a museus Realização de visitas técnicas a museus RPM    

Apoio técnico e consultoria, nas áreas 

da museologia e museografia  

Articulação dos pedidos de apoio técnico e consultoria nas áreas da 

museologia e museografia  
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DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO    

Análise das reclamações de visitantes 

de museus, palácios e monumentos 

Elaboração de relatório anual sobre as reclamações apresentadas por 

visitantes dos museus, palácios e monumentos da DGPC 

   

Informação sobre receitas de 

bilheteira 

Tratamento de informação sobre a receita gerada pelas bilheteiras dos 

museus, palácios e monumentos da DGPC 

   

Pareceres e informações sobre 

museus, já existentes ou a criar 

Elaboração de pareceres e informações sobre questões relacionadas com a 

criação, funcionamento, fusão ou extinção de museus.  

   

Pareceres sobre concessão de apoios 

financeiros pela administração 

central destinados à criação e 

qualificação de museus 

Elaboração de pareceres  sobre apoios a conceder no âmbito de fundos 

comunitários ou nacionais, de acordo com o previsto na Lei-Quadro dos 

Museus 

   

Pareceres sobre o interesse cultural 

de atividades ou a utilidade publica 

de entidades com atuação na área de 

competências do DMCC 

Elaboração de pareceres de manifesto interesse cultural ou de utilidade 

pública, a submeter ao GEPAC 

   

Articulação com DRC´s nas áreas da 

museologia e da conservação e 

restauro 

Disponibilização de apoio técnico às Direções Regionais de Cultura nas 

áreas da museologia e da conservação e restauro 

   

Resposta a expediente diverso nas 

áreas da museologia e da 

conservação e restauro 

Análise e resposta das questões suscitadas junto da DGPC nas áreas de 

competência do DMCC 

   

Revisão da legislação sobre bens 

culturais móveis, museologia e 

conservação e restauro 

Participação em grupos de trabalho criados no âmbito do Gabinete do SEC 

ou no âmbito da DGPC 

   

Gestão da designada Coleção SEC Gestão da coleção SEC (aguarda-se despacho do SEC nesse sentido)    
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO    

LABORATÓRIO JOSÉ DE FIGUEIREDO      

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

    67.640,00 € 

Monte da Lua Apoio técnico e cientifico aos trabalhos de c-r nos acervos dos Palácios da 

Pena, Monserrate e Sintra. 

  Custos suportados pelo 

Monte da Lua: 

pagamento a 1 técnica 

para a realização do 

estudo e intervenção 

em núcleos de peças de 

papel - desenhos, 

gravuras. De acordo 

com o protocolo 

estabelecido / 

pagamento de 

serviços/aquisição de 

consumíveis 

Projeto IPERION - Roteiro Nacional de 

Infraestruturas de Investigação 

Interesse Estratégico 

A infraestrutura IPERION-CH.pt é uma das 40 infraestruturas de 

investigação que integra o Roteiro Nacional de Infraestruturas de Interesse 

Estratégico e é composta pelo Laboratório da Direção Geral do Património 

Cultural para a área da conservação e restauro (Laboratório José de 

Figueiredo), por um Laboratório do Estado (Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil) e por um centro de investigação avaliado pela FT 

(Laboratório HERCULES da Universidade de Évora). O IPERION-CH.pt é uma 

infraestrutura conjunta de investigação que visa disponibilizar à 

comunidade científica e técnica um conjunto de meios analíticos e 

conhecimento científico na área das ciências aplicadas ao estudo de bens 

67.640,00 €  Projeto aprovado em 

Novembro de 

2014.Neste momento 

aguarda-se instruções 

da FT para início do 

RNIIIE e 

consequentemente do 

projeto. 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO    

patrimoniais, incluindo bens móveis e imóveis. Deste modo, é possível 

combinar nesta infraestrutura, uma equipa altamente qualificada com 

diferentes formações e recursos instrumentais complementares, únicos 

em Portugal. 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Realização de ações de formação 

(conferências e workshops) sobre 

conservação e restauro 

Ações de sensibilização e boas práticas de conservação preventiva   Apenas custos internos 

–pagamento aos 

técnicos, incluindo 

ajudas de custo quando 

necessário 

Estudo e  Intervenção em Bens 

culturais móveis 

Realização de estudos e intervenções de c-r em património cultural móvel 

procedentes de Museus, Palácios e Monumentos da DGPC  

  Apenas custos internos 

–pagamento aos 

técnicos, incluindo 

ajudas de custo quando 

necessário 

Formação de mestrados e licenciados Estágios curriculares de alunos portugueses e estrangeiros procedentes de 

Universidades  

  Apenas custos de 

deslocações se 

necessário 

Estágios curriculares de alunos 

estrangeiros  

Estágios a alunos de Universidades estrangeiras que pretendem 

anualmente fazer a sua formação prática em contexto de trabalho) 

  Apenas custos internos 

– incluindo ajudas de 

custo quando 

necessário 

Orientação de bolseiros de C-R  

procedentes de Universidades  

Apoio a  bolseiros FT alocados nos museus (1 M.Aveiro; 1 M. D.Diogo de 

Sousa ; 1 M.Évora, 1 Centro Mello Beirão;1 MNMC;2 MNSR) e 1 no LJF 

  Apenas custos internos 

– incluindo ajudas de 

custo quando 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO    

necessário 

Orientação de técnicos externos Cooperação profissional de pessoal a trabalhar em museus   Apenas custos internos 

– incluindo ajudas de 

custo quando 

necessário 

Visitas Cooperação com as Escolas, Universidades na divulgação da Instituição   Sem custos 

Dias Abertos Possibilitar o contato direto com os profissionais e as áreas de intervenção   Sem custos 

Consultadoria cientifica e técnica  Prestação de serviços e consultadoria cientifica e técnica em bens culturais 

móveis. Pronunciar sobre propostas de intervenção, procedimentos 

diversos (desinfestações, etc.) ligados à conservação e salvaguarda de 

património cultural móvel  

  Apenas custos internos 

– incluindo ajudas de 

custo quando 

necessário 

Brigadas de trabalho  Prestação de serviços e/ou colaboração com outros Departamentos e 

Divisões da DGPC e com as DRC’s no âmbito das competências do LJF  

  Apenas custos internos 

– incluindo ajudas de 

custo quando 

necessário 

Divulgação Conceção e elaboração de conteúdos    Pagamento de 

inscrições e inerentes 

deslocações no Pais 

/estrangeiro incluindo 

custos internos – 

incluindo ajudas de 

custo quando 

necessário 

Participação em congressos  Realização de estudos e projetos de c-r   Pagamento de 

inscrições e inerentes 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO    

deslocações no Pais 

/estrangeiro incluindo 

custos internos – 

incluindo ajudas de 

custo quando 

necessário 

Prestação de serviços na área da C-R, 

laboratório analítico e fotográfico a 

entidades publicas, privados 

Elaboração de pareceres técnicos/ realização de análises e estudos 

analíticos 

   

Outras Atividades      

Aquisições de materiais para o LJF - 

Laboratório analítico (incluindo áreas 

de Fotografia e RX) e conservação e 

restauro  

Aquisição de consumíveis para o laboratório analítico, fotografia e RX e 

conservação e restauro 

20.000 € OF  

Aquisições de  equipamentos  para o 

LJF -  Laboratório analítico (incluindo 

áreas de fotografia e rx) e 

conservação e restauro  

Aquisição de equipamentos para o laboratório analítico, fotografia e RX e 

conservação e restauro  

  VER PA DEPOF 

Reparações Reparação de diversos equipamentos avariados(ex. colorímetro, maquinas 

fotográficas e equipamentos de apoio à C-R) 

100.000 € OF  

Contratos de manutenção Contratos de manutenção de equipamentos (Balanças, Desmineralizador, 

UPS, HPLC,etc.)  

  Custo a indicar por 

DGPC 

Formação  Deslocação de técnicos  a Congressos e ações de formação    Custos inerentes à 

participação em 

congressos/cursos de 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE MUSEUS, CONSERVAÇÃO E CREDENCIAÇÃO    

formação e incluindo 

ajudas de custo 

Aquisições equipamentos 

informáticos  

Aquisição de material informático /atualização   Custo de obras a indicar 

por DDCI 

Aquisição de publicações periódicas / 

manuais e publicações 

Aquisição de livros e publicações periódicas    Custo de aquisição e 

atualização a indicar 

pelo DDCI 

conservação e restauro de 

património cultural móvel e  

realização de exames laboratoriais 

conservação e restauro de património cultural móvel e  realização de 

exames laboratoriais 

  Decorrentes dos 

materiais e 

equipamentos a 

adquirir para proceder 

aos exames e 

intervenções 

Acreditação  Atestar a qualificação dos profissionais que exerçam atividades de 

conservação e restauro do património cultural móvel , imóvel e integrado  

  Caso o diploma venha a 

ser aprovado, existirão 

também custos 

acrescidos de aquisição 

de serviços para 

implementar o sistema 

Assegurar e garantir vigilância 

presencial no LJF/edifício principal 7 

dias por semana 

Assegurar e garantir vigilância presencial no edifício LJF    Custos inerentes à 

contratação da empresa 

de segurança/contrato 

Assegurar a Limpeza do edifício Assegurar  a limpeza no edifício LJF    Custos inerentes à 

contratação da empresa 

de limpeza 



 PLANO DE ATIVIDADES 2016    

57 

 

 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

ATIVIDADES NO AMBITO DAS COMPETÊNCIAS DO DEPOF  

01| PROJETO 9038_MONUMENTOS E 

IMOVEIS AFETOS OU A 

INTERVENCIONAR PELA DGPC 

     

Empreitadas ISJ_ (igreja são Julião setúbal) Recuperação estrutural da cúpula da torre 

sineira 

56.180,00 € PIDDAC Processos com encargos 

plurianuais aprovados 

com despesa integral 

em 2016 

 MNCoches    

 MAP – Intervenção nas coberturas    

  MGV_Reparação de fachadas 84.588,00 € PIDDAC Processos com encargos 

plurianuais aprovados 

com despesa integral 

em 2016 

  MNAA (museu arte antiga) Remodelação do piso 3 330.583,00 € PIDDAC Processos com encargos 

plurianuais aprovados 

com despesa integral 

em 2016 

  SE_Execução de prospeção geotécnica. 14.913,00 € PIDDAC Processos com encargos 

plurianuais aprovados 

com despesa integral 

em 2016 

  MNAZ (museu azulejo) Remodelação das Instalações Elétricas  34.440,00 € PIDDAC Processos com encargos 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

plurianuais aprovados 

com despesa integral 

em 2016 

  MNTJ (museu traje) Requalificação das instalações sanitárias dos visitantes 31.800,00 € PIDDAC Processos com encargos 

plurianuais aprovados 

com despesa integral 

em 2016 

  MNET (museu etnologia) Substituição da membrana em PVC na cobertura 

do anfiteatro 

18.450,00 € PIDDAC Processos com encargos 

plurianuais aprovados 

com despesa integral 

em 2016 

  Renovação do sistema de AVAC - 1a fase (remodelação da central térmica) 196.800,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Impermeabilização do terraço da Torre de Belém 54.060,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Instalação elétrica e proteção contra descargas atmosféricas (IAT) 18.702,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Novas infraestruturas de energia e telecomunicações na Torre de Belém 73.800,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Reparação de caixilharias e substituição do balizador de sinalização 

aeronáutico (Panteão Nacional) 

13.250,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

novo lançados em 2016 

  Laboratório - Inst. Redes água, esgotos, ventilação e inst. Elétricas (Museu 

Nacional Machado de Castro) 

24.600,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Grades para proteção dos vitrais do refeitório (Mosteiro de Alcobaça) 2.337,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Restauro de azulejos da enfermaria conventual (Palácio Nacional de Mafra) 4.770,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Aquisição de estrados para exposição de instrumentos musicais (Museu 

Nacional da Música) 

3.690,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Intervenção de emergência na fachada (Museu Nacional de Etnologia)  PIDDAC Novo 

  Aquisição de Serviços - Projeto de instalação do Museu da Música. (Palácio 

Nacional de Mafra) 

17.500,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Reparação de portas e pavimentos. (Museu Monográfico de Conímbriga) 14.629,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Reparação de avarias na instalação elétrica. Mosteiro dos Jerónimos) 10.600,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Fornecimento e montagem de unidade de  Climatização do Depósito 18 20.470,00 € PIDDAC Processos preparados 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

(Edifício Arquivos II). (SIPA) em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Museu Nacional de Música, Palácio Foz e Palácio Nacional da Ajuda - 

Reparações Diversas. 

771,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Beneficiação do Sistema Automático de Deteção de Incêndios e do Sistema 

de CTV (Museu Nacional Soares dos Reis) 

2.445,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Diversos imoveis afetos à DGPC - Beneficiações e substituição urgente em 

comp sistemas climatização 

7.380,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  PNM (palácio mafra) Montagem da exposição Alessandro Giusti 55.120,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  JARDINS NORTE Museu Nacional Soares dos Reis 30.000,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  JARDINS CENTRO Museu Monográfico de Conímbriga 53.000,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  JARDINS PATRIMÓNIO HUMANIDADE REGIÃO CENTRO 132.000,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  JARDINS LISBOA 250.000,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

novo lançados em 2016 

  Fornecimento e instalação de gravador e de câmaras para o sistema de 

CTV do Museu Nacional Soares dos Reis 

5.843,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Instalações sanitárias - Aquisição de electroválvulas e placas eletrónicas. 

Novo Museu Nacional dos Coches 

2.442,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Prestação de Serviços de Manutenção Integrada Novo Museu Nacional dos 

Coches 

108.634,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Aquisição de Serviços de Técnicos Responsáveis pela Exploração das 

Instalações Elétricas e de Manutenção Preventiva Sistemática dos PT. 

94.300,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Instalação de circuito de F.O. entre o Convento de São Francisco e o Museu 

do Chiado e instalação de blocos autónomos 

8.610,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Prestação Serviços - Manutenção AVAC - LOTE 1: MNSR, MGV, MNMC. 

LOTE 2: MNEt, MNAA, LJF, MNA, MM, Marq, ARQUIVO DO FORTE DE 

SACAVÉM. 

127.192,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Serviços de apoio técnico especializado exploração instalações técnicas 

especiais em Museus 

11.070,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  PNA, MNAA, MNEt, MNAC - Instalações de gás - Resolução de não 

conformidades. 

999,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

novo lançados em 2016 

  Assistência técnica a equipamentos de extinção de incêndios Lisboa 6.082,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Formação em matéria de primeiros socorros 5.647,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Instalações AVAC - substituição e reparação de componentes Museu 

Nacional do Coches 

19.680,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Fornecimento de componentes para os sistemas de segurança Museu de 

Arte Popular 

506,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Fornecimento material elétrico para sala DDCI 2.008,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Fornecimento de uma torneira Mosteiro da Batalha 332,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Fornecimento e montagem estore bilheteira e escovas na janela. Novo 

Museu Nacional dos Coches 

431,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Fornecimento 4 calhas elevador 02 Schindler. Palácio Nacional da Ajuda 415,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

novo lançados em 2016 

  Chiller 1 aquisição componentes inoperantes circuito 1 do compressor.  

Novo Museu Nacional dos Coches 

2.456,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Renovação sistemas videovigilância, alarmes de intrusão e incêndio. 

Museu Nacional da Música 

19.213,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Fornecimento de material para o elevador Thyssenkrupp. Museu Nacional 

Soares dos Reis 

353,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Fornecimento de material para os elevadores Grupnor. Museu Nacional 

Machado de Castro 

904,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Aquisição componentes inoperantes sistema AVAC. MARL 2.399,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Fornecimento de material para o elevador. Museu Nacional Grão Vasco 519,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Fornecimento vídeo porteiro, lâmpadas LED e interruptores. Museu 

Nacional Soares dos Reis 

2.258,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Beneficiação de portas e cortinas corta-fogo. Museu Nacional Machado de 

Castro 

14.760,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

novo lançados em 2016 

  Aquisição de equipamento de proteção individual 10.455,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Manutenção sistemas segurança ANO 2016 Museu Nacional Soares dos 

Reis 

2.385,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Substituição da tubagem do sistema de AVAC junto à biblioteca. Museu 

Nacional de Etnologia 

 PIDDAC Novo 

  Fornecimento de material elétrico. Novo Museu Nacional dos Coches 2.333,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Fornecimento de material elétrico para o guincho. Novo Museu Nacional 

dos Coches 

376,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

  Fornecimento e instalação de comunicador telefónico e repetidor para S. 

Aut Det Inc. da Ala Norte. Mosteiro de Alcobaça  

1.713,00 € PIDDAC Processos preparados 

em 2015 que serão de 

novo lançados em 2016 

02| CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DE ESPACOS, IMOVEIS E 

EQUIPAMENTOS 

     

Intervenções de manutenção e 

conservação de coberturas, fachadas, 

espaços verdes e infraestruturas em 

Manutenção/ Reparação das Instalações, equipamentos e sistemas de 

águas e esgotos 

20.000,00 € OF  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

imóveis afetos à DGPC 

  Manutenção/ Reparação das instalações equipamentos e sistemas 

elétricas (incluindo. PT’s e grupos geradores) 

80.000,00 € OF  

  Manutenção/ Reparação de instalações, equipamentos e sistemas a gás 10.000,00 € OF  

  Manutenção/ Reparação das instalações, equipamentos e sistemas de 

transporte de pessoas e cargas 

100.000,00 € OF  

  Manutenção dos sistemas de gestão técnica centralizada, segurança e 

segurança integrada 

200.000,00 € OF  

  Conservação e manutenção de jardins integrados em imoveis afetos à 

DGPC 

200.000,00 € OF  

  Manutenção/ Reparação de extintores 2.000,00 € OF  

  Manutenção/ Reparação de rádios portáteis de apoio às equipas de 

primeira intervenção 

1.000,00 € OF  

03| CONTRATOS DE ASSISTENCIA 

TECNICA E MANUTENÇÃO DE 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

     

  Contratação de técnicos responsáveis pelo funcionamento e 

implementação manutenção, gestão técnica centralizada, postos de 

transformação 

80.000,00 € OF  

  Contratação de técnico responsável pela gestão do sistema de AVAC/ 

Gestão centralizada do MNAA, LJF e NMC 

10.000,00 € OF  

  Contratação de especialista para apoio na realização de simulacros e 

manipulação de meios de primeira intervenção 

2.000,00 € OF  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

WMF MJ Plano de conservação e restauro das Abóbadas da Igreja (PCRAI) - 

Fase E2  

 WMF 66.667€ PELA WWF 

Equipamento básico (Aquisição de 

equipamento básico de apoio à 

segurança dos imóveis e ao 

funcionamento do departamento 

nomeadamente as ações de 

diagnostico e fiscalização das 

intervenções em imoveis afetos e 

apoio a outras entidades) 

Equipamento de proteção individual de apoio a fiscalização das 

empreitadas 

2.000,00 € PIDDAC  

  Equipamento de apoio laboratorial e de operações de diagnostico em 

imoveis 

7.500,00 € PIDDAC  

  Aquisição de extintores 2.000,00 € PIDDAC  

  Aquisição de equipamentos de apoio à segurança dos imóveis afetos 20.000,00 € PIDDAC  

04| CANDIDATURAS A FUNDOS E 

APOIOS 

     

04.01| Fundo de Reabilitação e 

Conservação Patrimonial 

(considerando uma comparticipação 

mínima de 75% e máxima de 100%) 

PNA_conservação e restauro da fachada Este (232000€) 232.000,00 € FRCP a 100% obra iniciada em 2015, 

com um investimento 

total de 348,000€ 

  LJF (labor. José figueiredo) Reinstalação dos serviços de restauro das áreas 

de papel e mobiliário, arquivo e biblioteca 

166.756,00 €  Valor não inscrito pelo 

FRCP para o ano de 

2016, uma vez que esta 

verba seria transferida 

em 2015. Não se 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

verificou esta 

transferência por 

impossibilidade dos 

serviços efetuarem o 

auto de vistoria aos 

trabalhos efetuados. 

  MNC (museu coches - picadeiro) Remodelação da cobertura 182.172,00 € FRCP a 80%  

  MNC (museu coches - picadeiro) Remodelação da cobertura 44.128,00 € PIDDAC 20%  

  MNAA (museu arte antiga) Recuperação das fachadas do Palácio Alvor 89.040,00 € FRCP a 80%  

  MNAA (museu arte antiga) Recuperação das fachadas do Palácio Alvor 21.123,00 € PIDDAC 20%  

  MNAC (museu chiado) Recuperação de coberturas e ligação entre o museu 

e o novo núcleo expositivo 

109.894,40 € FRCP a 80%  

  MNAC (museu chiado) Recuperação de coberturas e ligação entre o museu 

e o novo núcleo expositivo 

8.480,00 € PIDDAC 20%  

  Requalificação e adaptação do edifício dos serenins/ depósito D. Carlos  FRCP a 80% Verba não inscrita pelo 

FRCP para o ano de 

2016 - 48.000,00 

  Requalificação e adaptação do edifício dos serenins/ depósito D. Carlos  PIDDAC 20% Verba não inscrita para 

o ano de 2016 - 

12.000,00 

  MNET (museu de etnologia) Requalificação da cobertura do auditório e 

vestíbulo (incluindo sala exposições -1) 

 FRCP a 80% Verba não inscrita pelo 

FRCP para o ano de 

2016 - 80.000,00 

  MNET (museu de etnologia) Requalificação da cobertura do auditório e  PIDDAC 20% Verba não inscrita para 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

vestíbulo (incluindo sala exposições -1) o ano de 2016 - 

20.000,00 

04.02| Fundo de Salvaguarda do 

Património Cultural (considerando 

uma comparticipação mínima de 80% 

e máxima de 90%) 

PNM_Restauro dos carrilhões, automatismos e relógios situados nas torres 

sineiras Norte e Sul, incluindo todos os mecanismos dos instrumentos 

musicais 

1.272.000,00 € FSPC e CMM Investimento total 

estimado em 

2.000.000€ 

04.03| Fundos Europeus Estruturais e 

de Investimento PORTUGAL 2020 

     

Candidaturas CIM OESTE Igreja São Gião Consolidação estrutural do imóvel e recolocação de 

coberturas - projeto 

1.875,00 € FUNDOS 

COMUNITÁRIOS 

(85%)  E PIDDAC 

(15%) 

obra 250,000€; a 

protocolar com DGTF e 

CMN 

Candidaturas CIM Médio Tejo Igreja São Vicente Recuperação integral das coberturas 2.250,00 € FUNDOS 

COMUNITÁRIOS 

(85%), PIDDAC 

(7,5%) E 

PARCERIA 

(7,5%) 

Ao abrigo de protocolo 

com CM Abrantes 

  Aqueduto de Pegões Reabilitação - 1ªfase - intervenções de emergência 5.625,00 € FUNDOS 

COMUNITÁRIOS 

(85%), PIDDAC 

(5%) E 

PARCERIAS 

(10%) 

a protocolar com DGTF 

e CM Tomar 

  Vila Cardillio - conservação e restauro de mosaicos e beneficiações no 3.750,00 € FUNDOS 

COMUNITÁRIOS 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

exterior do edifico do CI (85%), PIDDAC 

(7,5%) E 

PARCERIA 

(7,5%) 

  Muralhas da Vila de Óbidos -  - trabalhos preliminares de limpeza, 

diagnostico,  proteção e consolidação 

5.625,00 € FUNDOS 

COMUNITÁRIOS 

(85%), PIDDAC 

(7,5%) E 

PARCERIA 

(7,5%) 

 

  Sé de Lisboa Requalificação do Claustro - fase 1 7.500,00 € PIDDAC Investimento total 

estimado em 

3,996.200€ 

PO CENTRO MNMC_Beneficiação de fachadas, vãos e cobertura da igreja de S. João de 

Almedina 

15.000,00 € FUNDOS 

COMUNITÁRIOS 

(85%)  E PIDDAC 

(15%) 

 

  MNMC_Beneficiação de fachadas, vãos e cobertura da igreja de S. João de 

Almedina 

85.000,00 € PIDDAC  

  MNMC_Adaptação da Igreja para auditório - projetos de especialidades 2.115,00 € PIDDAC  

  MNMC_Adaptação da Igreja para auditório - projetos de especialidades 11.985,00 € PIDDAC  

  MMC_Ampliação da área visitável para ligação a Condeixa-a-Velha 15.000,00 € PIDDAC  

  MMC_Ampliação da área visitável para ligação a Condeixa-a-Velha 85.000,00 € PIDDAC  

  MMC_Ampliação do museu monográfico de Conímbriga - estudos e 10.200,00 € PIDDAC  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

projetos 

  MMC_Ampliação do museu monográfico de Conímbriga - estudos e 

projetos 

57.800,00 € PIDDAC  

  MGV_Introdução de sistemas de controlo ambiental nas salas de exposição 

permanente 

27.000,00 € PIDDAC  

  MGV_Introdução de sistemas de controlo ambiental nas salas de exposição 

permanente 

153.000,00 € PIDDAC  

PO CENTRO_Rota do Património 

Mundial – 2ª fase 

MB_Requalificação do Claustro D. Afonso V e espaços envolventes - 

projeto 

9.037,50 € PIDDAC  

  MB_Requalificação do Claustro D. Afonso V e espaços envolventes - 

projeto 

51.212,50 € PIDDAC  

  MB_Plano de recuperação de fachadas exteriores - 1ª fase 9.000,00 € PIDDAC  

  MB_Plano de recuperação de fachadas exteriores - 1ª fase 51.000,00 € PIDDAC  

  MB_Construção da nova portaria/ receção - projeto 3.750,00 € PIDDAC  

  MB_Construção da nova portaria/ receção - projeto 21.250,00 € PIDDAC  

  MA_Recuperação da cerca e do sistema hidráulico - projeto 11.850,00 € PIDDAC  

  MA_Recuperação da cerca e do sistema hidráulico - projeto 67.150,00 € PIDDAC  

  MA_Requalificação do antigo paço abacial - projeto 12.000,00 € PIDDAC  

  MA_Requalificação do antigo paço abacial - projeto 68.000,00 € PIDDAC  

  MA_Recuperação das fachadas exteriores 7.500,00 € PIDDAC  

  MA_Recuperação das fachadas exteriores 42.500,00 € PIDDAC  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

  CC_limpeza e conservação das fachadas da Igreja e charola 15.105,00 € PIDDAC Investimento total 

estimado em 

1,000,000€ 

  CC_limpeza e conservação das fachadas da Igreja e charola 85.595,00 € PIDDAC  

  CC_Nova receção/bilheteira, circuito de visita e loja - projeto 13.350,00 € PIDDAC  

  CC_Nova receção/bilheteira, circuito de visita e loja - projeto 75.650,00 € PIDDAC  

  CC_Recuperação e valorização do castelo 67.500,00 € PIDDAC  

  CC_Recuperação e valorização do castelo 382.500,00 € PIDDAC  

  Projeto de comunicação Acessível e Inclusiva 3.750,00 € PIDDAC  

  Projeto de comunicação Acessível e Inclusiva 21.250,00 € PIDDAC  

  Rede de Inventário e Comunicação - Património Mundial do Centro - 1ª 

fase 

3.750,00 € PIDDAC  

  Rede de Inventário e Comunicação - Património Mundial do Centro - 1ª 

fase 

21.250,00 € PIDDAC  

05| ESTUDOS, PROJETOS E OUTROS 

TRABALHOS ESPECIALIZADOS A 

REALIZAR EM PATRIMÓNIO 

CLASSIFICADO 

     

05.01| Estudos e projetos MNAA_ Projeto de renovação da cobertura do antigo palácio Alvor 17.500,00 € OF  

  MNTJ_Requalificação de áreas relacionadas com a nova 

programação_projeto 

12.000,00 € OF  

  Graça Santarém Diagnostico/ Projeto restauro do Tumulo da família 5.000,00 € OF  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

Menezes  

05.02| Apoio técnico especializado 

na área dos estudos e projetos 

apoio técnico no diagnostico e calculo estrutural 10.000,00 € OF  

  apoio técnico ao nível do projeto e desenho técnico de arquitetura e 

especialidades 

10.000,00 € OF  

06| FORMAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

     

Continuação da estratégia de 

formação interna, troca de 

experiencias e sensibilização dos 

técnicos do DEPOF mas também da 

DGPC para as questões relacionadas 

com a salvaguarda e valorização do 

património classificado (imoveis e 

coleções) 

Curso de especialização em gestão e coordenação de segurança e saúde no 

trabalho da construção 

10.000,00 € OF  

  Frequência de ações de formação relacionadas com o código de 

contratação publica, a fiscalização de empreitadas e a coordenação de 

segurança e saúde em fase de projeto e obra 

5.000,00 € OF  

07| EQUIPAMENTO DE APOIO AO 

TRABALHO DESENVOLVIDO PELO 

DEPOF 

     

  Aquisição de software de apoio à gestão de projetos e obras 5.000,00 € OF  

  Aquisição de software de calculo de engenharia 7.500,00 € OF  

  Aquisição de software de CAD (arquitetura) 5.000,00 € OF  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

LABORATÓRIO DE ARQUEOCIÊNCIAS      

PROJETOS PIPA Análise preliminar do projeto; análise crítica ao parecer técnico emanado 

pela DGPC e / ou DRC's; Constituição de PAP's; Receção das avaliações; 

Avaliação Final 

  ACA; SG 

CONCURSO ARQUEOCIÊNCIAS  Abertura e Gestão das Candidaturas: i) elaboração do Formulário de 

Candidatura; ii) redação do Anúncio de Abertura; iii) disponibilização 

pública online (sítio da DGPC; Archport); iv) receção, análise e seleção das 

propostas; v) estudo; vi) elaboração do relatório científico; vii) publicação 

dos resultados nos Trabalhos do LARC 

  ACA; AMC; CP;SD; SG 

PROJETOS EM CURSO Co-Change.Coastal societies in a changing world: A diachronic and 

comparative approach to the Prehistory of SW Europe from the late 

Palaeolithic to the Neolithic (HAR2014-51830-P) 

 Ministério de 

Ciência e 

Innovación.PI: 

Aablo Arias 

(Universidad de 

Cantábria) 

ACA; AMC; SD; SG 

  Sulcos. No Sul de Portugal, os últimos caçadores-recoletores e as primeiras 

sociedades agro-pastoris: territórios, recursos e fronteiras 

 PI: Mariana 

Diniz 

(Universidade 

de Lisboa) 

ACA; AMC; SD; SG 

  Navancor.Diálogo entre Ciências – Análise multidisciplinar das condições de 

navegabilidade e ancoragem durante o período Romano (Esposende) . 

PTDC/EPH-ARQ/5204/2012  

 PI: Rui Morais 

(Universidade 

do Porto) 

ACA; PM 

  Lisbon Stories  LARC /CHAM / 

FACULDADE DE 

CIÊNCIAS 

LARC /CHAM / 

FACULDADE DE 

CIÊNCIAS 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

  Los caminos del neolítico  PI: Manolo Rojo CP 

  Presença portuguesa em Marrocos e no mediterrâneo (1415-1578)  PI: André 

Teixeira 

(Universidade 

Nova de Lisboa) 

CP; SG 

  Abrigo da Pena d´água (com Martina Monteiro e Liliana Póvoas)  PI: António 

Faustino (UALG) 

CP 

  Cronologia e paleoambientes da ocupação paleolítica do Vale do Côa. PI: 

Thierry Jean Aubry (PTDC/EPH-ARQ/0326/2014) 

 PI: Thierry Jean 

Aubry 

(Fundação Côa 

Parque) 

SG 

  PostGlacial-MED. Dinámica ambiental y respuestas humanas durante el 

Postglacial en la fachada Mediterránea de la Península Ibérica (c. 12700-

8000 cal. BP). HAR2013-41197 

 PI: Francesc 

Burjachs i Casas 

(IPHES - Institut 

Català de 

PaleOFcologia 

Humana i 

Evolució Social 

SG 

  Arqueologia e evolução dos primeiros humanos na fachada atlântica da 

península ibérica. PTDC/EPH-ARQ/0196/2014 

 PI: João Zilhão 

(U. Barcelona / 

U. Lisboa) 

SG 

PROJETOS A SUBMETER Beyond the Lagar Velho Child (a submeter)  PI: ACA EQUIPA DO LARC + 

OUTROS 

COLABORADORES 

NACIONAIS E 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

ESTRANGEIROS 

  Transitions: 5000 thousand years of natural and cultural changes  PI: ACA EQUIPA DO LARC + 

OUTROS 

COLABORADORES 

NACIONAIS E 

ESTRANGEIROS 

  ELASMO. IDENTIFICAÇÃO DE ELASMOBRÂNQUIOS DE SÍTIOS 

ARQUEOLÓGICOS DE PORTUGAL 

 PI: SG SG 

ESTUDOS  Gruta de Caf That el Ghar, Tetuan, Marrocos)   CP; SG 

  Grutas KHIL “A” e KHIL “B”, Tanger, Marrocos   CP; SG 

  Casa do Lanternim, Mértola   CP; SG 

  Prado de S. Fernando, Sevilla, España   CP 

  Gruta de Els Trocs, Huesca, Espanha   SG 

  Safím   SG 

  Figueira Brava   SG 

  Oteiro Redondo   SG 

  Poças de São Bento   ACA; SG; SD 

  Lameiras   SG 

  El Cierro   SG 

  El Alloru   ACA 

  Abrigo do Lagar Velho   ACA; AMC 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

GESTÃO DO LARC Consumíveis de laboratório 500,00 € OF Material para 

tratamento, 

catalogação, 

conservação e 

armazenamento 

(faunas, líticos e 

amostras várias) 

RECURSOS DE APOIO À 

INVESTIGAÇÃO 

Craveira  (300mm)  Mitutoyo 346,86 € OF  

  Aquisição de espécimenes biológicos para integrarem a Osteoteca de 

Peixes 

1.000,00 € OF  

  Preparação de lâminas para Palinoteca e exemplares recolhidos em 

levantamentos de campo 

  PM 

  Trabalho de Campo 500,00 € OF ACA; AMC; CP;PM; SD; 

SG 

  Base de dados Specify (incorporação e atualização)   EQUIPA DO LARC 

Analítica 5 Datações de Radiocarbono (A M S) 2.500,00 € OF Beta Analítica 

Formação      

Paleohistologia / esclérocronologia Processamento de amostras para leitura de estruturas de crescimento e 

alterações na formação de tecidos ósseos (Osso, cartilagem calcificada, 

otólitos e concha), utilização de equipamento de corte e polidoras. 

1.500,00 € OF SG 

C14 e Bayesian analyses Conhecimento dos procedimentos estatísticos (e manipulação dos dados) 

que permitem construir modelos de ocupação arqueológica à escala do(s) 

sítio(s) e do(s) território(s) a partir de datas radiocarbono 

1.500,00 € OF ACA 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DAS 

INVESTIGAÇÕES 

Divulgação dos resultados das investigações em Congressos da 

especialidade e sob a forma de artigos (revistas indexadas ) 

  EQUIPA DO LARC 

       

       

       

PARECERES INTERNOS E EXTERNOS Avaliação de situações de natureza patrimonial a pedido da DGPC (DBC e 

outros Departamentos)  e de outras entidades públicas e privadas 

  EQUIPA DO LARC 

CIBIO / INBIO Participação nas ações do EnvArch (Environmental Archaeology), grupo de 

investigação misto integrado no CIBIO e do qual o LARC faz parte 

integrante. Participação no NatCol 

  EQUIPA DO LARC 

VARIA Revisão de artigos   EQUIPA DO LARC 

  Ações de divulgação    

  Orientação de estudantes (licenciatura, mestrado, doutoramento e pós-

doutoramento) 

   

  Promoção do ensino das Arqueociências    

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS De um técnico, durante três meses, para proceder à reorganização de todo 

o espólio exumado no Abrigo do Lagar Velho que se encontra nas reservas 

do castelo de Leiria. Trata-se de um Monumento Nacional de extrema 

importância para o conhecimento da história evolutiva da humanidade e 

que exige da tutela um maior e melhor acolhimento. 

3.604,44 € OF  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

GESTÃO DOCUMENTAL - ARQUIVOS      

ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA DGPC 

- Avaliação das massas documentais 

acumuladas 

Concretizar a identificação da documentação produzida no âmbito da 

DGPC e existente nos depósitos assinalados em Relatório. Avaliar a sua 

pertinência e propor prazos de vida e eliminação. 

20.000,00 € PIDDAC  

ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA DGPC 

- Acondicionamento da 

documentação  

Preparar espaço no Forte de Sacavém para receber o Arquivo Histórico da 

DGPC em espaços que garantam condições ambientais adequadas e a 

consulta pelo público da documentação histórica 

20.000,00 € PIDDAC  

GESTÃO DOCUMENTAL - 

BIBLIOTECAS 

     

Encontro de Bibliotecas dos Museus e 

do Património 

Organização de um Encontro Nacional, a realizar em auditório de um dos 

serviços da DGPC, em Lisboa 

2.500,00 € OF  

Encontro de responsáveis técnicos 

das Bibliotecas da DGPC 

Organização de workshop de reflexão sobre a implementação da Rede de 

Bibliotecas da DGPC 

500,00 € OF  

Aquisição de publicações para 

enriquecer acervos das Bibliotecas da 

DGPC 

Atualizar os acervos das bibliotecas da DGPC. As bibliotecas informam o 

Grupo de Coordenação dos seus pedidos, estes são estruturados e 

analisados centralmente e procede-se à aquisição procurando garantir 

uma distribuição equitativa, respeitando embora a prioridade a atribuir aos 

serviços com maior número de utilizadores. 

15.000,00 € OF  

Biblioteca de Património - gestão de 

acervos e dinamização 

Integração do acervo de Museologia e museografia proveniente da BCM. 

Renovação do acervo através de uma política concertada de aquisições e 

de permutas. Atualização do catálogo bibliográfico. Edição de Boletins 

bibliográficos.  

   

Biblioteca de Conservação - gestão de Concretizar a mudança da Biblioteca para novas instalações. Renovação do    
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

acervos e dinamização acervo através de uma política concertada de aquisições e de permutas. 

Atualização do catálogo bibliográfico. Edição de Boletins bibliográficos.  

SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL      

Dotar a DGPC dum sistema de gestão 

documental - aquisição e 

implementação da aplicação 

Preparação do procedimento aquisitivo. Seleção e aquisição de aplicação 

que melhor responda ao caderno de Encargos. Implementação da 

aplicação, formação dos intervenientes nos diferentes departamentos e 

serviços da DGPC  

25.000,00 € OF Prevê-se que em 2017 

seja possível a 

implementação do 

sistema de gestão 

documental nos 

serviços dependentes 

INFORMÁTICA      

Renovação do Parque Informático da 

DGPC 

Dotar a DGPC - serviços centrais, museus, palácios e monumentos, de 

equipamento informático atualizado 

   

Aquisição e renovação de licenças de 

Software e MATRIZ 

  40.000,00 € OF  

Aquisição de servidor para o SIPA Dotar o SIPA de hardware que garanta a integridade das aplicações e 

dados do Sistema de Inventário e do site monumentos.pt 

40.000,00 € Investimento  

Manutenção de sistemas e aplicações 

do SIPA 

Garantir assistência técnica às aplicações do SIPA. A garantir por empresa 

externa. 

20.000,00 € Investimento  

ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÃO 

FOTOGRÁFICA 

     

Aquisição/manutenção  de 

equipamento fotográfico e aquisição 

de materiais de conservação 

  10.000,00 € OF  

INVENTÁRIO FOTOGRÁFICO Levantamentos fotográficos dos acervos dos Museus, Monumentos  e    
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

NACIONAL - Campanhas fotográficas outros Imóveis afetos à DGPC para satisfação de pedidos internos e 

externos. Levantamentos fotográficos das principais exposições 

temporárias e permanentes da DGPC 

INVENTÁRIO FOTOGRÁFICO 

NACIONAL - Digitalização 

Digitalização, tratamento de imagens e inserção na base    

INVENTÁRIO FOTOGRÁFICO 

NACIONAL - Digitalização 

Digitalização, tratamento de imagens e inserção no  de imagens em 

suporte película 

   

INVENTÁRIO FOTOGRÁFICO 

NACIONAL - Digitalização 

Espólio Eduardo Harrington Sena     

INVENTÁRIO FOTOGRÁFICO 

NACIONAL - Digitalização 

imagens dos monumentos do ex-Igespar    

INVENTÁRIO FOTOGRÁFICO 

NACIONAL - Fornecimento de 

imagens 

Dar resposta a pedidos de museus, palácios e outros imóveis pertencentes 

à DGPC, assim como a pedidos de entidades particulares nacionais e 

internacionais. Disponibilização on-line das imagens. 

   

FUNDOS HISTÓRICOS - conservação e 

restauro de Fotografia 

Inventário, tratamento, acondicionamento e inserção em base de dados 

dos espólios fotográficos  

   

FUNDOS FOTOGRÁFICOS HISTÓRICOS 

- Coleção de João Martins 

Prossecução do Inventário Numérico e temático    

FUNDOS FOTOGRÁFICOS HISTÓRICOS 

- Coleção de Silva Nogueira 

Carregamento de novos registos na base Matrizpix    

FUNDOS FOTOGRÁFICOS HISTÓRICOS 

- Espólio Adelino Furtado 

Continuação do inventário numérico e temático    

FUNDOS FOTOGRÁFICOS HISTÓRICOS 

- Espólio Adelino Furtado 

Salvaguarda dos espólios fotográficos pertencentes à DGPC, bem como a 

sua reorganização 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

FUNDOS FOTOGRÁFICOS HISTÓRICOS 

- Espólio Museu Nacional Machado 

Castro 

Salvaguarda dos espólios fotográficos pertencentes à DGPC, bem como a 

sua reorganização 

   

FUNDOS FOTOGRÁFICOS HISTÓRICOS 

- Espólio San Payo 

Salvaguarda dos espólios fotográficos pertencentes à DGPC, bem como a 

sua reorganização 

   

 Laboratório de Arqueociências Levantamentos fotográfico / LARC    

Processos de obras Levantamento fotográfico / DEPOF    

Estudo, tratamento, inventário, 

informatização e digitalização do 

Arquivo Histórico do ADF 

Reprodução sistemática em fotografia  digital     

Arquivo Fotográfico da Biblioteca da 

Ajuda 

Estudo, tratamento, inventário, informatização e digitalização do acervo    

Arquivo Fotográfico da Biblioteca da 

Ajuda 

Salvaguarda dos espólios fotográficos pertencentes à DGPC, bem como a 

sua reorganização 

   

Processamento digital Novas imagens do Inventário Fotográfico Nacional    

Tratamento de imagens Inventário Fotográfico Nacional    

PROJETOS DE SENSIBILIZAÇÃO 

PARA O PATRIMÓNIO 

CULTURAL  

     

Dinamização do Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios - 18 de abril 

Coordenação geral da conceção, programação e divulgação 8.000,00 € OF  

Dinamização do Dia Internacional dos Coordenação geral da conceção, programação e divulgação 8.000,00 € OF  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

Museus - 18 de maio 

Dinamização das Jornadas Europeias 

do Património - setembro 

Coordenação geral da conceção, programação e divulgação 8.000,00 € OF  

EFIM Experiência Fotográfica 

Internacional de Monumentos 

(Passatempo fotográfico Num 

Instante…o Património!) 

Coordenação geral da conceção, programação, realização e divulgação 1.000,00 € OF  

Heritage Sketching - (A)riscar o 

Património 

Coordenação geral da conceção, programação, realização e divulgação. 

Organização de exposição para mostra dos melhores trabalhos. 

2.500,00 € OF  

Realização de Encontros: (re)Pensar o 

Património Cultural (4 Encontros) 

Coordenação geral da conceção dos Encontros, definição de temas e 

espaços para realização, entidades a convidar, divulgação e tratamento de 

inscrições.  

6.000,00 € OF  

Programas na RTP2 Articulação com a RTP2 para preparação de um conjunto de programas de 

divulgação do Património Cultural 

   

COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

     

WEBSITES E REDES SOCIAIS - 

Manutenção e atualização do site da 

DGPC 

Garantir a atualização do portal da DGPC na Internet, dando divulgação 

atempada e graficamente atraente das atividades e iniciativas da DGPC e 

dos seus museus, monumentos e palácios 

   

WEBSITES E REDES SOCIAIS - Upgrade 

do site da DGPC 

Garantir a evolução do site da DGPC, respondendo a necessidades de 

interatividade até agora não contempladas, assim como à necessária 

articulação com o site monumentos.pt 

2.500,00 € OF  

WEBSITES E REDES SOCIAIS - 

Newsletter da DGPC 

garantir a produção e divulgação do boletim digital da DGPC    
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

WEBSITES E REDES SOCIAIS - 

Facebook da DGPC 

Garantir a atualização do Facebook da DGPC, assim como dos Facebook 

criados para eventos especiais, e assegurar a resposta e enquadramento 

das questões/comentários colocados pelo público 

   

WEBSITES E REDES SOCIAIS - 

Construção e atualização de sites de 

museus, palácios e monumentos 

Garantir que os museus, monumentos e palácios dispõem de páginas Web 

atualizadas e capazes de garantir a adequada divulgação - nacional e 

internacional - destes equipamentos 

50.000,00 € OF  

Instalação de totems de divulgação 

nos equipamentos da DGPC da zona 

Belém-Ajuda 

Produção de suportes de divulgação sobre os museus, palácio e 

monumentos da zona de Belém/Ajuda para motivar a visita aos diferentes 

equipamentos da DGPC 

3.000,00 € OF  

Produção e disponibilização de 

audioguias para museus e 

monumentos da DGPC 

Dotar os museus, monumentos e palácios que ainda não os possuem de 

audioguias de apoio à visita  

  Procurar-se-á 

desenvolver uma 

parceria que garanta a 

produção externa e 

disponibilização dos 

audioguias sem custos 

para a DGPC em troca 

da receita obtida com 

os alugueres 

Publicidade no Jornal de Letras (JL)      

EDIÇÕES      

Revista Património, nºs 4  (para 

venda e permuta) 

Produção da revista institucional da DGPC, incluindo coordenação 

editorial; parceria com a INCM 

7.500,00 € PIDDAC  

Revista Portuguesa de Arqueologia nº 

19 (para venda e permuta) 

Produção da revista, incluindo coordenação editorial e projeto gráfico. 

Produção a cargo de entidade externa 

8.000,00 € PIDDAC  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

Reimpressão do Guia Desdobrável da 

DGPC (para oferta) 

Atualização de conteúdos e produção gráfica deste suporte de divulgação 

da Missão e competências da DGPC 

2.000,00 € PIDDAC  

Guias e Roteiros de Museus (para 

venda) 

Produção de guias para os museus, palácios e monumentos, recorrendo a 

prestação de serviço externa para design, paginação e produção 

15.000,00 € PIDDAC  

Guias desdobráveis de apoio a visita a 

museus - 6 desdobráveis (para venda 

a preço simbólico) 

Produção de desdobráveis (tridimensionais) para apoio a visitas a museus. 

Recurso a prestação de serviço externa para design, paginação e produção 

em língua portuguesa, inglesa e francesa 

24.000,00 € PIDDAC  

Flyers de divulgação de museus, 

palácios e monumentos da DGPC 

(para oferta) 

Produção de monofolhas para todos os museus e monumentos da DGPC, 

para distribuição, nomeadamente, junto dos serviços de Turismo 

4.500,00 € PIDDAC  

Coleção "Estudos de Museus" Criação de uma linha editorial dedicada aos museus e à museologia que 

trará a público teses de doutoramento de referência produzidas no âmbito 

das Universidades portugueses com formação na área da museologia. 

0,00 € PIDDAC  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DIVISÃO COMERCIAL      

PROGRAMAS ANUAIS OU 

PLURIANUAIS 

     

Diversificação de oferta cultural e 

pedagógica 

     

  Merchandising Cultural    

  Roteiros de Museus e Monumentos 45.000,00 € OF  

  Aquisição de material diverso 10.000,00 € OF  

PROJETOS NÃO INSERIDOS EM 

PROGRAMAS 

     

  Feira do Livro  Escoar excesso 

de stock próprio 

 

ATIVIDADES NÃO INSERIDAS EM 

PROGRAMAS OU PROJETOS 

     

  Satisfação de encomendas das lojas, apoio a livrarias e de clientes 

particulares 

   

  Atualização stocks existentes    

  Apoio ao SD no sistema informático    

  Mapeamento dos artigos em ARTSOFT / Gestão de Lojas    

  Reporte mensal aos fornecedores para pagamento e reposição de material    

  Divulgação das Lojas e artigos online    

  Análise das vendas das lojas no sentido de otimizar os objetivos. propostos    
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

DIVISÃO COMERCIAL      

  Alargar o leque de oferta de artigos    

  Aumentar as receitas    

  Garantir o fornecimento atempado as Lojas e clientes    

  Avaliar o grau de satisfação dos visitantes /SIADAP 1    
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA    

Plano de Gestão dos Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas da 

DGPC 

     

Pato de Integridade Participação, em articulação com o Departamento de Estudos, Projetos, 

Obras e Fiscalização (DEPOF) e com a Transparência e Integridade – 

Associação Cívica (TIAC), nos trabalhos e nas reuniões relativas ao projeto 

piloto Integrity Pats - Civil Control Mechanisms for Safeguarding European 

Funds, para a aplicação de um Pato de Integridade à intervenção prevista 

no âmbito do projeto "Museu Nacional de Machado de Castro - 

Recuperação e Adaptação da Igreja de S. João de Almedina a Auditório” 

   

Guidelines para os Manuais de 

Procedimentos 

Elaboração dos modelos de despacho de constituição de grupos de 

trabalho para a elaboração dos manuais de procedimentos nas áreas do 

fundo de maneio, empreitadas, realização de despesas e controlo de 

existências 

   

Auditorias  Auditoria à Gestão da Receita Própria (continuação e conclusão); Auditoria 

à Gestão da Frota; e Levantamento dos Deveres de Reporte da DGPC 

   

Apoio Técnico ao Comité de Auditoria 

e ao Programa de Avaliação da 

Qualidade e Melhoria da Unidade de 

Auditoria Interna 

Secretariar e acompanhar o funcionamento do Comité de Auditoria    

Formação (incluindo Formação 

Especializada) 

Apoio à dinâmica de evolução profissional dos auditores da UAI, mediante 

formação especializada em auditoria e Risk Assessment  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

BIBLIOTECA DA AJUDA      

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Cancioneiro da Ajuda, estudos de cor Estudo e identificação dos pigmentos utilizados nas no CA para 

identificação da origem dos atelieres envolvidos na execução das pinturas 

  Departamento de 

conservação e 

restauro da 

Universidade Nova de 

Lisboa 

Livro de Horas da Biblioteca da Ajuda Estudo do livro de Horas de Josefa y Ana Pereira, da Biblioteca da Ajuda   Parceria com o Instituto 

de Estudos Medievais 

da Faculdade de 

Ciências Sociais e 

Humanas da 

Universidade Nova de 

Lisboa (IEM) 

A Livraria de Pierre Cornulier na 

Biblioteca da Ajuda 

Identificação das marcas de posse - super libros - usados pelo Arcebispo de 

Rennes e localização topográfica  em obras existentes na Biblioteca da 

Ajuda. 

   

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Catalogação de entradas correntes Catalogar obras novas disponíveis, em linha, através do Biblionet    

Catalogação sistemática de diferentes 

núcleos  do acervo da Biblioteca da 

Ajuda 

Catalogação sistemática do acervo da BA, por colecções    

Inventariação e catalogação das Inventário, quantificação, carimbagem e catalogação dos documentos   Caso  o tratamento 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

BIBLIOTECA DA AJUDA      

caixas de arquivo da Casa Real insertos nas caixas de arquivo do Palácio da Ajuda, núcleo Casa Real desta doc. venha a ser 

objeto de um projeto 

protocolado o n.º de 

doc. alvo de 

intervenção 

incrementará 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Higienização do acervo Ações de limpeza de estantes e respetivos livros    

Restauro de encadernações Consolidação de lombadas danificadas,  através do reforço das mesmas 

com telas próprias e confeção de capas. 

   

Digitalização de obras Reprodução digital de obras em mau estado de conservação, sendo as 

mesmas retiradas do serviço de leitura 

   

SEGURANÇA      

Vigilância da Sala de Leitura Assegurar o correto funcionamento do serviço de leitura    

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

“Dia Internacional dos Monumentos”  Mostra efetuada de acordo com o tema proposto anualmente    

“ Jornadas Europeias do Património”  Mostra efetuada de acordo com o tema proposto anualmente    

       

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Visitas de estudo com marcação 

prévia  

Visitas efetuadas mediante marcação prévia e com recurso 

a pequena mostra de acordo com o tema de interesse dos visitantes 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

BIBLIOTECA DA AJUDA      

Realização de conferências temática 

associadas aos projetos em curso, 

com entidades parceiras 

Apresentação, pública, dos resultados das investigações sobre obras do 

acervo da BA 

  Resultados 

dependentes da 

aprovação de projetos 

com financiamento 

COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

     

Divulgação de atividades no blogue 

da BA 

Divulgação de todas as atividades da BA ao longo do ano: mostras 

efetuadas, livros recebidos, colaboração em exposições com outras 

entidades  

   

Divulgação de documentação da BA Divulgar documentos do acervo da BA, enquadrados em datas 

comemorativas, com o objetivo de  alargar o  “público-alvo”  indo ao 

encontro todos os tipos de utilizadores. 

   

Divulgação de documentação da BA Cedência de espécimes do acervo da BA para exposições realizadas por 

outras entidades 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CASA-MUSEU ANASTÁCIO GONÇALVES 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Brochura para exposição de Teresa 

Pavão dos Santos 

Conceção e produção de textos 5,000,00 OF Impressão e 

acabamento a obter 

mecenato 

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Aquisição de equipamentos O serviço de Biblioteca, INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO e o 

Serviço Educativo, necessitam de equipamentos, nomeadamente, um 

scanner, uma impressora A3, um mediaplayer e uma câmara de filmar. A 

aquisição destes equipamentos permitirá a produção e impressão de todos 

os folhetos e programas que acompanham as nossas atividades. 

2.600,00 € OF  

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Restauro do biombo de guadamecil, 

objeto raro da coleção CMAG 

Dado tratar-se de uma peça de alguma raridade, o seu restauro é 

fundamental de modo a integrar a coleção permanente 

2,000,00€ OF Continuaremos a tentar 

obter mecenato para 

este trabalho 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

de diversas peças têxteis e mobiliário 

  3,000,00 OF  

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

Exposição de cerâmicas de Teresa 

Pavão 

A CMAG está sempre aberta à produção artística contemporânea dentro 

de parâmetros por nós impostos (reflexões sobre a casa, colecionador e/ou 

coleções). Neste sentido, a artista contemporânea Teresa Pavão 

apresentou um projeto baseado numa interpretação da coleção de 

3,000,00€ OF + mecenato Parceria com a Galeria 

Belo-Galsterer 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CASA-MUSEU ANASTÁCIO GONÇALVES 

porcelana chinesa 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Diversas atividades Ensino Pré-

Escolar 

Atividades no contexto das exposições temporárias, do Dia da Criança , 

Festa do Passaporte Escolar e outros dias comemorativos 

200 euros - materiais 

diversos 

OF  

Diversas atividades 1.º Ciclo do 

Ensino Básico 

Atividades no contexto das exposições temporárias, do Dia da Criança , 

Festa do Passaporte Escolar e outros dias comemorativos 

200 euros - materiais 

diversos 

OF  

Diversas atividades 2.º e 3.º Ciclos do 

Ensino Básico 

Atividades no contexto das exposições temporárias 100 euros - materiais 

diversos 

OF  

Diversas atividades Ensino 

Secundário 

Melhorias na apresentação e condições facultadas para as atividades 

previstas 

800 euros - 

Retroprojetor, ecrã, 

bibliografia de 

referência para o tema 

das viagens (Atividade: 

"Diário da volta ao 

mundo…"), cavaletes 

(Atividade: "Uma aula 

prática de desenho no 

Atelier Malhoa" 

OF  

Diversas atividades Público Sénior Aulas práticas de desenho 100 euros - materiais OF  

Percurso para invisuais Melhorias na legendagem, aquisição de outros suportes manuseáveis 100 euros OF  

Divulgação das atividades do Serviço 

Educativo 

  1000 euros - OF  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CASA-MUSEU ANASTÁCIO GONÇALVES 

Encontro com professores Apresentação das atividades do Serviço Educativo 100 euros - divulgação OF  

Concertos e recitais Pretendemos continuar a apresentar uma programação musical de 

qualidade 

2.000,00 € OF  

Novas atividades e eventos Visitas e eventos  a incluir em 2016 para o público em geral 300 euros - materiais de 

apoio 

OF  

Novo site      
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CONVENTO DE CRISTO      

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Estudos conducentes à criação de 

uma nova entrada no Monumento 

Projeto em execução pela DEPOF   DEPOF 

Desenvolvimento de estudos para a 

criação de um circuito de visita que 

inclua o Castelo - Alcáçova -  caminho 

de ronda; também de ligação à Mata 

dos 7 Montes (antiga cerca do 

castelo) com a recuperação da Torre 

da Condessa, reunindo condições de 

segurança.                                                                         

Desenvolvimento de estudos de 

interpretação destes espaços 

Projetos, beneficiação e sinalética nas áreas da alcáçova, castelo e caminho 

da ronda 

  DEPOF 

Colaboração do Laboratório Hércules 

- Univ. de Évora no estudo e 

Conservação do  Convento de Cristo 

Estudo e divulgação dos processos conservativos das patologias da pedra   Parceria 

DGPC/Laboratório 

Hercules 

 Estudo e conservação de património 

móvel do acervo museológico do 

Convento de Cristo.                                                           

Colaboração do Laboratório Hércules 

- Univ. de Évora 

Estudo, conservação e divulgação dos materiais metálicos em reserva no 

Convento de Cristo (1 tese de mestrado) 

  Parceria 

DGPC/Laboratório 

Hercules 

Estudos e elaboração de relatórios 

técnicos - Pedra. Colaboração do 

Laboratório Hércules - Univ. de Évora 

Estudo da biodegradação de materiais pétreos de revestimento do 

Convento de Cristo; identificação de microorganismos biodeteriogénicos 

(elaboração de relatório técnico); Ensaio de biocidas verdes desenvolvidos 

  Parceria 

DGPC/Laboratório 

Hercules 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CONVENTO DE CRISTO      

no laboratório (1 ensaio e relatório técnico)  

Levantamento 3D por fotogrametria 

a laser 3D da Charola e Cerro do 

Castelo 

levantamento 3D (elaboração de 2 relatórios)   Parceria 

DGPC/Laboratório 

Hercules 

Realização de tese de Mestrado 

sobre a Capela do Cruzeiro - 

Dormitório  

Trabalho no âmbito do protocolo de colaboração do CC com a 

Universidade de Coimbra 

  Protocolo DGPC/CEA-

ACP  - Faculdade de 

Letras da Universidade 

de Coimbra 

 Estudo do perfil do visitante do 

Convento de Cristo (Fase I) Projeto a 

desenvolver em parceria com o IPT 

em três anos  

Este estudo visa contribuir com indicadores (relativamente a variáveis que 

determinam o perfil do visitante e permitem compreender as suas atuais e 

futuras ações) a disponibilizar para aumentar o conhecimento sobre a 

Procura do Convento de Cristo, de Tomar e da região.  

  Protocolo DGPC - 

CCristo / IPT 

Projeto Estudo e Intervenção dos 

Códices dos seculos XVII e XVIII do 

convento de Cristo.    

Continuação e finalização do estudo e da intervenção de conservação e 

restauro dos livros de "canto chão" pertencentes ao espólio do convento 

de Cristo, já em curso no IPT (projeto financiado pela Fundação Calouste 

Gulbenkian, no âmbito co concurso "Recuperação, tratamento e 

organização de acervos documentais - 2014)  

  Protocolo DGPC - 

CCristo / IPT 

Virtualização 3D do convento de 

Cristo (IPT)  

Criação de um ambiente virtual 3D englobando o património material e 

imaterial correspondente ao complexo museológico edificado subjacente 

ao Convento de Cristo nomeadamente o complexo edificado por fases de 

construção, sistemas de abastecimento de água e de aquecimento, 

equipamentos da vida quotidiana documentados em arquivos históricos e 

criação de ambientes imersivos da vida monástica.     

  Protocolo DGPC - 

CCristo / IPT 

Desenvolvimento de um plano de 

comunicação para o Convento de 

Criação de uma estratégica de comunicação a partir dos materiais   Protocolo DGPC - 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CONVENTO DE CRISTO      

Cristo (IPT) promocionais e da sinalética já criados pelo IPT para o Convento de Cristo CCristo / IPT 

"O Convento de Cristo e a cidade 

ideal em Tomar" - Candidatura a 

financiamento internacional de 

projeto. 

Projeto a desenvolver no âmbito do Protocolo de Colaboração C. Cristo 

/Univ. Coimbra, contando-se ainda com um amplo leque de parcerias 

institucionais locais, nacionais e internacionais (ver parcerias) 

  Protocolo DGPC/CEA-

ACP  - Faculdade de 

Letras da Univ. de 

Coimbra (com a 

parceria do IPT, do 

Laboratório Hércules, 

Câmara Municipal de 

Tomar, Universidade da 

Extremadura/Cáceres, 

Universidade 

Complutense de 

Madrid, Universidade 

da Sapienza de Roma, 

Universidade da 

Sorbonne/Paris4) 

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Tratamento documental do Espólio 

Bibliográfico e Arquivístico do 

Convento de Cristo.                       

Colaboração Biblioteca do IPT 

Continuação do trabalho já realizado de identificação de materiais 

bibliográficos, sua separação por categorias, etiquetagem adequada  e 

colocação em estantes identificadas (com numeração alfa numérica, para 

mais fácil consulta). 

   

Inventário de documentação em 

acervo 

Aquisição de 3 discos externos de 1 Tb para repositório da base de dados e 

demais informação e ficheiros. 

300,00 € OF  

Digitalização e inventário de     Protocolo DGPC / IPT 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CONVENTO DE CRISTO      

documentos em acervo 

Aquisição de Software (licenças e 

formação) 

Após aquisição de dois computadores pretende-se implementar no 

Convento de Cristo o acesso às plataformas Ulisses e Matriz 

   

Aquisição de materiais para 

exposição e reserva 

Vitrines climatizadas, caixas de várias dimensões ácido free, etiquetas 

ácido free, fita cola ácido free, papel seda ácido free, cartolinas ácido free, 

canetas, régua de metal, luvas de latex, máscaras, pequeno aspirador de 

mão, tesouras para papel, plástico de bolha, papel SELLER, acrílicos 

números e placas pequenas, canetas para marcação de peças.   2 

Termohigrómetros e uma pequena estação meteorológica para o exterior.  

2.000,00 € OF  

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Conservação preventiva de 

elementos pétreos 

Intervenções de estudo, restauro e conservação preventivo: com o apoio e 

articulação da direção do CC, intervenções nos elementos pétreos das 

coleções do monumento e em áreas edificadas com caráter 

iminentemente preventivo. Estas atividades são realizadas no âmbito da 

presença no CC do Laboratório de Materiais Pétreos do Curso de 

Licenciatura e Mestrado em conservação e restauro do Instituto 

Politécnico de Tomar 

  Protocolo DGPC / IPT 

conservação e restauro de  

madeiras 

Intervenções de restauro e conservação preventiva em  bens do acervo 

museológico  e intervenções de conservação preventiva no Convento de 

Cristo 

  Protocolo DGPC / IPT 

conservação e restauro de  papel Conservação de bens do acervo museológico do  Convento de Cristo   Protocolo DGPC / IPT 

conservação e restauro de 

Azulejos 

Azulejos da reserva museológica do Convento de Cristo   Parceria com a FT/UNL 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CONVENTO DE CRISTO      

Conservação Preventiva do edificado Monotorização dos problemas estruturais da Sacristia Nova e da Charola;     

Claustro da Hospedaria -  intervenção para acabar com as infiltrações do 

lado N e NE do 1º Piso;                                                                                                                            

Cartório - reparação da fissura no teto;                                                                                  

Torre do Alcaide - enchimento da base e na entrada de acesso à base da 

torre, reparação da parede;                                                           Scriptorium - 

colocação das suspensões das lamparinas;                    Dormitório Grande - 

lanternim do Cruzeiro - Fechamento das juntas das frestas.  

  DEPOF 

Estudo, inventário e requalificação 

dos azulejos do Claustro do Cemitério 

Beneficiação e estabilização dos elementos azulejares dos "alegretes" do 

Claustro do Cemitério 

  DGPC/MNAz 

conservação e restauro do móvel 

da Botica do Convento de Cristo (IPT) 

intervenção de conservação e restauro no móvel (madeira) da Botica    Parceria: DGPC-CCristo 

/ IPT 

conservação e restauro do 

espólio cerâmico da Botica do 

Convento de cristo.                                   

Projeto a desenvolver com a 

colaboração do IPT. 

Continuação do trabalho já desenvolvido nos anos anteriores que visa 

intervencionar as peças de cerâmica arqueológica em reserva, com vista à 

sua posterior exposição. 

  Parceria: DGPC-CCristo 

/ IPT 

Monitorização ambiental na 

perspetiva da alteração e 

alterabilidade do material pétreo do 

edificado. 

Com este estudo pretende-se monitorizar parâmetros ambientais de 

interior colocando uma estação microambiental, por intervalos de tempo 

relativamente alargados, em locais onde a alteração dos materiais é 

evidente no sentido de correlacionar aqueles parâmetros com estudos da 

envolvente já efetuados, visando a elaboração de estratégias para 

intervenções de conservação e restauro no edificado. 

  Parceria: DGPC-CCristo 

/ IPT 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CONVENTO DE CRISTO      

"Da Botica e do Convento". Exposição 

de longa duração sobre a 

farmacopeia monástica e a botica do 

hospital. 

Em parceria técnica com o Museu do Azulejo e a Associação Nacional de 

Farmácias, discurso expositivo que ilustre a evidência da antiga botica 

conventual e seu desenvolvimento. 

35.000,00 € OF Parcerias: DGPC -

CCristo / Museu do 

azulejo /Museu da 

Farmácia 

Exposições de Arte Azulejar no 

Convento de Cristo 

Em parceria técnica com o Museu do Azulejo , discurso expositivo e visita 

temática que ilustre a evidência da arte azulejar no Convento de Cristo. 

  DGPC/MNAz 

Sinalética de apoio à visita DO 

MONUMENTO E EXPOSIÇÃO 

Após a produção de conteúdos informativos que visam melhorar a 

interpretação dos espaços do monumento, nomeadamente com a 

descrição bilingue do património integrado, realizada âmbito do protocolo 

DGPC/IPT, surge a necessidade de produzir os suportes, de acordo com  o 

modelo em uso no Convento de Cristo 

13.000,00 € OF  

Digitalização 3D do Convento de 

Cristo 

Continuação dos projetos curriculares nas áreas de TICs do Instituto 

Politécnico de Tomar, com o propósito da obtenção de modelos 

tridimensionais do edificado 

  Protocolo DGPC / IPT 

Exposição de Elementos de 

Arquitetura 

Exposição de elementos de arquitetura do espólio pétreo do convento de 

cristo.                                                                                                                           

Em parceria técnica com o Instituto Politécnico de Tomar  

  Parceria: DGPC - 

CCristo/IPT 

Exposições de Arte Contemporânea  Organização em parceria com a UNVOID de exposições de arte 

contemporânea que afirmem o Convento de Cristo como uma alternativa à 

tradicional visão de memória templária do espaço, que contribua para a 

visibilidade cultural do monumento mas também para o fortalecimento da 

ligação com a cidade. 

  Protocolo DGPC - 

CCristo /UNVOID 

Exposições permanente e temporária 

do espólio documental e musical do 

convento de cristo              (IPT) 

Projeto a desenvolver em parceria com o IPT de organização de exposições 

sob a temática do espólio documental e musical do acervo do Convento.  

  Parceria: DGPC - 

CCristo/IPT 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CONVENTO DE CRISTO      

Melhoria das condições de 

acolhimento e visita 

Reforço do parque de audioguias e reimpressão das brochuras de apoio    DEPOF 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Aquisição de serviços para o Serviço 

de Educação e   Animação .  

Apoio à direção nas áreas educativas, culturais e pedagógicas. Produção de 

conteúdos educativos, apoio às escolas, coordenação de eventos e serviço 

educativo. Execução de visitas escolares e outras. 

22.117,86 € OF  

Frei Expedito e as Maravilhas do 

Convento 

Público-alvo: Grupos de crianças do 

1º e 2º  ciclos  

Visita animada com componente lúdico-pedagógica.  

Frei Expedito, "freire da Ordem de Cristo", recebe os visitantes e mostra-

lhes as maravilhas do seu Convento. 

100,00 € OF DGPC /CC  - Parceria 

com Agrupamento de 

Escolas Templários 

(Tomar) - Colaboração 

do professor de História 

e Arte Dramática, J. 

Patrício. 

Era Uma Vez Monges, Cavaleiros e 

Reis                 Público-alvo: alunos do 

4.º ano das escolas dos 1.º ciclo - de 

Tomar, Alcobaça e Batalha 

Visita de estudo especial " Rota dos Mosteiros Património da 

Humanidade". Atividade educativa composta de uma visita e atelieres 

temáticos -  duração total da atividade: 1,5 dias. Esta atividade conta com a 

colaboração das três autarquias onde se inserem os três mosteiros 

referidos,  que garantem o transporte dos grupos de cada localidade, aos 3 

monumentos.                                                                                 Durante o ano 

letivo 2015/2016, os alunos e professores (1 turma de cada vez) realizarão 

uma visita de 60 minutos a cada um dos monumentos, seguindo-se  60 

minutos de atelieres temáticos. Foi produzido um "passaporte" que os 

alunos carimbam em cada monumento que visitam, estando também 

programada a oferta de uma lembrança simbólica para dar a cada aluno e 

1.140,00 € OF DGPC - CCristo 

/CMT/CMA/CMB 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CONVENTO DE CRISTO      

em cada monumento. 

"Vamos ao Convento"                                          

Público-alvo: alunos do 8º ano do 

AENSM 

projeto educativo destinado aos alunos do 8º ano do Agrupamento de 

Escolas Nuno de Santa Maria (AENSM) integrado no projeto ThomarTour 

  Parceria com o AENSM 

"Verão no Convento" Apoio ao visitante pelo projeto ThomarTour do AENSM   Parceria com o AENSM 

Visitas Temáticas acompanhadas ao 

Convento de Cristo e envolvente.                                             

(UNVOID) 

Incremento pela UNVOID de um conjunto de visitas acompanhadas sob 

temáticas inovadoras no contexto da historiografia do Convento e da sua 

relação com a cidade com temáticas como: A arquitetura quinhentista no 

CC, Escultura e escultores em Tomar quinhentista, Percurso histórico pelos 

claustros do Convento de Cristo; O Ciclo da água na arquitetura; Uma nova 

abordagem à escultura; A charola do Convento de Cristo - Pintura e 

escultura; O Convento de Cristo e o castelo de Tomar; Renascimento e 

Maneirismo; O Convento de Cristo Medieval; Uma noite no Convento - 

Templários e Cavaleiros de Cristo; Jazz no Convento, O rei no convento - 

recriação histórica de um serão régico; Uma noite assombrada no 

Convento; o Convento Templário - percurso de Umberto Eco, A Heráldica 

no Convento de Cristo; a decoração escultórica no Convento de Cristo - 

sentidos e significados; Convento de Cristo do liberalismo à República. 

  Protocolo a assinar com 

a UNVOID 

"Estátuas vivas no Convento" Projeto educativo e pedagógico, que  através de estátuas vivas conta a 

História, divulga o património e o quotidiano monástico. Projeto 

ThomarTour do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria (AENSM)  

0,00 € Mecenato Parceria com o AENSM 

Sessão Especial Toastmasters 

(workshop) 

Evento especial do projeto Toastmasters (Organização criada há 90 anos 

nos EUA que conta atualmente com 260.000 membros e é reconhecida 

como a principal organização dedicada ao desenvolvimento de 

competências de comunicação e liderança). 

  Parceria: DGPC-CCristo 

/ Leiria TM Club 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CONVENTO DE CRISTO      

Liderança com História - workshop Quatro sessão de Trabalho onde serão abordados aspetos de liderança 

pessoal e profissional, contextualizados com marco da História associado 

ao monumento e respetiva época  

   

Um Património Chamado Eu (Quatro 

Workshops)  

Quatro sessão de Trabalho no âmbito do coaching e desenvolvimento 

pessoal  

   

Quando outros tempos se juntam 

com os tempos de hoje (Mesa 

redonda) 

Atividade do tipo mesa redonda onde se abordará o tema das relações 

intergeracionais, perspetivas e visões na cultura portuguesa. 

   

1 de Março- Dia da Fundação do 

Castelo dos Templários e da Cidade 

de Tomar.                                                                            

Programação da parceria entre o 

Convento de Cristo e  a Associação de 

Desenvolvimento Integrado do 

Ribatejo Norte (ADIRN) e Escola de 

Artes Medievais de Tomar. 

(programa a definir mas que incluirá como colaboração da ADIRN e escola 

de Artes Medievais -  Atividades de animações históricas ao vivo , Feira do 

Livro Histórico - temáticas de romance histórico, e Templários,  sessões de 

autógrafos   por autores consagrados, palestras temáticas, etc.) 

  Parceria: DGPC - CC / 

ADIRN e Escola de Artes 

Medievais  de Tomar. 

Feira da Laranja Conventual                                   

Público-alvo: Visitantes e público em 

geral                                                                                                          

Feira solidária de venda de produtos confecionados com laranjas  e 

destinada exclusivamente a associações de pais e instituições de 

solidariedade social de Tomar.  

250,00 €  Parcerias: DGPC e 

mecenas locais 

Dia da árvore  e da biodiversidade Atividade a desenvolver     

Dia Internacional dos Monumentos e 

Sítios 

(programa a definir com base no tema 2016). Colaborações e parcerias 

com CMT e Associações Culturais de Tomar, que são convidadas pelo 

CCristo 

   

Chá com histórias  Atividade intergeracional de comemoração do Dia Europeu da    
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CONVENTO DE CRISTO      

solidariedade e cooperação entre gerações 

Festa Templária de Tomar (Programa em elaboração e a realizar em parceria com a CMT, ADIRN, 

Escola de Artes Medievais de Tomar e outras Instituições locais, que 

incluirá para além de um cortejo noturno e feira medieval, também um 

conjunto de outros eventos como jantares medievais, seminários e 

palestras que se realizam no Convento de Cristo. 

  Parcerias: DGPC, IPT, 

CMT ,  ADIRN, Escola de 

Artes Medievais de 

Tomar. 

Palestra "A criança de ontem, hoje e 

amanhã" 

Palestra que aborda o tema da educação infantil, comemoração do dia 

internacional da Criança. 

   

Férias no Convento                                                                        

Público-alvo: crianças dos 5 aos 12 

anos 

Atividades de Férias escolares: (programa 2016 a definir)     

Ateliers pedagógicos desenvolvidos em parceria com instituições e 

empresas ligadas a atividades educativas e infantis como:  Ginásio de 

Educação Da Vinci, polo de Tomar; Projeto Sobre Rodas. Incluem  Visitas 

especiais e outras atividades preparadas e orientadas pelo SEA. 

100,00 €   

Jornadas Europeias do Património (programa a elaborar com base no tema que for proposto para 2016)   DGPC e parceiros locais 

Dia Mundial da Música (programa a elaborar) Habitualmente realiza-se para comemoração desta 

efeméride, um concerto de música clássica, de câmara ou Coral, realizado 

em parceria com uma associação cultural da comunidade de Tomar 

   

Dia Mundial dos Castelos (programa  a elaborar pelo SEA com eventual colaboração da APAC e 

outros parceiros de associações culturais da região) 

   

Animações no Percurso de Visita 

(Escola de Música e Coro da Canto 

Firme) .          Público-alvo: visitantes 

do Convento de Cristo 

Execução pela Canto Firme de Tomar, Associação de Cultura, de 

apontamentos de música clássica, coral e teatro de animação dos espaços 

conventuais nos dias de acesso gratuito para as famílias. 

  Colaboração Canto 

Firme de Tomar (Escola 

de Música e Coro) 

Teatro "A Afilhada de Santo António" Reposição da peça de teatro estreada no Convento de Cristo por ocasião   Colaboração Canto 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CONVENTO DE CRISTO      

obra de António Torrado (textos) , 

Maestro António Sousa (música) e 

João Mota. (encenação)                                                   

Público-alvo: Público em geral  

da Festa dos Tabuleiros em 2015 . Peça de teatro musical executado pelo 

Coro e Escola de Música da Canto Firme de Tomar, Associação de Cultura . 

Firme de Tomar (Escola 

de Música e Coro) 

 Jantares medievais e renascentistas 

no Refeitório do Convento  

O Convento de Cristo pretende continuar  a realizar  em 2016, em parceria  

ou no  âmbito da cedência de espaços,  jantares animados de temática 

medieval  com a ADIRN e Escola de Artes Medievais de Tomar e 

renascentista com a  Associação Cultural Canto Firme de Tomar e ainda 

organizados por empresas e outras entidades que nos solicitem.  

  Parcerias DGPC, ADIRN 

e Escola de Artes 

Medievais de Tomar, 

Canto Firme de Tomar, 

Associação de Cultura. 

Zêzere Artes - Música no Património -                               

Ciclo de Ópera e Canto Lírico com 

alojamento dos participantes.                                                                    

Público-alvo: Visitantes e público em 

geral 

O projeto de Festival Zêzere Artes é de um evento internacional dedicado à 

ópera e canto lírico, que consta da realização de um residência artística 

para os participantes de 1 semana (canto lírico) e da realização de um 

conjunto de espetáculos operáticos de referência, com orquestra e coro a 

desenvolver no monumento e na cidade de Tomar bem como nos 

monumentos da Rede de Mosteiros. Nesses eventos são por vezes 

integrados elementos de associações  culturais do concelho de Tomar que 

operem na área da música. O Festival conta com a direção artística do 

Maestro Bryan Mckay.                                                                                                      

Para o ano de 2016 estão ainda previstos outros encontros de grupos de 

musica coral (música sacra), que de dois em dois meses realizará residência 

artística de 3 dias cada e será realizado um a dois espetáculos por grupo e 

ainda a realização de jantares com música como por exemplo a peça 

"Tornedó Rossini" obra do compositor também reconhecido na 

gastronomia (jantares mensais de março a dezembro) 

6.000,00 € OF Protocolo: DGPC -

CCristo/Zêzere Artes 

Summer School  

"O Renascimento em Tomar" 

Residência de estudo com 10 alunos estrangeiros - Projeto com a 

colaboração e parceria da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 

  Protocolo DGPC/CEA-

ACP  - Faculdade de 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CONVENTO DE CRISTO      

Letras da Univ. de 

Coimbra 

Residência de Estudo para 10 alunos 

do 5.º ano de arquitetura 

Universidade da Beira Interior e Universidade Lusíada de Lisboa   Protocolo a assinar com 

a Universidade da Beira 

Interior e Universidade 

Lusíada de Lisboa 

Dia Mundial do Turismo.                                                  

Atividade a realizar em parceria com 

o IPT e outros parceiros                                                                

Evento de comemoração do Dia internacional do Turismo que promova o  

Convento de Cristo enquanto um dos princípios atrativos turísticos da  

região, que contribua para afirmação da importância da atividade turística 

na região e permita  aliar estrategicamente as diferentes valências 

institucionais existentes no território (Académicas, Empresariais, Culturais, 

entre outras) 

   

"Castelo de Tomar, a reconstituição 

Histórica".                                 

Programação da parceria Convento 

de Cristo e  Associação de 

Desenvolvimento Integrado do 

Ribatejo Norte (ADIRN) e Escola de 

Artes Medievais de Tomar 

Atividade a desenvolver (comemorações do cerco de 1190 .                 

Conjunto de atividades culturais e de animação histórica, seminário 

temático, recriações  históricas, bancas de produtos de temática medieval, 

entre outras. 

  Parcerias DGPC, IPT, 

CMT e ADIRN e Escola 

de Artes Medievais de 

Tomar 

Natal Solidário                                                                          

Programação da parceria Convento 

de Cristo e  Associação de 

Desenvolvimento Integrado do 

Ribatejo Norte (ADIRN) 

 

(Programa a definir) 

Bancas de venda e animação do espaço da feira com  personagens 

históricas 

  Parcerias: DGPC, IPT, 

CMT e ADIRN 

Educação Patrimonial (IPT) Ciclo de atividades destinadas a jovens do Secundário com vista à   Protocolo DGPC - 



 PLANO DE ATIVIDADES 2016    

106 

 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CONVENTO DE CRISTO      

sensibilização para a área patrimonial e suas ciências CCristo /IPT 

Workshops: Interpretação Turística 

do Património (L-Tour, IPT)  

Realização de 8 ações distintas subordinadas à mesma temática; cada uma 

com um convidado escolhido de entre  reconhecidas individualidades 

institucionais, académicas e empresariais, com o objetivo de apresentar 

casos de sucesso na área do turismo, nacionais e internacionais.                                                                                     

Em parceria com o Projeto L-Tour, IPT 

  Protocolo DGPC- 

CCristo /IPT 

Saborear o Convento.                                                     

(Projeto IPT) 

Atividade do tipo "feira de negócios" que visa a promoção e divulgação de 

produtos da região e nacionais e  que pretende também afirmar o 

Convento de Cristo enquanto espaço  privilegiado para a realização de 

eventos empresariais de qualidade. 

  

  Protocolo DGPC - 

CCristo /IPT 

Congresso "A Tarefa de Sisifo. 

conservação e restauro de 

Património em Portugal, seculos XIX a 

XXI"                                                                                           

(ARTIS) 

Congresso internacional de dois dias, a decorrer no Convento de Cristo sob 

o tema da história da conservação e restauro, desde o século XIX a XXI 

  Parcerias: DGPC- 

CCristo / ARTIS / 

CITAD/LNEC/IHRU/CMT 

Congresso "João de Castilho e a 

arquitetura em Portugal"                                                                                  

(ARTIS) 

Congresso internacional de dois dias, a decorrer no Convento de Cristo sob 

o tema da obra do arquiteto  João de Castilho e da arquitetura em Portugal 

na sua época. 

  Parcerias: DGPC- 

CCristo / ARTIS / 

CITAD/Politécnico de 

Castelo 

Branco/IPT/CMT 

Congresso Internacional "A Ordem de 

Cristo e Tomar: História, Memória e 

Património"                (ARTIS) 

Congresso de dois dias a realizar no Convento de Cristo    Parcerias: DGPC- 

CCristo / ARTIS / 

CITAD/Politécnico de 

Castelo 
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FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CONVENTO DE CRISTO      

Branco/IPT/CMT 

Congresso "Arquitetura e Poder. A 

dinastia Filipina e o Convento de 

Cristo em Tomar"                           

(ARTIS) 

Congresso de dois dias a realizar no Convento de Cristo    Parcerias: DGPC- 

CCristo / ARTIS / 

CITAD/Politécnico de 

Castelo 

Branco/IPT/CMT 

Conferências: "D. João III e Frei 

António de Lisboa: uma relação de 

poder", "O Coro no Convento de 

Cristo", "A Iluminura e o Convento de 

Cristo", "Gárgulas, chaves e capitéis 

no Convento de cristo: função, 

ornamento e poder" 

4 conferências a realizar com a parceria da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra 

400,00 €  Protocolo DGPC - 

CCristo / FLUC 

3 Conferências subordinadas ao tema 

"O Classicismo no Convento de 

Cristo"  

Eventos a realizar no Convento de Cristo em parceria  com a Faculdade de 

Letras da Universidade de lisboa 

 Protocolo a 

realizar com a  

Faculdade de 

Letras da Univ. 

de Lisboa 

 

Colóquios do Convento de Cristo - 

CCC 

2º Colóquio internacional subordinado ao tema: 

Equipamentos monásticos e prática espiritual - A questão da cerca 

- O aqueduto 

- Coro e cadeiral 

- Casa do capítulo 

- Enfermaria 

- Livraria 

- Dormitórios 

10.000,00 € Protocolo 

OF/CEA-ACP  - 

Faculdade de 

Letras da Univ. 

de Coimbra 
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- Cerâmica e vivência quotidiana 

- Paço e Convento 

- ... 

Convento de Cristo espaço de 

conhecimento Histórico Cientifico                                                                        

Programação da parceria Convento 

de Cristo e  Associação de 

Desenvolvimento Integrado do 

Ribatejo Norte (ADIRN)  

realização de um conjunto de palestras mensais, que pretendem continuar 

o ciclo de palestras do Quotidiano da Idade Média, já realizadas em 2015, 

intercaladas com palestras alusivas às datas mais marcantes da História do 

monumento. 

Continuação das apresentações teóricas, semanais, no âmbito da Escola de 

Artes Medievais 

Conferencias, seminários, congressos associados aos eventos de maior 

relevo, como p.e. o seminário associado à Festa Templária em Maio, Um 

Congresso sobre reconstituições históricas, em novembro 

Realização de retiros de especialistas sobre temáticas templárias, de 

reconstituições históricas, de alunos para cursos intensivos na Escola de 

Artes Medievais, entre outros. 

Criação de materiais com conteúdos pedagógicos para fazer programas 

com as Escolas 

 OF, IPT, CMT e 

ADIRN 

 

Colóquio e Conferência Internacional 

"Ordens militares".                                                                                    

(IPT) 

Colóquio e conferência internacional sobre as Ordens Militares que se 

realiza anualmente no Convento de Cristo com as parceria do IPT e CMT, 

sobre as ordens monásticas e militares como a Ordens de Cister, Ordem do 

Templo e Ordem de Cristo entre outras.  

  Protocolo DGPC - 

CCristo /IPT 

ThomarTour Realização de atividades nos espaços do Convento de Cristo: Estátuas Vivas 

no Convento; Vamos ao Convento; Verão no Convento; Conhecer Tomar 

  Parceria com AENSM 

COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 
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FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

CONVENTO DE CRISTO      

Aquisição de serviços de 

Comunicação, Gestão da 

Programação e Captação de 

Mecenato 

A aquisição destes serviços pressupõe a execução das seguintes tarefas: 

desenvolvimento de ações de comunicação (reativa e proactiva), 

concretamente gestão das redes sociais e da assessoria de imprensa, site e 

outras eventuais publicações (cartazes, flyers ou outros) de todas as 

atividades desenvolvidas no e pelo Convento de Cristo;  receção e 

acompanhamento de Órgãos de Comunicação Social; desenvolvimento e 

acompanhamento de uma programação cultural diferenciada, que 

enriqueça o percurso de visita mas que igualmente posicione o Convento 

de Cristo como equipamento de Turismo Cultural de excelência;  

estreitamento da cooperação com instituições locais, regionais, nacionais e 

internacionais que aportem ao Convento de Cristo novas abordagens, 

mantendo-se e melhorando-se as relações positivas com a comunidade;  

captação e fidelização de Mecenas para o Convento de Cristo. 

13.530,00 €   

"Eventos dos Municípios" Atividades de divulgação das realidades culturais dos municípios limítrofes 

durante os domingos de entrada gratuita no monumento. Captando o 

presumível incremento de visitas para obviar ao encontro de realidades 

socioculturais. 

 ADIRN/CIMT/m

unicípios 

 

NOVO      

Produção de conteúdos no âmbito da 

Exposição "Da Botica e do Convento" 

  5.000,00 €   
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FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

MOSTEIRO DE ALCOBAÇA      

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Publicação do livro "Ratio Fecit 

Diversum. Ensaios sobre a Abadia de 

Alcobaça", de Virgolino Ferreira Jorge 

O livro reúne 4 estudos deste especialista sobre a Abadia de Alcobaça: 

"Espaço e Euritmía na Abadia Medieval de Alcobaça"; "Organização 

Espácio-funcional da Abadia Cisterciense Medieva. Alcobaça como Modelo 

de Análise"; "O Abastecimento de Água à Abadia Medieval de Alcobaça"; 

"A Primitiva Cabeceira da Igreja do Mosteiro de Alcobaça". 

7.400,00 € OF. 

Possibilidade de 

apoio do 

Município de 

Alcobaça + 

Patrocínios 

Orçamento estimativo 

Estudo e investigação conducente à 

realização da Exposição sobre a 

história do ensino no concelho de 

Alcobaça 

A desenvolver pelos técnicos do MA, em articulação com os técnicos do 

Município de Alcobaça e outros especialistas. 

  Exposição proposta 

pelo Município de 

Alcobaça, em parceria 

com o MA. 

Publicação do catálogo da Exposição 

sobre a história do ensino no 

concelho de Alcobaça 

O catálogo constituirá uma história do ensino no concelho de Alcobaça, 

onde se incluirá a ação dos monges alcobacenses, nomeadamente no que 

diz respeito ao scriptorium, ao Colégio de Nossa Senhora da Conceição, à 

ligação à Universidade de Coimbra e a universidades estrangeiras. 

Participação de vários especialistas, incluindo os técnicos do MA. 

2.000,00 € OF+Município 

de Alcobaça 

Em parceria com o 

Município de Alcobaça 

Publicação do livro de atas do Ciclo 

de Conferências sobre Estudos 

Monásticos Alcobacenses 

Preparação da edição dos textos referentes às conferências proferidas no 

âmbito do Ciclo de Conferências sobre Estudos Monásticos Alcobacenses, 

constituindo o livro comemorativo dos 25º aniversário da inscrição do 

Mosteiro de Alcobaça na Lista do Património Mundial da Humanidade - 

UNESCO. 

6.000,00 € OF. 

Possibilidade de 

apoio do 

Município de 

Alcobaça + 

Patrocínios 

Orçamento estimativo 

Estudo das fases de construção da 

Igreja do Mosteiro de Santa Maria de 

Estudo da autoria de Ana Pagará e Virgolino Jorge, a apresentar no 

Congresso Internacional sobre Cister, a realizar em 2017. 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO OBS 

MOSTEIRO DE ALCOBAÇA      

Alcobaça 

INCORPORAÇÕES      

Aquisição de bibliografia sobre Cister 

e o Mosteiro de Alcobaça  

Aquisição de bibliografia de apoio  para desenvolvimento dos vários 

projetos. Os livros adquiridos integrarão a Biblioteca/ Núcleo de 

Documentação especializado sobre a Ordem de Cister e o Mosteiro de 

Alcobaça, em criação, no contexto do projeto Rede de Bibliotecas dos 

Museus e do Património da DGPC. 

500,00 € OF Verba para o ano de 

2016. Em articulação 

com a Divisão de 

Comunicação, 

Documentação e 

Informática da DGPC. 

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Revisão e atualização do Inventário  

do espólio pertencente ao Mosteiro 

de Alcobaça 

Informatização e atualização do Inventário existente, através do registo no 

Sistema ULISSES, com vista à sua disponibilização on-line. 

  Em articulação com a 

Divisão do Património 

Imóvel, Móvel e 

Imaterial da DGPC, no 

âmbito do Projeto 

"Rede de Inventário e 

Comunicação - 

Património Mundial do 

Centro". 

Atualização do Inventário do 

Património Imóvel da DGPC 

Revisão da ficha de Inventário do Mosteiro de Alcobaça, no âmbito da 

atualização do Inventário do Património classificado. 

  Em articulação com a 

Divisão do Património 

Imóvel, Móvel e 

Imaterial da DGPC. 

Revisão do Inventário  do espólio 

pertencente à Casa Museu Vieira 

Migração/ inserção de dados e atualização do Inventário existente, para 

nova plataforma (Sistema ULISSES), com vista à sua disponibilização on-
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MOSTEIRO DE ALCOBAÇA      

Natividade - Cerâmica, Artes 

Plásticas, Artes Decorativas, 

Etnografia e Têxteis 

line. 

Revisão e informatização do 

Inventário do espólio pertencente à 

Casa Museu Vieira Natividade - 

Arqueologia, Numismática, 

Documentação, Biblioteca e 

Fotografia 

 Inserção e/ou migração de dados e atualização do Inventário existente, 

para nova plataforma (Sistema ULISSES), com vista à sua disponibilização 

on-line. 

   

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Ação de conservação e restauro 

de escultura em terracota: conjunto 

da Sagração de São Pedro e  Anjo da 

Anunciação  

Continuação da Intervenção de conservação e restauro sobre as sete 

figuras em terracota que constituem a Sagração de São Pedro e 

intervenção cabal de conservação e restauro sobre o Anjo da 

Anunciação, contemplando o respetivo desmonte e colocação em cima da 

base já existente. A ser realizada por conservadores restauradores do 

Instituto Politécnico de Tomar. 

 Município de 

Alcobaça 

Ao abrigo do protocolo 

de cooperação entre o 

Município de Alcobaça, 

a DGPC/ Mosteiro de 

Alcobaça e o Instituto 

Politécnico de Tomar. O 

Município assume o 

pagamento de uma 

bolsa para dois 

conservadores 

restauradores, durante 

1 ano. 

Aquisição de material de conservação 

de papel para a Coleção Vieira 

Natividade 

No contexto da revisão do inventário da Casa Museu Vieira Natividade, e 

procurando a maximização de recursos e minimização do manuseamento 

das peças, é fundamental dispor de material de conservação para garantir 

o bom acondicionamento das peças (documentos e fotografia). 

1.000,00 € OF  
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FINANCIAMENTO OBS 

MOSTEIRO DE ALCOBAÇA      

Aquisição de materiais para a ação de 

conservação e restauro de 

escultura em terracota: conjunto da 

Sagração de São Pedro e Anjo da 

Anunciação 

Aquisição de materiais específicos para a realização da ação, acima 

descrita. 

800,00 € OF  

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

Criação de conteúdos para 

comunicação 

Preparação e trabalho de investigação conducente à criação de conteúdos 

para publicação de guia de visita e para disponibilização on-line e em 

aplicações acessíveis em dispositivos móveis. Os mesmos conteúdos 

servirão de base à criação de um espaço de interpretação do monumento, 

através do qual os visitantes podem compreender a evolução histórica e a 

organização espácio-funcional do mosteiro, em diacronia. 

  Em articulação com a 

Divisão do Património 

Imóvel, Móvel e 

Imaterial da DGPC, no 

âmbito do Projeto Rede 

de Inventário e 

Comunicação - 

Património Mundial do 

Centro / DGPC. 

Exposição sobre a história do Ensino 

no Concelho de Alcobaça 

Exposição sobre a história do ensino no concelho de Alcobaça, onde se 

incluirá a ação dos monges alcobacenses, nomeadamente no que diz 

respeito ao Colégio de Nossa Senhora da Conceição e à sua ligação com a 

Universidade de Coimbra e outras. A realizar na galeria de exposições (Ala 

Sul). 

2.000,00 € OF+Município 

de Alcobaça 

Proposta apresentada 

pelo Município de 

Alcobaça, a realizar em 

parceria com o MA. 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Organização do Congresso 

Internacional sobre Cister 

Organização do Congresso Internacional sobre Cister, a realizar em 

Outubro de 2017, no contexto da comemoração dos 450 anos da fundação 

da Congregação Autónoma de Alcobaça (1567-2017). 

 OF + Patrocínios 

+ Apoio do 

Município de 

Promovido pela DGPC/ 

Mosteiro de Alcobaça, 

com a parceria da 



 PLANO DE ATIVIDADES 2016    

114 

 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 
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MOSTEIRO DE ALCOBAÇA      

Alcobaça Universidade de 

Coimbra, Universidade 

de Lisboa, Universidade 

Nova de Lisboa, a Carta 

Europeia das Abadias e 

Sítios Cistercienses e o 

Município de Alcobaça. 

Orçamento a 

apresentar em 2016. 

Ciclo de Conferências sobre Estudos 

Monásticos Alcobacenses 

Continuação do Ciclo de Conferências iniciado em Junho de 2015, de 

Janeiro a julho de 2016, de periodicidade mensal, contemplando 2 

conferências de temas complementares no mesmo dia (sábado à tarde), 

com a participação de reputados especialistas (Aires Nascimento, António 

Maduro, Carlos Moura, Filomena Monteiro, Hermenegildo Fernandes, Iria 

Gonçalves, José Meco, Maria Adelaide Miranda, Maria Alegria Marques, 

Maria Augusta Trindade, Maria do Céu Tereno, Maria João Melo, Marízia 

Pereira, Pedro Gomes Barbosa, Saul António Gomes, Virgolino Ferreira 

Jorge, Vítor Serrão) e mesas redondas dedicadas à evocação de 2 figuras 

fundamentais para a historiografia sobre o Mosteiro de Alcobaça: Dom 

Maur Cocheril e Artur Nobre de Gusmão. Realizado no âmbito da 

comemoração do 25º aniversário da inscrição do Mosteiro de Alcobaça na 

Lista do Património Mundial da UNESCO. 

300,00 € OF + Município 

de Alcobaça 

Previsão de verba para 

pagamento de 

deslocações aos 

conferencistas. O 

Município de Alcobaça 

assegura as refeições. 

Colóquio comemorativo do 1º 

aniversário da inscrição do 

Apocalipse do Lorvão e do 

Comentário ao Apocalipse do Beato 

de Liébana, produzido no Mosteiro 

Colóquio a realizar em Outubro, assinalando o 1º ano da inscrição do 

Apocalipse do Lorvão e do Comentário ao Apocalipse do Beato de Liébana 

produzido no Mosteiro de Alcobaça, no século XIII, no Registo da Memória 

do Mundo pela UNESCO, no contexto da candidatura Ibérica "Os 

Manuscritos do Comentário ao Apocalipse (Beato de Liébana) na Tradição 

1.000,00 € OF+Município 

de Alcobaça 

Em parceria com a 

Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de 

Lisboa, a Universidade 
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de Alcobaça, no século XIII, no 

Registo da Memória do Mundo pela 

UNESCO 

Ibérica". Em parceria com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Coimbra, a Torre do 

Tombo, a Biblioteca Nacional de Portugal e os Municípios de Alcobaça e 

Penacova.  

de Coimbra, a Torre do 

Tombo, a Biblioteca 

Nacional de Portugal e 

os Municípios de 

Alcobaça e Penacova. 

Encontro com membros da Carta 

Europeia das Abadias e Sítios 

Cistercienses 

Realização de um encontro aberto ao público com a participação de 

gestores/ representantes de Abadias cistercienses membros da Carta 

Europeia das Abadias e Sítios Cistercienses, nomeadamente, Abadia de 

Herkenrode (Bélgica), Abadia de Fontfroide (França), Abadia de Claraval 

(França) e Abadia de Oia (Espanha). No fim de semana seguinte à Mostra 

de Doces Conventuais (princípio de Dezembro). 

1.000,00 € OF+Município 

de Alcobaça 

Em parceria com 

Município de Alcobaça 

e Abadias  da CEASC. 

Participação na Assembleia Geral da 

Carta Europeia das Abadias e Sítios 

Cistercienses (CEASC), Abadia de 

Bronnbach, Alemanha 

Participação da Direção do Monumento na Assembleia Geral anual da 

Carta Europeia das Abadias e Sítios Cistercienses, de que o Mosteiro de 

Alcobaça é membro associado desde 2009, a qual se realiza na Abadia de 

Bronnbach, na Alemanha, em Abril de 2016. No contexto da linha de 

internacionalização do Mosteiro de Alcobaça, fortalecimento do seu papel 

no seio da CEASC e da promoção do monumento junto dos circuitos de 

visita europeus congéneres (CEASC e Rota das Abadias Cistercienses/ 

Itinerário Cultural do Conselho da Europa). 

1.000,00 € OF Orçamento estimativo 

(viagem, estada, ajudas 

de custo 3-4 dias para 1 

pessoa). 

Projeto "Era Uma vez… Monges, 

Cavaleiros e Reis. À descoberta dos 

Mosteiros Património Mundial do 

Centro" 

Realização de duas visitas encenadas seguidas de atividades lúdicas e 

didáticas, duas vezes por semana, de Outubro a Abril, para alunos do 4º 

ano dos Municípios de Alcobaça, Batalha e Tomar. 

500,00 € OF + Município 

de Alcobaça 

O orçamento 

apresentado destina-se 

a aquisição de 

materiais. Os recursos 

humanos são 

assegurados pelo 

Município de Alcobaça. 

Promovidos pelos 
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Municípios de Alcobaça, 

Batalha e Tomar e os 

Mosteiros de Alcobaça 

e Batalha e o Convento 

de Cristo. 

Aquisição de serviços para realização 

de visitas orientadas e serviços 

educativos 

Prestação de apoio nas áreas da educação e animação, aos níveis de 

planeamento e realização. Produção de conteúdos educativos, realização 

de visitas orientadas diárias para público em geral (francês, inglês e 

português), manhã e tarde, e atividades para o público escolar. Formação e 

orientação a cargo dos técnicos do MA.  

14.760,00 € OF verba anual 

Visitas  orientadas temáticas ao 

Mosteiro 

Realização de visitas orientadas temáticas ao mosteiro pelos técnicos 

superiores do MA, de segunda a sexta, às 15 horas, assim como para 

grupos organizados, mediante marcação prévia. 

  Oferta a ser 

disponibilizada no 

website. 

Semana Internacional do Acordeão Realização de vários concertos no mosteiro, integrados na 20ª edição da 

Semana Internacional do Acordeão 

  Promovida pela 

Associação de Acordeão 

de Alcobaça, em 

parceria com o 

Mosteiro de Alcobaça. 

Festival Cistermúsica Realização de vários concertos e espetáculos de dança, integrados na 24ª 

edição do Festival Cistermúsica. 

  Em parceria com a 

Banda de Alcobaça e o 

Município de Alcobaça, 

ao abrigo do protocolo 

de colaboração entre a 

BA e a DGPC 

Programa Recitais Jovens Talentos de 

Alcobaça  

Programa que tem como filosofia o apoio aos jovens músicos de Alcobaça, 

que se encontram a frequentar o ultimo ano do ciclo de estudos da 

3.000,00 € OF Em parceria com a 

Banda de Alcobaça, ao 
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Academia de Música de Alcobaça. De abril a outubro (mês da Musica), 

realização de recitais à sexta-feira (17.30-18.30h), variando o espaço em 

função da tipologia de atuação: piano na Sala do Capítulo, outros 

instrumentos e voz na Sala das Conclusões ou no Claustro da Portaria 

(verão). 

abrigo do protocolo 

com a DGPC/ MA 

Mostra de Doces e Licores 

Conventuais 

Exposição e comercialização de doces e licores conventuais, nacionais e 

estrangeiros, ocupando vários espaços do mosteiro, organizada pelo 

Município de Alcobaça. 

  Promovida pelo 

Município de Alcobaça, 

em parceria com a 

DGPC/ Mosteiro de 

Alcobaça, ao abrigo do 

protocolo de parceria. 

Atividade Celebração do Dia da 

Criança/ Serviço educativo 

Realização de atividades pelo serviço educativo, em articulação com 

instituições de ensino e para o público infantil em geral. 

50,00 € OF  

Atividade Celebração do Natal no 

Mosteiro/ Serviço educativo 

Realização de atividades pelo serviço educativo, em articulação com 

instituições de ensino e para o público infantil em geral. 

50,00 € OF  

Participação nas Jornadas Europeias 

do Património 

Programa a elaborar mediante tema geral    

Comemoração do Dia Mundial da 

Música/ Música de Barro - 

Iconografia Musical no Conjunto 

escultórico "A Morte de São 

Bernardo" 

Atividade coordenada por Carlos Moura e Luís Correia de Sousa (FCSH-

UNL), em torno do Retábulo da Morte de São Bernardo, incluindo uma 

conferência centrada na iconografia musical presente no retábulo, 

momento musical, publicação de brochura informativa sobre este retábulo 

e atividades conduzidas pelo serviço educativo do Mosteiro de Alcobaça 

sobre este tema. 

1.000,00 € OF  

Participação no Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios 

Programa a elaborar mediante tema geral    
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COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

     

Revisão e construção dos conteúdos 

para o Website do MA e atualização 

permanente  

Revisão e construção dos conteúdos on-line e atualização contínua do feed 

de notícias. 

0,00 € não aplicável  

Manutenção e atualização da página 

do facebook do MA 

Atualização contínua da página de facebook do MA.    

Edição de folheto sobre o Mosteiro 

de Alcobaça, a UNESCO e a Carta 

Europeia das Abadias e Sítios 

Cistercienses/ Itinerário Cultural do 

Conselho da Europa 

Edição de folheto que tem como objetivo divulgar o Mosteiro de Alcobaça 

enquanto monumento inscrito na Lista do Património Mundial da 

Humanidade e membro da CEASC/ Itinerário Cultural do Conselho da 

Europa. Folheto com informação em Português, Francês e Inglês. 

350,00 € OF Apoio da Divisão de 

Documentação, 

Comunicação e 

Informática, para a 

tradução 

Construção de uma plataforma digital 

dedicada à Paisagem Cisterciense em 

Portugal 

Criação de uma plataforma digital dedicada à paisagem cisterciense 

portuguesa, levando o visitante, a partir da Abadia de Alcobaça, a 

descobrir esta herança patrimonial única. A disponibilizar on-line e no 

monumento, em espaço interpretativo a criar. 
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ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Publicação: "Mateus Fernandes e a 

sua época" 

Edição das Atas do Colóquio "Mateus Fernandes e a sua época", (realizado 

em Novembro de 2015, em parceria com a Câmaras Municipais da Batalha 

e Covilhã) - com estudos dos Prof. Dr.s Vítor Serrão, Fernando Grilo e Saul 

António Gomes 

2.500,00 € OF/CM Batalha 

e CM Covilhã 

 

4 Publicações: "As conferências do 

Mosteiro - Portugal: cultura, 

identidade e globalização" 

Edição das palestras das "Conferências do Mosteiro", onde se procurará 

debater as questões de globalização, identidade e cultura. Textos de 

Boaventura Sousa Santos, Laborinho Lúcio, Guilherme d'Oliveira Martins, 

Francisco Pinto Balsemão 

2.500,00 € OF/Câmara 

Municipal da 

Batalha e Escola 

Superior de 

Educação e 

Ciências Sociais 

(IPLeiria) 

Projeto retomado do 

anterior ano, uma vez 

que não foi possível 

conciliar em 2015 a 

disponibilidade dos 

oradores para os meses 

previstos. 

Publicação: "Heráldica e Genealogia 

no Mosteiro da Batalha - Um 

percurso pedagógico" 

Obra coordenada pelo Prof. Doutor Miguel Metelo Seixas (Instituto de 

Estudos Medievais_UNLisboa) e Dr. João Portugal (Instituto Português de 

Heráldica), dando a conhecer, numa perspetiva muito pedagógica 

(orientada também para os mais jovens) a riqueza da heráldica batalhina, 

bem como da sua integração no contexto histórico da época. Obra que se 

pretende com grande rigor científico e com qualidade gráfica pedagógica. 

3.500,00 € MB_OF/IEM_U

NLisboa e 

Instituto 

Português de 

Heráldica 

 

Catálogo de exposição de Fotografia: 

"Novo Olhar sobre o Mosteiro - 30 

anos de imagens" de Luís Ceiça 

Ver: Exposição 2.500,00 € MB_OF/Câmara 

Municipal da 

Batalha 

Exposição a realizar na 

Galeria Municipal, que 

se situa no largo 

Mouzinho de 

Albuquerque (mesmo 

junto ao Mosteiro) 
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Catálogo de exposição de Escultura 

de Vítor Ribeiro: "Opus et spiritus" 

Ver: Exposição 2.000,00 € MB_OF/Câmara 

Municipal da 

Batalha 

 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

Visitas temáticas: O Mosteiro 

Revisitado 

Este conjunto de visitas temáticas, cuja primeira edição se realizou em 

2015 com grande sucesso, possibilitam o conhecimento do Monumento 

em perspetivas diversificadas e enriquecedoras. De Maio a Setembro: - O 

sistema hidráulico do Mosteiro da Batalha (Prof. Dr. Virgolino Jorge); Os 

vitrais do Mosteiro da Batalha (Mestre Pedro Redol); As gárgulas do 

Mosteiro da Batalha (Doutora Catarina Barreira); Heráldica e Genealogia 

no Mosteiro da Batalha (Prof. Dr. Miguel Metelo Seixas e Dr. João 

Portugal); a Cerca conventual (Dr.ª Rita Quina) e outras visitas temáticas a 

designar. 

1.000,00 € Mosteiro da 

Batalha/OF e 

Centro do 

Património da 

Estremadura 

 

Exposição de Fotografia: "Novo Olhar 

sobre o Mosteiro - 30 anos de 

imagens" de Luís Ceiça 

Luís Ceiça é o funcionário mais antigo do Mosteiro da Batalha. Ao longo de 

mais de 30 anos de serviço foi registando sistematicamente em fotografia 

todos os acontecimentos relativos ao Mosteiro: intervenções, restauros, 

obras e requalificações, atividades culturais, cerimónias oficiais, visitantes 

ilustres, etc. O espólio reunido permite uma visão única da "vida" e 

"história" do monumento ao longo de 30 anos, que é necessário dar a 

conhecer e preservar. 

750,00 € Mosteiro da 

Batalha/OF, 

Câmara 

Municipal da 

Batalha, Junta 

de Freguesia da 

Batalha, 

Embaixada 

Alemã 

 

Exposição "Grandes descobridores - 

Figuras da Covilhã à Descoberta do 

Mundo" 

Partindo do pretexto de figuras como o Infante D. Henrique (Senhor da 

Covilhã) e Mateus Fernandes (Nascido na Covilhã), o Mosteiro acolhe uma 

exposição sobre grandes figuras do descobrimentos naturais ou com 

ligações à Covilhã. 

 Câmara 

Municipal da 

Covilhã/Câmara 

Municipal da 

 



 PLANO DE ATIVIDADES 2016    

121 

 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MOSTEIRO DA BATALHA      

Batalha 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Conferências do Mosteiro - "Portugal: 

cultura, identidade e globalização" 

4 conferências - a realizar entre Março a Julho - Convidados: Dr. Laborinho 

Lúcio, Dr. Guilherme de Oliveira Martins, Professor Freitas do Amaral, Dr. 

António Barreto, Pilar del Rio, Professor Manuel Antunes 

2.000,00 € OF/Câmara 

Municipal da 

Batalha e Escola 

Superior de 

Educação e 

Ciências Sociais 

(IPLeiria) 

Projeto já previsto em 

2015, mas só a realizar 

em 2016, por 

indisponibilidade de 

datas dos oradores. 

Projeto que prevê a 

publicação das 

palestras. 

Dramaturgia e teatro - "“Et spiritus 

redeat ad Deum” ( "O espírito que 

volta a Deus"). 

Leitura encenada de 5 grandes textos da espiritualidade cristã a partir das 

escolhas dos teólogos Frei Joaquim Carreira das Neves e Frei Bento 

Domingues, do poeta P.de  José Tolentino de Mendonça e do ator Luís 

Miguel Cintra. De Junho a Agosto, nas Capelas Imperfeitas, Luís Miguel 

Cintra "recita" o Eclesiastes; João Lázaro (do Te Ato, Leiria) lê Santo 

Agostinho; Pedro Oliveira (do Nariz, Leiria) lê S. Paulo; Frederico Oliveira 

(do Leirena Teatro, de Leiria), lê P.de António Vieira e Tobias Monteiro (da 

Kind of Black Box), lê o Cântico dos Cantos. Para cada representação será 

elaborada uma pequena brochura,  contendo o texto apresentado, o 

comentário de quem o escolheu e as notas do encenador. 

6.000,00 € MB_OF/Câmara 

Municipal da 

Batalha/Paróqui

a da 

Batalha/Empres

as locais 

 

Colóquios, palestras, conferências, 

lançamento de obras de investigação 

A designar - em colaboração com Centro de Estudos Medievais 

(Universidade Nova de Lisboa) e com outras entidades e centros de 

investigação 

   

Formação - Colóquios, palestras e A designar - em colaboração com Centro de Estudos Medievais 

(Universidade Nova de Lisboa) e com outras entidades e centros de 

  Parceria com Centro de 

Formação de 
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workshops investigação Professores da Batalha 

Congresso Internacional: "Wisdom 

and science in the (Iberian) Midlle 

Ages 

Tendo como Coordenador Científico o Prof. Doutor Henrique Leitão 

(Prémio Pessoa 2014) e a Dr.ª Helena Avelar, este congresso internacional 

junta especialistas da "História da Ciência" numa temática cada vez mais 

aprofundadamente estudada e debatida. 

3.000,00 € Org: CIUHT (Un. 

Lisboa)/IEM 

(Un. Nova 

Lisboa)/Mosteir

o da Batalha 

(OF) - Apoio: 

Fundação Luso-

Americana, 

Embaixada de 

Espanha, C.M. 

Batalha 

 

Simpósio Internacional da Pedra 

(Calcário oolítico) 

O regresso dos canteiros à Batalha - 10 escultores trabalharão em espaço 

aberto, durante uma semana, um bloco de calcário, a partir da qual criarão 

uma obra escultórica, inspirados no Mosteiro 

 Org.: Mosteiro 

das 

Batalha(OF)/C.

M.Batalha - 

Apoio: Turismo 

do Centro 

 

Colóquio "Arquitetura e arquitetos - 

História e contemporaneidade" 

Arquitetura e arquitetos - tradição e contemporaneidade. Num Mosteiro 

que foi até à primeira metade do séc. XVI, verdadeiro estaleiro de 

experiências estéticas e arquitetónicas, pensar a moderna arquitetura na 

sua relação com o passado, é um exercício fundamental e importante. 

(Convidados a confirmar). 

2.000,00 €   

CONCERTOS, ESPETÁCULOS      

Concerto Orquestra de Sopros Concerto final de estágio da orquestra de sopros da SAMP  Sociedade 

Artística e 
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musical 

Pousense 

(SAMP) e 

Câmara 

Municipal da 

Batalha 

Concerto world music Grupo "Sons do Mundo"  Projeto Geo e 

Câmara 

Municipal da 

Batalha 

 

Concerto "Oriente e Portugal" Concerto de Gamelão - Instrumento musical bilanês  Associação 

Cultural Malha 

de Bronze e 

Câmara 

Municipal da 

Batalha 

 

Grande concerto da Primavera Banda Sinfónica da GNR  Câmara 

Municipal da 

Batalha/Coman

do Territorial da 

GNR 

 

Concertos vários A designar    

Concerto orquestra Festival Zêzere Arts  Festival Zêzere 

Arts, Câmara 

Municipal de 

Tomar e 
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Câmara 

Municipal da 

Batalha 

Concerto orquestra Festival Música em Leiria  Orfeão de Leiria 

e Câmara 

Municipal da 

Batalha 

 

Grande Concerto de Natal Coro e orquestra do Orfeão de Leiria  Orfeão de 

Leiria, Câmara 

Municipal da 

Batalha e 

Paróquia da 

Batalha 

 

Concerto de Orquestra de Sopros Concerto de encerramento do XI estágio da orquestra de sopros do Médio 

Tejo 

 Associação 

Canto Firme de 

Tomar e 

Câmara 

Municipal da 

Batalha 

 

Concerto Orquestra  Festival Lisbon Music Fest  Festival Lisbon 

Music 

Fest/Câmara 

Municipal da 

Batalha 

 

Concerto Orquestra  Festival Lisbon Music Fest  Festival Lisbon 

Music 
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Fest/Câmara 

Municipal da 

Batalha 

Concerto Orquestra  Festival Lisbon Music Fest  Festival Lisbon 

Music 

Fest/Câmara 

Municipal da 

Batalha 

 

Concerto Orquestra  Festival Lisbon Music Fest  Festival Lisbon 

Music 

Fest/Câmara 

Municipal da 

Batalha 

 

Espetáculo de dança Com "Kaiser Ballet" da Covilhã  Câmara 

Municipal da 

Covilhã, Câmara 

Municipal da 

Batalha, Kaiser 

Ballet (Covilhã) 

 

Espetáculos vários A designar    

SERVIÇO EDUCATIVO      

COMEMORAÇÔES 22 Março - Dia Mundial da Água - visita aos sistema hidráulico    

  02 Abril - comemoração dia Mundial do Teatro - encenação pelo Grupo de 

Teatro O NARIZ 
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  01 Junho - Dia Mundial da Criança - Representação noturna para alunos do 

Agrupamento 

   

  26 Julho - Dia Mundial dos Avós - "Uma visita à cerca conventual" - com 

avós e netos dos ATLs da Batalha 

   

  01 Outubro - Dia Mundial da Música - Concerto de Gamelão    

  03 Dezembro - Dia Mundial da Pessoa com Deficiência - "Uma visita com 

outros olhares" - Atividade com ACAPO Leiria/Coimbra 

   

ERA UMA VEZ… MONGES, 

CAVALEIROS E REIS 

Projeto gerido pelas autarquias de Alcobaça, Batalha e Tomar e que irá 

possibilitar que os alunos do 4º ano dos respetivos agrupamentos de 

escolas possam visitar os 3 monumentos ao longo do ano, integrando-os 

em atividades pedagógicas diferenciadas. 

 Autarquias de 

Alcobaça, 

Batalha e 

Tomar/Mosteir

o de Alcobaça, 

Mosteiro da 

Batalha, 

Convento de 

Cristo de Tomar 

 

DIA INTERNACIONAL DOS 

MONUMENTOS E SÍTIOS 

Visita noturna e outras atividades a designar    

JORNADAS EUROPEIAS DO 

PATRIMÓNIO 

Atividades a designar, tendo em conta o tema a propor    

ENCENAÇÕES PEDAGÓGICAS Ao longo do ano: "A visita do Marquês" e "Eram só pedras quando tudo 

começou", pelo Grupo de Teatro O NARIZ; Concertos de Gamelão (Gong 

Kebyar)  e instrumentos de percussão balineses, numa viagem intercultural 

carregada de exotismo, pelo grupo Malha de Bronze. 

 Grupo de teatro 

O NARIZ 
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ATIVIDADES EM COLABORAÇÃO COM 

MUSEU MUNICIPAL CONCELHIO 

Ao longo do ano, a designar.  Câmara 

Municipal da 

Batalha, Museu 

Concelhio  da 

Batalha 
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INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

  Encadernação de documentos em grave risco de deterioração existentes 

no Centro de Documentação. 

3.500,00 € OF  

Melhoramento das condições de 

tratamento do expediente e arquivo 

dos Serviços Administrativos. 

Aquisição de 3 estruturas de arrumação - estantes metálicas - , visando 

uma melhor organização do arquivo. 

3.900,00 € OF  

Gestão do Expediente e Arquivo Formação e boas práticas no tratamento do expediente e arquivo. 4.000,00 € OF  

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

SERVIÇO EDUCATIVO      

desenvolvimento de uma plataforma 

interativa de acessibilidade a surdos e 

público em geral para o Mosteiro dos 

Jerónimos 

Esta aplicação pode ser descarregada do site do Mosteiro dos Jerónimos 

ou do site da DGPC para Iphone, Ipad ou Smartphone proporcionando uma 

visita autónoma a  visitantes surdos  na medida em que disponibiliza os 

conteúdos em Língua Gestual Portuguesa (LGP).  Poderá ainda abranger 

todo o restante público ao disponibilizar Gestos Internacionais e conteúdos 

em Língua Portuguesa (oral e escrita), Língua Inglesa (oral e escrita), Língua 

Francesa (oral e escrita) e Língua Espanhola (oral e escrita). 

12.127,00 € OF esta aplicação (apenas 

em LGP) poderá abarcar 

igualmente a Torre de 

Belém / Mosteiro da 

Batalha / Mosteiro de 

Alcobaça / Convento de 

Cristo. Orçamentos 

igualmente disponíveis 

caso haja interesse 

Visita com Atelier  

Animais do Mundo  

Pré-escolar  

Era uma vez um rei chamado Manuel I que gostava de animais...  

Vamos através da história deste Mosteiro, conhecer os animais que no séc. 

XVI chegavam a Lisboa vindos de outros continentes.  

No fim, as crianças vão aplicar os conhecimentos adquiridos durante a 

  Mosteiro dos Jerónimos 

Ano letivo 
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visita fazendo um jogo de destreza e memória visual. 

Brincando no Mosteiro 

Pré-escolar e 1º ano do Ensino Básico  

Era uma vez um rei, uma rainha …  

Vamos conhecer a história deste Mosteiro e no fim brincar através  

de um puzzle, com as figuras históricas mais importantes que  

por ele passaram.  

  Mosteiro dos Jerónimos 

Ano letivo e férias 

escolares 

Os animais do Rei  

 Pré-escolar e 1º ciclo do Ensino 

Básico 

Após uma visita orientada ao monumento, as crianças vão conhecer 

através de uma história interativa os animais exóticos que chegaram a 

Lisboa no tempo do rei D. Manuel I. 

  Mosteiro dos Jerónimos 

Ano letivo e férias 

escolares 

Jogando com o Tempo  

1º ciclo do Ensino Básico 

Com este jogo pretende-se que as crianças aprendam a história do 

Mosteiro e como era a vida no séc. XVI. O grupo será dividido em equipas 

que terão de completar os pormenores da pintura de S. Jerónimo e o leão, 

resolvendo desafios que o relógio das horas canónicas definirá. 

  Mosteiro dos Jerónimos 

Ano letivo 

Ateliê das Iluminuras  

2º/3º e 4º ano do Ensino Básico 

Após uma visita exploratória na qual é abordada o quotidiano no Mosteiro 

no séc. XVI, com especial incidência sobre o trabalho dos monges copistas, 

as crianças executam uma iluminura com a inicial do seu nome. 

  Mosteiro dos Jerónimos 

Ano letivo 

Jogo do Mosteiro 

1º ciclo do Ensino Básico 

Baseado no famoso Jogo da Glória, tem este jogo por tema o quotidiano 

no Mosteiro no séc. XVI e as lendas com ele relacionadas. As crianças 

lançarão um dado em cima de um tapete de jogo, sendo elas próprias os 

peões. 

  Mosteiro dos Jerónimos 

Ano letivo 

Jogo dos Descobrimentos 

 4º e 5º anos do Ensino Básico 

Este jogo, de pontuação, foca os principais aspetos dos Descobrimentos 

portugueses, permitindo dar às crianças informações acerca dos locais 

descobertos e das trocas comerciais que eram feitas ao longo dessas 

viagens. 

  Mosteiro dos Jerónimos 

Ano letivo 

Jogo “A viagem de Vasco da Gama” 

5º e 6º ano do Ensino Básico 

Baseado no texto dito de Álvaro Velho e em “Os Lusíadas” de Luís de 

Camões, este jogo  segue o percurso feito por Vasco da Gama na sua 

  Mosteiro dos Jerónimos 

Ano letivo 
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viagem para a Índia.  

Ateliê “Vem conhecer o Mosteiro” 

5º e 6º ano do Ensino Básico 

Após uma visita orientada ao Mosteiro, os alunos completam um puzzle 

solucionando pequenos jogos relacionados com os diferentes espaços 

visitados. 

  Mosteiro dos Jerónimos 

Ano letivo 

Oficina de pintura “Retratos na 

Pedra”  

(3 aos 6 anos) 

Após uma visita ao claustro, onde são exploradas algumas das imagens que 

aí se encontram as crianças irão pintar um medalhão com imagens 

relacionadas com a história do Mosteiro. 

  Mosteiro dos Jerónimos 

Férias escolares 

Oficina de pintura “Histórias às 

cores”  

(6 aos 13 anos) 

Após uma visita à igreja ao claustro, onde é explorada a técnica do vitral, as 

crianças irão recriar um vitral com imagens relacionadas com a história do 

Mosteiro. 

  Mosteiro dos Jerónimos 

Férias escolares 

Jogo de Pistas 'Explorando o 

Mosteiro'  

(dos 6 aos 13 anos) 

Baseado na popular Caça ao Tesouro, este jogo tem por objetivo levar as 

crianças a explorar o Mosteiro e com isso aprender, de uma forma 

divertida, um pouco mais da nossa história. 

  Mosteiro dos Jerónimos 

Férias escolares 

Jogo de pistas com puzzle 'Mistérios 

da Pedra'  

(dos 6 aos 13 anos) 

Através de uma série de Atividades lúdicas e formando equipas as crianças 

vão explorar algumas figuras representadas no claustro, pretendendo-se 

com esta atividade apurar os seus sentidos de observação e orientação. No 

final completam um puzzle, solucionando pequenos jogos relacionados 

com os espaços do Mosteiro. 

  Mosteiro dos Jerónimos 

Férias escolares 

Ateliê “Há Piratas na Torre!” 

Pré-escolar 

Quem eram os piratas? Que tesouros procuravam? Após uma visita á Torre 

de Belém vamos explorar, através de uma história interativa, a vida desses 

famosos bandidos dos mares - os piratas. 

  Torre de Belém 

Ano letivo e férias 

escolares 

Ateliê “A viagem de Nuno Tristão” 

Pré-escolar  e 1º ciclo do Ensino 

Básico 

A partir da leitura da história “A viagem de Nuno Tristão”, as crianças 

tomam conhecimento da vida a bordo nas naus do séc. XVI, e a seguir 

criam o seu próprio Diário de Bordo imaginando uma viagem numa dessas 

naus tal como o herói da história! 

  Torre de Belém 

Ano letivo 
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As armas e os brasões 

1º ciclo do Ensino Básico 

Esta atividade consiste numa visita guiada à Torre de Belém, na qual os 

alunos aprendem sobre as armas e os métodos de defesa no séc. XVI. No 

final há um ateliê de pintura em que cada um constrói o seu próprio 

brasão. 

  Torre de Belém 

Ano letivo 

Vem conhecer a Torre 

5º ano e 6º ano do Ensino Básico  

Após uma visita orientada à Torre de Belém, os alunos completam um 

puzzle de grandes dimensões do monumento, solucionando pequenos 

jogos relacionados com a história do monumento e os diferentes espaços 

visitados. 

  Torre de Belém 

Ano letivo 

À Descoberta de Novos Mundos 

4º ano/5º ano e 6º ano do Ensino 

Básico 

Elefantes, milho, pérolas… são alguns dos produtos comercializados pelos 

portugueses na época dos Descobrimentos. Neste atelier vamos fazer uma 

viagem imaginária a bordo de uma nau e conhecer alguns dos produtos 

que contribuíram para a transformação da Europa e do Mundo nesta 

época. 

  Torre de Belém 

Ano letivo 

Jogo de Pistas "Uma Aventura na 

Torre"  

(dos 6 aos 8 anos) 

Baseado na popular caça ao tesouro, esta versão fácil do jogo de pistas, 

leva as crianças a explorar a Torre de Belém de uma forma divertida. 

  Torre de Belém 

Férias escolares 

Jogo de Pistas  

"À descoberta da Torre de Belém" 

( dos 6 aos 13 anos) 

Baseado na popular caça ao tesouro, este jogo tem como objetivo levar as 

crianças a explorar a Torre de Belém e com isso aprender de forma 

divertida um pouco mais da nossa história. 

  Torre de Belém 

Férias escolares 

Jogo de Pistas "Enigma da Torre"  

(dos 6 aos 13 anos) 

Através de jogos as crianças vão descobrir curiosidades sobre a Torre de 

Belém e ao mesmo tempo, ajudar o Governador da Torre Gaspar de Paiva 

a solucionar um enigma deixado pelo pirata Mau Mau...  

  Torre de Belém 

Férias escolares 

Um mar de estrelas  

2º ciclo do ensino básico 

Quando os navegadores se começaram a afastar da costa para cruzar os 

oceanos, a única referência que usavam para se orientar era a posição dos 

astros no céu. Com esta atividade pretende-se dar a conhecer a 

importância dos instrumentos náuticos e da cartografia. Esta é uma visita-

  Torre de Belém 

Proposta de atividade a 

desenvolver 
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jogo baseado no popular jogo da batalha naval, em que várias equipas têm 

de responder a perguntas sobre o tema referido. 

Uma Torre a Brincar  

Pré-escolar 

Para que é que foi construída a Torre de Belém? Esta é uma visita 

exploratória que ensina aos mais pequenos a importância da Torre na 

defesa da cidade de Lisboa. segue-se um jogo com cubos de grandes 

dimensões, em que as turmas divididas em equipas, irão construir as 

muralhas da Torre. 

  Torre de Belém 

Proposta de atividade a 

desenvolver 

Eu conquistei a Torre 

1º ciclo do ensino básico 

Como era a vida de um soldado na Torre de Belém? Esta visita explora a 

vida das pessoas que trabalhavam na Torre e os objetos utilizados na 

defesa da mesma. Esta é uma visita-jogo em que as turmas são divididas 

em seis equipas, tendo por base os conhecimentos adquiridos na visita, 

competem entre si para legendar a imagem de uma fortaleza. 

  Torre de Belém 

Proposta de atividade a 

desenvolver 

elaboração de candidatura para 

cofinanciamento comunitário  

Desenvolvimento de uma plataforma interativa de acessibilidade a 

visitantes surdos 

  esta aplicação (apenas 

em LGP) poderá abarcar 

igualmente a Torre de 

Belém / Mosteiro da 

Batalha / Mosteiro de 

Alcobaça / Convento de 

Cristo. Orçamentos 

igualmente disponíveis 

caso haja interesse 

MÚSICA- Ciclo Jovens Músicos, Novos 

Ouvintes 

Ciclo iniciado por ocasião dos 500 anos do Mosteiro dos Jerónimos (2001) 

e que ao longo do tempo se cimentou como uma mais valia para o público 

em geral (primeiros domingos de cada mês). 

   

TEATRO -Auto da Barca  Pelo 11º ano consecutivo em cena no Claustro do Mosteiro dos Jerónimos, 

de Terça a Sexta, entre Novembro e Abril. Pensado prioritariamente para 
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alunos do 9º ano de escolaridade, que estudam a obra de Gil Vicente 

TEATRO - Camões, Pessoa e o V 

Império  

Pelo 3º ano consecutivo em cena no Claustro do Mosteiro dos Jerónimos, à 

Segunda-feira, entre Novembro e Fevereiro. Pensado prioritariamente 

para alunos do 12º ano de escolaridade, que estudam, em paralelo, a obra 

de Camões e Pessoa 

   

VISITAS (guiadas gerais) - Mosteiro 

dos Jerónimos 

Alunos e professores do 7º ao 12º ano de escolaridade, ensino superior e 

Universidades Sénior 

   

VISITAS (guiadas temáticas) - 

Mosteiro dos Jerónimos 

A Iconografia dos Portais (Sul e Axial) / Santa Paula e S. Jerónimo -  óleo 

sobre tela no sub-coro da Igreja / A Capela Mor como Panteão Régio / S. 

Jerónimo no Mosteiro -iconografia  / A Natividade no Mosteiro / A vida 

monacal / A construção do Mosteiro dos Jerónimos / Camões e Pessoa - Os 

Lusíadas e a Mensagem / A Sacristia da Igreja de Santa Maria de Belém 

   

VISITAS (guiadas gerais) - Torre de 

Belém 

Alunos e professores do 7º ao 12º ano de escolaridade, ensino superior e 

Universidades Sénior 

   

VISITAS (guiadas temáticas) - Torre de 

Belém 

Vasco da Gama e a viagem à Índia /  A defesa da barra do Tejo / a Torre - 

500 anos de História(s) / "Por mares nunca d´antes navegados" 

   

VISITAS (específicas para cegos) -  

Mosteiro dos Jerónimos e Torre de 

Belém 

À segunda-feira, mediante marcação prévia com o Serviço Educativo - um 

percurso tátil complementado com guião em braille e desenhos em relevo 

que permite um outro "olhar"sobre os Monumentos 

   

VISITAS (específicas para surdos) -  

Mosteiro dos Jerónimos e Torre de 

Belém 

Qualquer dia da semana de acordo com a disponibilidade de agenda e 

mediante marcação prévia. Necessário acompanhamento de tradutor para 

LGP 

   

VISITAS (protocolares) Acompanhamento de visitas preparatórias/ 

Embaixadas/Ministérios/Protocolo de Estado 
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DIMS 2016 - atividades Dinamização de atividades de acordo com o tema anualmente proposto - 

concertos/exposições/acompanhamento de visitas 

   

JEP 2016 - atividades Dinamização de atividades de acordo com o tema anualmente proposto - 

concertos/exposições/acompanhamento de visitas 

   

ESTÁGIOS  Acompanhamento e avaliação de 4 alunos estagiários da escola Superior 

de Hotelaria e Turismo do Estoril ao abrigo de protocolo estabelecido com 

aquela instituição de ensino  

   

Comemorações  Programação específica: Dia de Reis / Natal /Dia Mundial da Pessoa 

Portadora de Deficiência/ Dia Mundial da Poesia/Dia Mundial da Música/ 

Dia do Mar, entre outros. 

   

Projeto sénior "Conviver melhor”  Em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - dinamização do 

Projeto Inter Gerações - combater o isolamento e solidão do Público Sénior 

através da fruição do Património, mediante visitas acompanhadas pelo 

Serviço Educativo 

   

Continuação do Projeto 

acessibilidade  

conceção de roteiro do Mosteiro dos Jerónimos para amblíopes e 

visitantes com baixa visão 

   

Continuação da participação em 

ações de formação sobre 

acessibilidade 

no seguimento da ação de formação de Língua Gestual Portuguesa - 

Módulo I frequentada no Instituto Nacional para a Reabilitação, pretende-

se dar continuidade a esta formação específica através da frequência do 

Módulo II (ainda em 2015 ou 2016) na mesma Instituição 

   

Proposta de sinalética revisão dos textos já existentes na atual sinalética; elaboração de 

conteúdos para novas tabelas a colocar futuramente - Mosteiro dos 

Jerónimos e Torre de Belém 
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Exposição a inaugurar após a 

conclusão da intervenção nas 

coberturas 
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ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Investigação: Projeto PNTA - 

DEARCON 

Projeto de "Desenvolvimento das escavações arqueológicas em 

Conímbriga", concentrado nas zonas da cidade localizadas entre o fórum e 

o anfiteatro 

6.000,00 € OF (Aquisições 

a propor pelo 

MMC no 

âmbito do OF 

normal da 

instituição) 

Este projeto é também 

referido no tópico 

"INCORPORAÇÕES". 

Investigação: Projeto FT - ARCHAIC The archaeogenetics of Iberian cattle: investigating their origins, evolution 

and improvement. Responsável: Catarina Ginja. CIBIO/InBIO – Laboratório 

Associado, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos 

Genéticos, Universidade do Porto, Campus Agrário de Vairão 

 FT  

Investigação: Termoluminescência Projeto REGENA: "Recuperação Holocénica e Pleistocénica da variação 

secular geomagnética do Atlântico Norte (Açores, Cabo-Verde e Portugal): 

Implicações geomagnéticas e vulcanológicas." Referência PTDC /GEO-

FIQ/3648/2012,  coord. Prof. Doutor Pedro Silva, do Instituto Dom Luiz 

(Laboratório Associado da Universidade de Lisboa)  
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Estudo: Chumbos de Conímbriga Projeto de doutoramento de Susana Alves de Souse e Silva Gomes: "O 

chumbo na metalurgia romana da Lusitânia: proveniência e técnicas 

metalúrgicas no sistema hidráulico de Conímbriga". Doutoramento 

SFRH/BD/8802/2012: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa (conservação e restauro). 

   

Estudo: Mascarões de sítula de 

Conímbriga 

Projeto de doutoramento de Filipa Mendes da Ponte Lopes: "A metalurgia 

do cobre na Lusitânia em época romana: estudo arqueometalúrgico de 

situlae de Conímbriga". Doutoramento SFRH/BD/85329/2012: Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (conservação e 

restauro). 

   

Estudo: Funções museológicas em 

Museus nacionais 

Projeto de doutoramento de Humberto Rendeiro: “Gestão Museológica: 

paradigmas de atuação, resultados e perspetivas".  Universidade Lusófona 

de Humanidades e Tecnologias. 

   

Estudo: Arquitetura doméstica Projeto Internacional: "La arquitetura romana de la Lusitania. Producción y 

economia de los procesos de perduración, transformación e innovacion 

tecnica". Instituto de Arqueologia de Mérida (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas). 

1.500,00 € OF (Aquisições 

a propor pelo 

MMC no 

âmbito do OF 

normal da 

instituição) 

Pendente de aprovação. 

Este projeto também é 

referido no tópico 

"Internacionalização". 

Edição: Cinco heróis em mosaico Livro infantil sobre os mosaicos de Conímbriga, da autoria de Adília Alarcão 

e António Pimentel, com design gráfico de Antoine Pimentel. 

   

Edição: Conímbriga tardo-antiga Volume de estudos sobre o período terminal de vida da cidade romana, 

recolhendo a atividade do Museu na última década, no que diz respeito a 

escavações arqueológicas na cidade. 
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INCORPORAÇÕES      

Materiais arqueológicos de 

Conímbriga 

Materiais recolhidos no âmbito do projeto de "Desenvolvimento das 

escavações arqueológicas em Conímbriga", concentrado nas zonas da 

cidade localizadas entre o fórum e o anfiteatro 

   

Depósito de árulas de Conímbriga Depósito no Museu Monográfico de Conímbriga de árulas aí recolhidas nas 

escavações de 1939 e transferidas para o Museu Nacional de Arqueologia. 

  Tem implicações no 

tópico "interpretação 

e exposição" 

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Inventário: Implementação da base 

de dados de localização de materiais 

arqueológicos na Reserva. 

Desenho e carregamento de uma base de dados de localização e gestão do 

material conservado na Reserva, de acordo com anova sistematização. 

   

Inventário: Conclusão do inventário 

da coleção numismática 

Classificação e inventariação da fração remanescente da coleção 

numismática do Museu Monográfico de Conímbriga (Escavações antigas e 

achados avulso). 

   

Documentação: Organização do 

arquivo técnico do Museu. 

Substituição de pastas de arquivo e reordenamento do arquivo, de acordo 

com a nova estrutura adotada. 

   

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Conservação preventiva - Ruínas 

(mosaicos): conservação de mosaicos 

in situ. 

Aquisição de materiais para a conservação in situ de mosaicos não 

restaurados. 

2.000,00 € OF (Aquisições 

a propor pelo 

MMC no 

âmbito do OF 

normal da 
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instituição) 

Conservação preventiva - Ruínas 

(áreas escavadas): Controle 

vegetativo. 

Aquisição de herbicidas e de consumíveis para o equipamento de corte 

vegetativo. 

3.000,00 € OF (Aquisições 

a propor pelo 

MMC no 

âmbito do OF 

normal da 

instituição) 

 

Conservação preventiva - Ruínas 

(áreas escavadas): remoção de 

materiais. 

Aquisição de serviços a empresa habilitada a remover materiais para 

entulheira. 

1.000,00 € OF (Aquisições 

a propor pelo 

MMC no 

âmbito do OF 

normal da 

instituição) 

 

Conservação - Ruínas (áreas 

escavadas): danos de uso nas áreas 

de circulação. 

Aquisição de materiais para aplicação pelo pessoal do museu, destinados a 

reporem níveis de circulação nas Ruínas em condições de conforto e 

segurança e reparação de estruturas limítrofes às áreas de escavação, 

incluindo consolidação de estuques, a levar a cabo sob a supervisão do 

conservador-restaurador. 

2.000,00 € OF (Aquisições 

a propor pelo 

MMC no 

âmbito do OF 

normal da 

instituição) 

 

Conservação - Ruínas (áreas 

escavadas): vedações de dissuasão. 

Aquisição de materiais para a reparação ou instalação de vedações de 

dissuasão do tráfico de visitantes em áreas indesejáveis. 

1.000,00 € OF (Aquisições 

a propor pelo 

MMC no 

âmbito do OF 

normal da 

instituição) 
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INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

Substituição de suportes para 

exposições temporárias. 

Substituição dos painéis das exposições temporárias, que se deterioraram 

devido ao uso. 

3.000,00 € OF  

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Educação: visitas guiadas Oferecer ao público interessado, mediante a coordenação dos parceiros 

privados envolvidos (Guias regionais),  a possibilidade de beneficiar de 

visitas guiadas ao Museu e Ruínas. 

   

Educação: visitas animadas Oferecer ao público interessado, mediante a coordenação dos parceiros 

privados envolvidos (Empresa "Décadas de Sonho"),  a possibilidade de 

beneficiar de visitas animadas com recriação histórica ao Museu e Ruínas. 

   

Animação: Projeto de Frederico Dinis Sensações Sinuosas e Emoções Hipnóticas: Performance sonora e visual na 

Contemporaneidade”. Doutoramento em Estudos Artísticos - Especialidade 

de Estudos Teatrais e Performativos na Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra 

   

Animação: Festival de Teatro de 

Tema Clássico 

Dar continuidade a um projeto que já conta com 17 edições, com a 

realização de um espetáculo baseado na obra de autores clássicos. 

 Liga de Amigos 

de Conímbriga 

 

Animação: Espetáculo de recriação 

histórica 

Este é um projeto que visa criar uma marca identitária no circuito das 

recriações de época a nível nacional. Em 2016 contará com a 3 edição, num 

acentuado crescendo de aceitação por parte do público, assim como, pela 

envolvência da comunidade local. 

 Câmara 

Municipal de 

Condeixa 

 

Animação: Dia Internacional dos 

Museus e Noite dos Museus. 

Promover um conjunto de atividades de âmbito cultural, nomeadamente 

espetáculos musicais, que permitam a usufruição, por parte dos públicos 

interessados, dos espaços exteriores do sítio arqueológico e do museu. 

1.000,00 € OF  
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Animação: Ópera Pretende-se dar continuidade à realização de uma ópera nas denominadas 

Grandes Termas do Sul. Espetáculo que irá para a 3 edição e que é já uma 

referência local com enorme adesão por parte do público.   

3.000,00 € OF  

Encontros: Reparação de assentos no 

Auditório 

Adquirir materiais, a aplicar pelo pessoal do Museu, que permita reparar e 

consolidar a fixação dos assentos do Auditório. 

500,00 € OF  

COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

     

Comunicação - Sítio na rede: 

Atualização do sítio 

www.Conímbriga.pt 

Atualização permanente da página web de Conímbriga com uma 

periodicidade, no mínimo, mensal.  

   

Comunicação - Sítio na rede: 

Atualização dos sítios da DGPC e da 

RPM 

Transmitir informação para a atualização permanente dos sítios da DGPC e 

da RPM com uma periodicidade, no mínimo, mensal. 

   

Comunicação - Newsletter: emissão 

da newsletter de Conímbriga. 

Dar continuidade ao projeto Newsletter de Conímbriga com uma edição 

quinzenal. 

   

Comunicação - Redes sociais: 

Atualizações da página do Facebook 

Atualização das redes sociais com uma periodicidade, no mínimo, semanal.    

Comunicação - Redes sociais: 

Utilização do Twitter 

Atualização das redes sociais com uma periodicidade, no mínimo, semanal.    

Comunicação - Redes sociais: 

Atualizações do canal Youtube e 

outras redes 

Atualização das redes sociais com uma periodicidade, no mínimo, semanal.    

Divulgação: Imprensa local. Marcar presença regular junto da imprensa local, com um presença 

regular, no mínimo, uma vez por mês. 
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VOLUNTARIADO      

Acolhimento de voluntários em 

escavações arqueológicas 

Assegurar a inscrição de voluntários com vista á colaboração no 

desenvolvimento das escavações que se pretendem realizar no sítio 

arqueológico de Conímbriga 

7.500,00 € OF Equipamento para 

camarata no Museu e 

recuperação de 

instalações sanitárias. 

Acolhimento de voluntários no 

desenvolvimento de funções 

museológicas diversas 

Manter a política de acolhimento de voluntários no museu, virada 

sobretudo para o desempenho de funções ligadas à comunicação, 

pretende-se assegurar a inscrição de novos voluntários durante o ano de 

2016.   

   

INTERNACIONALIZAÇÂO      

Projetos de investigação Participação no projeto "Arquitetura doméstica na Lusitânia". Instituto de 

Arqueologia de Mérida (CSIC) 

   

Representação em Organismos 

Internacionais 

Conselho de Administração da AIEMA.    

Publicações científicas Apresentação de trabalhos científicos sobre Conímbriga em publicações 

internacionais. 

   

INTEGRAÇÃO SOCIAL      

Protocolo com o EPC Protocolo mediante o qual reclusos do Estabelecimento prisional de 

Coimbra colaboram com o Museu Monográfico de Conímbriga na 

manutenção e conservação preventiva das Ruínas. 

3.000,00 € OF  

Integração de trabalhadores 

subsidiados 

Integração de trabalhadores desempregados, subsidiados, em tarefas de 

manutenção e conservação preventiva das Ruínas. 

9.500,00 € OF  

Colaborações com a DGRSSP Colaboração que o Museu Monográfico de Conímbriga presta à Direção 

Geral da Reinserção Social e Serviços Prisionais, recebendo medidas 
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alternativas à prisão e substitutivas de penas de multa mediante a 

prestação de serviços comunitários. 
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FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 
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ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Publicação sobre a oficina Antunes  A DINASTIA ANTUNES - Mestres de excelência na arte portuguesa de fazer 

cravos e pianos (Séculos XVIII e XIX)  

Estudo biográfico e socioprofissional dos diversos construtores de cravos e 

pianos da dinastia Antunes, que reflete esta atividade em Portugal, nos 

séculos XVIII e XIX. Autoria: Ana Paula Tudela 

7.000,00 € OOF e 

Associação de 

Amigos do 

Museu Nacional 

da Música  

(AAMNM) 

A editar no âmbito da 

exposição "Oficina 

Antunes - instrumentos 

de fatura portuguesa" 

Estudo sobre o núcleo de violas da 

coleção 

Violas de arame ou violas francesas do período entre cerca de 1750-

1850, Investigador da ESML e professor de Composição Bruno Ribeiro em 

parceria com o Museu   

   

Reformulação da apresentação da 

Exposição Permanente - 

Desenvolvimento de documentação 

complementar para exploração da 

exposição permanente 

Desenvolvimento de documentação complementar para exploração da 

exposição permanente, de forma a contextualizar histórica e 

organologicamente os exemplares apresentados, nomeadamente tendo 

em vista a sua disponibilização junto de educadores, professores e 

responsáveis por grupos culturais, além de outros visitantes. 

   

Trabalhar na implementação do 

projeto "Cuidar para conhecer a 

música" 

Projeto que ambiciona constituir-se como a matriz de um conjunto de 

ações a realizar, a longo prazo, em torno da preservação, inventariação e 

divulgação do património musical em Portugal, mediante o envolvimento 

de diversas instituições assim como a colaboração e participação ativa de 

outras partes, nomeadamente da sociedade civil. Para dar início ao 

projeto, a opção passou por avançar com o tratamento do património 

musical alusivo às bandas militares e civis. Esta opção surge como 

resultado direto do trabalho desenvolvido aquando da criação do Núcleo 

  Dada a complexidade 

deste projeto, a sua 

implementação deverá 

decorrer entre 2016 e 

2020, estando 

dependente do 

estabelecimento de 

parcerias com várias 
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MUSEU DA MÚSICA      

Documental de Partituras do Museu da Música, a funcionar em Mafra. instituições, assim 

como de um 

importante 

financiamento. Como 

tal foi submetida, em 

2015, uma candidatura 

no âmbito do programa 

"Portugal 2020". 

Precisamente em 

função da 

complexidade referida, 

as metas aqui indicadas 

são meramente 

indicativas. 

INCORPORAÇÕES      

Órgão de Machado Cerveira Depósito ou, eventualmente, incorporação por transferência de um órgão 

da autoria de Machado Cerveira, atualmente pertencente às coleções do 

Museu Nacional de Arte Antiga 

500,00 € OF A verba indicada 

destina-se a assegurar 

as despesas de 

deslocação 

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Revisão das fichas Matriz Uniformização e atualização das fichas; inserção dos estudos que 

entretanto foram efetuados a instrumentos musicais, edição da 

informação 

   

Organização dos acervos fonográfico Assegurar a continuidade do projeto de organização dos acervos 1.500,00 € OF  
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e documental fonográfico e documental, garantindo o desenvolvimento de listas 

discriminativas para os vários conjuntos incorporados, a numeração e 

marcação de todos os fonogramas / documentos de acordo com os 

procedimentos em vigor assim como o seu reacondicionamento em 

material a adquirir 

Digitalização dos documentos e capas 

de fonogramas pertencentes ao 

acervo do Museu 

Digitalização dos documentos e capas de fonogramas pertencentes ao 

acervo do Museu, tendo em vista a sua associação aos registos de 

inventário efetuados. De modo a avançar com este projeto será necessário 

proceder à aquisição de um scanner A3 de qualidade. 

1.000,00 € OF  

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Cravo da oficina Antunes (n.º inv. 

MM 373) 

Restauro no âmbito da exposição "Oficina Antunes - instrumentos de 

fatura portuguesa", de forma a restituir a dignidade a uma das peças mais 

valiosas, mas menos conhecidas da coleção. 

15.000,00 € OF  

Sopranino Guersan (n.º inv. MM 12) Orçamento para manutenção do instrumento 300,00 € OF  

Cítaras, guitarras e violas Orçamento para pequenos restauros e manutenção de peças em mau 

estado de conservação que precisam de intervenção urgente. 

3.000,00 € OF  

Instrumentos eletromecânicos da 

coleção  

Restauro de instrumentos eletromecânicos da coleção do Museu, de modo 

a que possam ser dados a conhecer ao público do Museu raridades 

guardadas em reserva, através de parceria com RTP 

1.000,00 € OF  

Pianos bechstein (n.º inv. MM 659 e 

MM 769) 

Afinação e harmonização dos dois pianos de modo a garantir que 

permaneçam em ótimo estado de conservação e assim possam ser 

utilizados nos recitais de piano do museu. 

5.000,00 € OF  

Cravo Taskin (n.º inv. MM 1096) Restauro do exterior do instrumento (tratamento da caixa e consolidação 

das pernas do instrumento - parceria com Instituto José de Figueiredo), 

2.000,00 € OF  
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FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU DA MÚSICA      

dando assim sequência à intervenção realizada no seu interior no decurso 

de 2015. Com esta intervenção pretende-se recuperar um dos 

instrumentos mais valiosos e conhecidos da coleção, classificado como 

Tesouro Nacional, encomenda do Rei Luís XVI ao reputado construtor 

Pascal Taskin. 

Pianola (n.º inv. MM 1298) Restauro de uma pianola, tendo em vista a sua inclusão no espaço da 

exposição permanente e, desse modo, contribuir para a valorização e 

conhecimento da coleção de rolos de pianola do museu, bem como para 

dar a conhecer ao público um dos instrumentos mais utilizados no século 

XIX para reproduzir música. 

1.000,00 € OF e Associação 

de Amigos do 

Museu Nacional 

da Música  

(AAMNM) 

 

Piano de Franz Liszt (n.º inv. MM 434) Restauro do piano de cauda em pau-santo trazido por Franz Liszt, aquando 

a sua apresentação no Teatro de S. Carlos, em 1845, e que ofertou à rainha 

D. Maria II, procurando restituir a dignidade a uma das peças mais 

conhecidas da coleção. 

3.500,00 € OF  

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

Exposição de Gravuras de Ópera Gravuras de cantores de ópera do espólio do Museu da Música em 

parceria com o Teatro Nacional de São Carlos. Explicação do contexto 

histórico e artístico desta coleção, relacionando-o com a realidade nacional 

e internacional de finais do séc. XIX e inícios do séc. XX 

1.000,00 € OF  

Reformulação da apresentação da 

atual exposição permanente 

Substituição das tabelas com as legendas da totalidade das peças expostas 

e produção de folhas de sala, dando assim sequência ao trabalho de 

revisão de conteúdos desenvolvido em 2015 

1.000,00 € OF  

Exposição Oficina Antunes - 

instrumentos de fatura portuguesa 

Exposição evocativa da família Antunes, construtores de instrumentos de 

tecla dos séculos XVIII e XIX, dos quais os Museu possui exemplares de 

grande relevo nas suas coleções 

6.000,00 € OF No âmbito da exposição 

pretende-se também 

editar uma publicação 
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MUSEU DA MÚSICA      

sobre a oficina Antunes, 

assim como proceder 

ao restauro de um 

cravo (ver estudo, 

investigação e 

publicações e 

conservação e 

restauro) 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Ciclo "Poesia no Museu" Conferências sobre autores ou assuntos relacionados com poesia  Parcerias e 

mecenato 

 

Ciclo "Um Músico, Um Mecenas" Temporada de concertos com instrumentos históricos 2017  Parcerias e 

mecenato 

 

Ciclo "À Tarde no Museu" Recitais com voz e instrumentos musicais  Parcerias e 

mecenato 

 

Dia Internacional dos Museus / Noite 

dos Museus 

Programação para celebração da Noite / Dia Internacional dos Museus 1.000,00 € Parcerias, 

Orçamento OF 

e Mecenato 

 

70 anos da inauguração do Museu 

Instrumental do Conservatório em 

15/06/1946 

Assinalar a passagem dos 70 anos da inauguração do Museu Instrumental 

do Conservatório, antepassado direto do Museu Nacional da Música, em 

15/06/1946 

500,00 € Parcerias, 

Orçamento OF 

e Mecenato 

 

Parceria com o Instituto de Cultura Parceria com o Instituto de Cultura Italiano na realização de concertos e  Parcerias e  
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Italiano conferências mecenato 

ESTÁGIOS E VOLUNTARIADO      

Estágios e Voluntariado Assegurar a continuidade dos programas de estágios e voluntariado do 

Museu da Música, efetuar a sua divulgação, realizar o processo de seleção 

dos candidatos, definir e acompanhar a implementação dos planos de 

trabalho 
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FINANCIAMENTO 
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ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Conclusão do preenchimento integral 

de fichas Matriz, referentes à 

Exposição "O Tempo Resgatado ao 

Mar" 

Acervo da DGPC, da área de Arqueologia Subaquática que não constava do 

Programa Matriz, preenchido na sua essência no início  da exposição, e que 

necessita de ser  concluído. 

   

"José Leite de Vasconcelos: Peregrino 

do Saber" 

Edição das conferências sobre Leite de Vasconcelos na Assembleia da 

República, no âmbito das comemorações dos 120 anos da fundação do 

MNA 

 MNA / INCM  

Catálogo da Exposição "Lusitânia 

Romana" 

Catálogo da exposição "Lusitânia Romana". Artigos de síntese e catálogo 

das peças expostas 

 MNA/INCM  

"Iconografia religiosa: A coleção de 

Registos de Santos no MNA" 

Álbum com seleção de 166  registos de santos, reproduzidas em formato 

A4 e textos de Joaquim Roque, D. Carlos de Azevedo, Rosário Caeiro e 

inventário da coleção 

 MNA/INCM  

O Arqueólogo Português, s.5, vol. 3 Elaboração e publicação de livro decorrente de protocolo com o INCM  INCM  

Atas do Congresso do Neolítico, 

Suplemento 9 do OAP 

   INCM  

Catálogo da Exposição "Em Caso de 

Guerra" 

   INCM  

Abel Viana      

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Sistematização da informação digital Sistematização da informação digital, em particular das coleções e imagem    
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do MNA de eventos, com o objetivo de agilizar a sua procurar e edição. Recurso a 

softwares livres. 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Restauro da coleção de ouro arcaico   1.000,00 € Fundação 

Millennium BCP 

 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

Reposição da exposição " O Tempo 

Resgatado ao Mar" 

Reposição da exposição " O Tempo Resgatado ao Mar", no Museu da Pedra 

por solicitação da Câmara Municipal de Cantanhede entre 7 de novembro 

de 2015 a 22 de maio de 2016 

   

Reposição da exposição " O Tempo 

Resgatado ao Mar" 

Reposição da exposição " O Tempo Resgatado ao Mar", no Centro Cultural 

de Lagos por solicitação da Câmara Municipal de Lagos, no verão de 2016 

   

Requalificação do átrio Novo balcão, depósito, vitrines novas de loja, expositores novos de loja     

Requalificação da R2 Substituição de mesa, expositor de loja    

Lusitânia Romana: origem de dois 

povos 

     

Exposição: Touring  exhibition .  

Young Scenographers contest 

Exposição integrada nos Eurovision Labs (Atividade A19 do projeto 

Europeu EMEE) que apresenta os resultados do concurso Europeu de 

jovens cenógrafos.  

0,00 € EMEE/OF Inserido no projeto de 

atividades do projeto 

EMEE 

Exposição Europe through our objets 

/ One objet Many visions  

Exposição integrada nos Eurovision Labs (Atividade A21 do projeto 

Europeu EMEE) que dá a conhecer as unidades exemplares (exemplary 

units) selecionadas das coleções do MNA como objetos museológicos que 

podem produzir uma mudança de perspetiva (Change of perspetive) nos 

visitantes 

0,00 € EMEE/OF Inserido no projeto de 

atividades do projeto 

EMEE 
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EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Encontro sobre o tema do Património 

Cultural Submerso 

Proposta de realização no MNA, em junho ou setembro de 2016 de um 

encontro sobre o tema, em colaboração direta com a DGPC e articulada 

com instituições académicas 

   

Aquisição de meios à projeção em 

grande formato no Salão Central  

Ciclos de projeção de vídeos didáticos e alusivos ao estudo, atualidade e 

desenvolvimento da arqueologia. 

   

Estudo para elaboração de uma 

exposição itinerante sobre o tema do 

Património Cultural Submerso 

Desenvolver projeto de divulgação da arqueologia náutica e subaquática e 

de sensibilização para o Património Cultural Submerso e em meios 

húmidos, através do estudo de uma exposição itinerante e documental. 

Projeto a desenvolver pelo CNANS em colaboração direta com o MNA. 

   

Integração de conteúdos no sítio 

Internet do MNA, "Clubes de 

Arqueologia." 

Preparação de conteúdos a serem disponibilizados no sítio Internet do 

MNA “Clubes de Arqueologia”, dirigidos para o Património Cultural Náutico 

e Subaquático 

   

  Visitas orientadas p/publico escolar do 1º ao 2º ciclo do ensino básico  Pagamento da 

atividade pelos 

alunos 

 

  Visitas orientadas p/publico escolar do 3º ciclo do ensino básico  Pagamento da 

atividade pelos 

alunos 

 

  Visitas orientadas para outros públicos  Pagamento da 

atividade pelos 

participantes 
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  Ateliês pedagógicos 1.808,10 € 60% da 

atividade 

assegurada 

pelos 

participantes 

 

Peça do Mês Comentada Dinamizar a comunicação de uma peça do acervo por um especialista    

Conversas inopinadas Dinamizar a comunicação de temáticas pluridisciplinares por um 

especialista 

   

2 Encontros: Um com Operadores 

Turísticos e outro em parceria com a 

Universidade de Évora. 

1) Partilha de conhecimentos e sensibilização com operadores turísticos de 

Turismo Cultural; Reflexão em torno do crescimento e da sustentabilidade  

2) HISPANIA PERPETUA-Congresso Internacional de Arqueologia da 

Transição em parceria com a U. Évora 

0,00 € Receitas 

próprias + 

mecenato 

em fase de negociação 

Rede Nacional de Clubes de 

Arqueologia 

Apresentação do MNA e da riqueza das suas coleções. Divulgar o 

património arqueológico existente no MNA 

 Escolas  

Arqueologia experimental e didática 

da arqueologia 

Simulação de atividades arqueológicas de campo e de laboratório. 

Possibilitar aos alunos o contato com metodologia científica do trabalho de 

arqueologia de campo e de laboratório 

 Escolas  

Dia e Noite dos Museus Comemoração 500,00 € OF  

Dia Internacional dos Monumentos e 

Sítios 

Comemoração 100,00 € OF  

Jornadas Europeias do Património Comemoração 200,00 € OF  

Dia do Museu Nacional de 

Arqueologia 

Comemoração    
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Dia do Investigador Conferência    

Europa "peça por peça": um novo 

olhar para o passado /  Europe Piece 

by Piece: a new look to the past 

Partindo dos objetos da Exposição Europe through our objets / One objet 

Many visions , os participantes são convidados a construir diferentes 

perspetivas sobre os objetos e descobrir os diferentes períodos históricos 

determinantes para História da Europa 

0,00 € EMEE/OF Inserido no projeto de 

atividades do projeto 

EMEE incluindo o 

material mencionado 

em outras rubricas 

nomeadamente na 

disseminação. 

Engaging Museum: one objet, many 

visions Tornar o museu participativo: 

um objeto, muitas visões 

Os  visitantes em geral  e os  profissionais de museus  são convidados a 

criar / desenvolver estratégias de mediação partindo das coleção do 

museu 

0,00 € EMEE/OF Inserido no projeto de 

atividades do projeto 

EMEE incluindo o 

material mencionado 

em outras rubricas 

nomeadamente na 

disseminação. 

Venha descobrir onde os objetos 

estão  / Come to where the objets 

are! 

Os  visitantes são convidados a pensar  estratégias de mediação sobre 

como utilizar  objetos museológicos  para atrair visitantes ao  museu. No 

final da atividade, as conclusões serão registadas em video para memória 

futura  

0,00 € EMEE/OF Inserido no projeto de 

atividades do projeto 

EMEE incluindo o 

material mencionado 

em outras rubricas 

nomeadamente na 

disseminação. 

Ver o "não visto" / To see the unseen Partindo da  exposição sobre as  Unidades exemplares do projeto EMEE,  

os participantes são convidados a encontrar  diferentes perspetiva sobre 

os objetos. Cada grupo de 2/3 pessoas serão desafiados a escolher um dos 

objetos e debater sobre os diferentes significados que eles poderiam ter 

0,00 € EMEE/OF Inserido no projeto de 

atividades do projeto 

EMEE incluindo o 

material mencionado 
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em diferentes lugares europeus . Depois de escrever as ideias principais , 

cada grupo deve pensar sobre a melhor maneira de exibir o artefacto 

selecionado com a cenografia que melhor se adapte o significado que eles 

querem representar. 

em outras rubricas 

nomeadamente na 

disseminação. 

Alcançar o exterior: Media social para 

profissionais de museus: / Reaching 

out: Social Web for Museum 

Professionals 

Workshop para profissionais de museus sobre  redes sociais como forma 

de comunicação para que  museus tenham uma maior visibilidade  no 

"mundo exterior" . 

0,00 € EMEE/OF Inserido no projeto de 

atividades do projeto 

EMEE incluindo o 

material mencionado 

em outras rubricas 

nomeadamente na 

disseminação. 

Atrás das portas do museu: objetos 

antigos, novas visões / Beyond the 

Museum doors: ancient objets, new 

visions 

Esta atividade começa com a visita de um grupo de visitantes seniores para 

a exposição "a Europa através dos nossos objetos".  Serão convidados a 

explorar suas próprias histórias pessoais, inspirados / usando os objetos 

em exposição. Se cada objeto narra várias histórias, como a sua 

proveniência, proprietários, usos, que histórias que os visitantes têm a 

contar? 

0,00 € EMEE/OF Inserido no projeto de 

atividades do projeto 

EMEE incluindo o 

material mencionado 

em outras rubricas 

nomeadamente na 

disseminação. 

Entender o passado através dos 

objetos dos museus 

Esta atividade destinada a famílias.  Usando os objets da exposição "a 

Europa através dos nossos objetos", as famílias serão desafiados a 

descobrir o que esses objetos eram e para que finalidade eles foram 

usados para. Foram esses objetos utilizado de Portugal? Ou foram eles 

também utilizado em outros países europeus? Quais? Por quê? Qual era 

sua função? Questões a serem discutidas no Museu Nacional de 

Arqueologia. 

0,00 € EMEE/OF Inserido no projeto de 

atividades do projeto 

EMEE incluindo o 

material mencionado 

em outras rubricas 

nomeadamente na 

disseminação. 

Conhecer o nosso passado  numa Partindo da exposição "a Europa através dos nossos objetos",  serão 0,00 € EMEE/OF Inserido no projeto de 
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perspetiva Pan-Europeia / Getting to 

know our past: a pan-European 

perspetive 

promovidas  uma série de conferências e palestras. 

Essas conferências e palestras podem ser transmitido ao vivo e serão 

gravadas em vídeo, de modo que possam ser divulgadas nos canais do 

projeto Museu e EMEE. Elas serão realizadas uma vez por mês ao longo da 

duração da exposição. 

atividades do projeto 

EMEE incluindo o 

material mencionado 

em outras rubricas 

nomeadamente na 

disseminação. 

COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

     

Renovação do sítio Internet do MNA 

em colaboração com a DCI 

Com tecnologia já ultrapassada a renovação e adequação do sítio Internet 

do MNA ás novas realidades, permitirá a expansão da divulgação e dos 

meios de comunicação exigidos pela atual sociedade 

   

Divulgação e promoção das 

exposições e atividades integradas 

nas atividades A19 e A 21 

Flyers, cartazes, roll ups e outros materiais de divulgação  0,00 € EMEE/OF Inserido no projeto de 

atividades do projeto 

EMEE 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Publicação de pequeno formato: 

François-Thomas Germain no MNAA 

Guia de um dos mais importantes conjuntos do museu   OF + INCM  

Guia do MNAA Guia geral, em português e inglês  OF + INCM  

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Finalização do inventário da doação 

da Ourivesaria Aliança 

     

Inventário das novas incorporações 

via doação nas coleções de 

ourivesaria e joalharia 

     

Organização do Espólio Bentes 

Pimenta 

     

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Atividade corrente de intervenções 

de conservação nas coleções de 

pintura, escultura, ourivesaria e 

joalharia (materiais e produtos) 

  5.000,00 € OF  

Substituição de passe-partout na 

coleção de desenhos 

  2.500,00 € OF  

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

Exposição "O museu que não se vê". 

Galeria de exposições temporárias. 

Grande exposição assente em objetos de pequenas dimensões e 

percorrendo várias épocas e tipologias artísticas 

80.000,00 € OF inclui catálogo a editar 

pela INCM 

Exposição "A Cidade Global". Galeria 

de exposições temporárias. 

Grande exposição que envolve uma abordagem do período manuelino na 

perspetiva do discurso imperial. 

280.000,00 € OF inclui catálogo a editar 

pela INCM 

Exposição "Rainha e Santa: o Tesouro 

de Isabel". Sala do Teto Pintado. 

Reúnem-se pela primeira vez numa exposição todas as peças do Tesouro 

da Rainha Santa. Iconografia da Rainha Santa em pintura proveniente do 

Prado e da Gemaldegalerie (Berlim)  

10.000,00 € OF + mecenato inclui catálogo 

Exposição "o Antes e o Após: 

Retratos inéditos de D. João IV e D. 

Luísa de Gusmão". Sala do Teto 

Pintado 

Dois retratos do século XVII (de Rubens e Alonso Cano), vindos de 

pinacotecas estrangeiras, levam à reconsideração da iconografia régia 

portuguesa dessa época   

10.000,00 € OF + mecenato inclui catálogo 

Exposição "Antoine Quillard e a 

imagem da Corte de Lisboa (1727-

1733). Sala do Teto Pintado. 

Exposição sobre o retrato de corte num período importante do reinado de 

D. João V, a partir de um retrato inédito do monarca.  

10.000,00 € OF + mecenato inclui catálogo 

Exposição "O Retrato Europeu na 

coleção de Desenho do MNAA". Sala 

do Mezanino. 

Retratos executados entre 1750 e 1850, na maioria desenhos 

preparatórios para pinturas. Obras de Francesco Bartolozzi, William 

Hamilton, Benjamin West, e Antoine-Jean Gros, entre outros   

1.500,00 € OF + mecenato  

Exposição Giuseppe Cadès e a 

invenção da História. Sala do 

Mezanino. 

Importante figura da cultura romana da segunda metade do século XVIII, 

Giuseppe Cadès foi um dos responsáveis pelos novos temas e ambientes 

‘historicistas’ que então se desenvolveram. 

1.500,00 € OF + mecenato  

Exposição "Desenhos de Jacopo 

Palma o Jovem". Sala do Mezanino. 

Entre os desenhadores venezianos do Seicento, a figura de Jacopo Palma, o 

Jovem, ocupa um lugar de destaque. Um núcleo de trabalhos gráficos seus 

na coleção do mnaa permite abordar esta interessante personalidade 

artística. 

1.500,00 € OF + mecenato  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

Obra convidada: Bellotto. Sala 60. Apresentação de Vista de Roma, do Museu de Dusseldorf 1.000,00 € OF + mecenato  

Obra convidada: Guercino. Sala 60. Apresentação de Virgem com o Menino, da Gemaldegalerie, Berlim 1.000,00 € OF + mecenato  

Obra convidada: Bernardo Strozzi. 

Sala 60. 

Apresentação de Salomé com a cabeça de S. João Baptista, da 

Gemaldegalerie, Berlim 

1.000,00 € OF + mecenato  

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Ciclo de conferências no âmbito da 

exposição "A inverosímil maravilha"  

  2.500,00 € OF  

Ciclo de conferências no âmbito da 

exposição "Arte e Propaganda" 

  2.500,00 € OF  

Oficinas para crianças Oficinas para crianças em torno das exposições permanente e temporárias 5.000,00 € OF  

Oficinas para famílias Oficinas para famílias com crianças em torno das exposições permanente e 

temporárias 

1.500,00 € OF  

Oficinas para adultos/ seniores Oficinas para adultos em torno das exposições permanente e temporárias 1.500,00 € OF  

Visitas-oficina  para crianças, jovens  

e adultos com deficiência visual e 

auditiva 

Ciclo de visitas-oficina para crianças, jovens e adultos com deficiência 

visual e auditiva em torno das Obras de referência da Coleção do Museu e 

da nova exposição de Pintura e Escultura Portuguesa 

5.000,00 €   

Ação de formação e divulgação para 

professores e educadores 

Ação de divulgação da coleção do Museu, das atividades e abordagem 

pedagógico-didática do Serviço de Educação através da experiência da 

visita orientada e da oficina, sozinhos e com as respetivas turmas. 

800,00 € OF  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

 

 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Levantamento das necessidades do 

MNAC  

Execução de documento com as necessidades do MNAC  OF Realização de 1 Estudo 

destinado ao apoio da 

elaboração do Plano 

Museológico do MNAC 

Identificação das comunidades de 

interesses do MNAC 

Execução de documento interno para planeamento de Forum   OF Execução do estudo 

para futura realização 

de fórum 

Catálogo  Catálogo da exposição Francisco Afonso Chaves 18.000,00 € OF Edição de 1 catálogo 

Catálogo  Catálogo da exposição André Cepeda 5.247,00 €  Edição de 1 catálogo. 

Incluído no valor global 

de 30 000,00 da  

execução da exposição 

Catálogo Catálogo da exposição António Soares 18.000,00 € OF Edição de um catálogo 

da exposição dedicada 

ao percurso do artista 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

António Soares em 

conjunto com o Museu 

Nacional do Teatro 

INCORPORAÇÕES      

Aquisição de fotografia Aquisição de uma Fotografia de JF Camacho de 1888 700,00 € Orçamento OF  

Aquisição de vídeo e fotografia Aquisição de obras de vídeo e fotografia  de José Maçãs de Carvalho 15.100,00 € Orçamento OF  

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Revisão do inventário Matriz Revisão de conteúdos das fichas de inventário Matriz    

Catalogação bibliográfica Dar continuidade à catalogação das existências na Biblioteca do MNAC. 

Neste momento há 939 registos num total de 17 500 existências 

   

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Esculturas do Jardim Manutenção das esculturas do Jardim   Trabalho em 

colaboração com o IJF - 

Instituto José 

Figueiredo 

Pinturas conservação e restauro   Trabalho em 

colaboração com o IJF - 

Instituto José 

Figueiredo 

SEGURANÇA      

Rever Plano de Segurança do Museu Necessidade de rever e atualizar o Plano de Segurança com a anexação do    
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

edifício da Rua Capelo 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

João Paiva 

Atrium 

15 janeiro a 21 fevereiro 

Exposição integrada no ciclo Echoes on the Wall Executado OF Comemorações 

Centenárias 

João Grama 

Sala Sonae 

17 fevereiro a 1 maio 

Exposição de Filme: Hoje o Mar não deixa Executado OF + mecenato  

Coleção MNAC – Museu do Chiado 

Exposição Permanente 

 

Exposição de obras da coleção do Museu destacando os autores do século 

XX com destaque internacional 

40.000,00 € OF  

André Cepeda 

Piso 1 e 2  

6 maio a 11 set 

Curador: Sérgio Mah 

Exposição "Depois" - Fotografia 30.000,00 € OF  

Francisco Afonso Chaves 

Piso 1 e 2 

Outubro 2016 a Janeiro 2017 

Curador: Vítor dos Reis  

Exposição de fotografia inédita do fotógrafo açoriano Francisco Afonso 

Chaves em parceria com o Museu Carlos Machado 

35.000,00 € OF Está em curso a procura 

ativa de apoio 

mecenático 

Temps d’Images  

Outubro a janeiro 2017 

Iniciativa integrada na colaboração com a SONAE  Mecenato - 

Sonae 

 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

Serviço Educativo  Atividades no contexto da exposição da Coleção do MNAC  2.000,00 € OF  

Serviço Educativo Atividades no contexto da exposição de Francisco Afonso Chaves  720,00 € OF  

Serviço Educativo Atividades no contexto da exposição de André Cepeda 420,00 € OF  

Trienal de Arquitetura Parceria com a Trienal de arquitetura: A forma da forma  Apoio logístico: 

cedência da sala 

de projeção da 

Rua Capelo 

 

Projeto Largo Solidário  Projeto Sustentar - criar dinâmicas culturais e humanitárias  Apoio 

mecenático 

 

Colóquio e ciclo de projeções Colóquio e ciclo de projeções sobre fotografia social   Apoio logístico: 

cedência da sala 

de projeção da 

Rua Capelo 

 

Animação e encontros Atividades de dinamização do museu 1.500,00 € OF  

COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

     

Mesa Redonda sobre o projeto 

Echoes on the wall  

Reflexão sobre o projeto  500,00 € OF 1 ação dia 18 de 

fevereiro 

Dinamização de exposição Conversa com Nuno Crespo - atividade complementar à exposição de João 

Grama 

  1 ação dia 27 de 

fevereiro 

Dinamização de exposição Conversa com Luís Martins - atividade complementar à exposição de João 

Grama 

  1 ação dia 16 de março 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

Divulgação exposição coleção MNAC Desdobrável. Como as obras do MNAC já estão publicadas em diversos 

catálogos, prescinde-se de um catálogo e opta-se por um desdobrável de 

alta qualidade E OUTROS SUPORTES DE DIVULGAÇÃO 

10.000,00 € OF 1 desdobrável de 

apresentação da 

exposição 

Sinalética e convites Sinalética e convites das exposições  6.500,00 € OF + mecenato sinalética e convites de 

10 exposições 

Vinis exteriores de programação  Substituição dos vinis exteriores com a programação 1.400,00 € OF 4 vinis 

FORMAÇÃO     750,00 € 

Formação Ações de formação pelo INA e similares 750,00 € OF 3 ações de formação 

para pessoal do MNAc 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

    22.000,00 € 

Inéditos das Recolhas de Michel 

Giacometti 

Edição discográfica, em 5 CD's, de inéditos das recolhas de Michel 

Giacometti da música popular portuguesa, a realizar no âmbito de parceria 

com editora discográfica. 

6.000,00 € OF Coordenação científica 

a assegurar por 

especialista externo ao 

Museu, encontrando-se 

já concretizado todo o 

trabalho de 

identificação e seleção 

de fonogramas e de 

estruturação dos CDs. 

The Hard Life Edição do Catálogo da Exposição "The Hard Life", de Jasper Morrison 16.000,00 € OF O montante indicado 

integra a componente 

da tradução do texto 

para Inglês. 

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Inventário de Coleções Museu de Migração para o Programa Matriz 3.0 dos metadados relativos à coleção   Projeto a realizar em 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA 

Arte Popular de traje do Museu de Arte Popular. exclusivo com os 

recursos humanos e 

materiais do Museu. 

Arquivos Histórico/Intermédio Campanha de inventariação, catalogação e indexação do Arquivo 

Histórico/Intermédio do Museu - 1.ª Fase 

14.400,00 €   

Arquivo Fotográfico Migração para o Programa Matriz 3.0 dos registos que integram o Arquivo 

Fotográfico do Museu 

15.000,00 € OF  

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Reserva Museológica - Coleção de 

Mobiliário 
Diagnóstico de necessidades de conservação e restauro e reinstalação 

da Coleção de Mobiliário do Museu de Arte Popular 

4.000,00 € OF  

Arquivos Histórico Campanha de higienização e reacondicionamento do Arquivo Histórico do 

Museu 

6.000,00 € OF  

Biblioteca / Mediateca Aquisição de estantes para armazenamento e acesso público direto à 

Biblioteca do Museu de Arte Popular. 

20.000,00 € OF  

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

Exposição temporária "The Hard 

Life", de Jasper Morrison 

Apresentação da exposição temporária resultante do olhar do conceituado 

designer Jasper Morrison sobre as Galerias da Vida Rural do Museu 

Nacional de Etnologia 

13.000,00 € OF Organização e 

montagem da 

exposição a realizar 

pela equipa do MNE. 

Exposição Permanente (rotação 

núcleo 1) 

Montagem de novo núcleo da Exposição Permanente sobre as Máscaras de 

Trás-os-Montes, em substituição do atual núcleo sobre Franklim Pereira 

(Sala 1) 

2.000,00 € OF Organização e 

montagem da 

exposição a realizar 

pela equipa do MNE. 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA 

Exposição Permanente (rotação 

núcleo 2) 

Rotação do núcleo da Exposição Permanente sobre os instrumentos 

musicais populares portugueses por núcleo alusivo aos cordofones (Sala 1) 

2.000,00 € OF Organização e 

montagem da 

exposição a realizar 

pela equipa do MNE. 

Exposição temporária "Da fotografia 

ao azulejo" 

Apresentação da exposição temporária "Da fotografia ao azulejo: povo, 

monumentos, paisagens de Portugal na primeira metade do século XX» 

(Comissariada por José Luís Mingote Calderón), após a sua apresentação 

no Porto (Museu Nacional de Soares dos Reis) e previamente à sua 

apresentação em Valência (Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 

"González Martí") e em Madrid (Museo Nacional de Antropología). (Sala 3, 

7/4 a 17/6/2015) 

7.000,00 € OF Montagem da 

exposição a realizar 

pela equipa do MNE em 

conjunto com o 

Comissário da 

Exposição. O montante 

indicado integra a 

produção de suportes 

expositivos para a sala 

de exposição. A 

realização da exposição 

implicará a utilização de 

vitrines do Museu de 

Arte Popular 

atualmente cedidas 

pela DGPC ao Convento 

de Cristo. 

Exposição temporária "Os Inquéritos 

[à Fotografia e ao território]. 

Paisagem e Povoamento" 

Apresentação da exposição temporária "Os Inquéritos [à Fotografia e ao 

território]. Paisagem e Povoamento" (Comissariada por Nuno Faria), após o 

seu encerramento em Guimarães (Centro Internacional das Artes José de 

Guimarães). (Salas 3 e 4, Jul a Out 2016) 

6.000,00 € OF Montagem da 

exposição a realizar 

pela equipa do MNE em 

conjunto com o CIAJG. 

O montante indicado 

integra a realização de 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA 

obra e montagem de 

estruturas expositivas 

na Sala de exposições 

temporárias n.º 4, que 

deverá ser objeto de 

lançamento de 

empreitada e de 

acompanhamento por 

parte do DEPOF/DGPC. 

Exposição Temporária "Memórias da 

Praia de São Torpes" 

Apresentação da exposição temporária "Memórias da Praia de São Torpes" 

(Comissariada por Ricardo Pereira), após o seu encerramento no Museu de 

Sines. (Salas  4, Nov e Dez 2016) 

1.500,00 € OF Montagem da 

exposição a realizar 

pela equipa do MNE em 

conjunto com a equipa 

do Museu de Sines. 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Encontro de Museus Etnográficos da 

Rede Portuguesa de Museus 

1.º Encontro anual dos Museus de Etnografia da Rede Portuguesa de 

Museus (outubro de 2016) 

500,00 € OF  

Colóquio "Olhares Cruzados: 

construção da ciência e a descoberta 

de Portugal em meados do séc. XX" 

Colóquio de divulgação e dinamização da exposição temporária "Os 

Inquéritos [à Fotografia e ao território]. Paisagem e Povoamento", relativo 

à organização científica e à descoberta de Portugal em meados do século 

XX a partir de diversos campos disciplinares. 

500,00 € OF  

Noite Europeia dos Museus / e Dia 

Internacional dos Museus 

Comemorações da Noite Europeia dos Museus e do Dia Internacional dos 

Museus 

1.000,00 € OF  

Jornadas Europeias do Património Comemorações das Jornadas Europeias do Património  OF  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA 

Concurso/Exposição de Fotografia  Realização de Concurso/Exposição de Fotografia sobre Tradições Populares 

Portuguesas 

4.000,00 € OF Iniciativa a realizar em 

parceria com entidade 

externa. 

COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

     

Página de internet  do Museu Desenho e implementação da página de internet institucional do Museu, 

destinada a substituir a página do domínio "wordpress" atualmente 

existente, de caráter provisório desde 2006. 

  VER PA DDCI 

Aplicação Multimédia da Exposição 

Permanente do Museu 

Desenho e implementação de nova aplicação multimédia da Exposição 

Permanente, que se encontra inoperacional desde 2014, decorrente de 

problemas de base tecnológica verificados desde 2013. 

  VER PA DDCI 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Centenário Júlio Resende Em parceria com o Lugar do Desenho, preparamos uma exposição e 

colóquio comemorativos do centenário do nascimento de Júlio Resende 

500,00 € OF 15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

(edição a propor à 

INCM) 

 Catálogos raisonés de artistas 

representados no museu 

Preparação da edição de catálogos raisonés de artistas representados no 

museu.  

1.500,00 € Parceria com 

Imprensa 

Nacional ou 

outra Editora 

15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

(edição a propor à 

INCM) 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS 

Projeto de representação portuguesa 

a levar a efeito em 2017 na Bretanha, 

coordenado pelo MNSR 

Coordenação e preparação do projeto de itinerância de exposições de arte 

e representação de história e costumes portugueses, na Bretanha. 

Exposição Pintores Portugueses na Bretanha; Exposição Pintura 

Modernista Portuguesa; Património marítimo; Traje e costumes 

portugueses 

5.000,00 € OF 15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

(edição a propor à 

INCM) 

Documentação dos Biombos Namban Inventariação e continuação da colaboração com o Museu de Kioto no 

estudo dos materiais documentais retirados dos Biombos Namban da 

coleção do MNSR, quando do seu restauro. 

5.000,00 € OF Colaboração com a 

Embaixada do Japão 

Esmaltes do Mosteiro de Santa Cruz 

de Coimbra 

 Preparação de  exposição, publicação e colóquio sobre os esmaltes nas 

coleções portuguesa em 2017 

5.000,00 € OF  

A Academia Portuense de Belas Artes Ligada umbilicalmente ao MNSR, o seu estudo é fundamental para o 

entendimento da formação do Museu e das suas coleções. Os artistas 

portuenses aqui representados, as suas ligações internacionais e a sua 

projeção, serão objeto de exposições e publicações resultado desta 

investigação. Essencial também para a revisão da exposição permanente. 

150,00 € OF 15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

Fivelas da coleção do Arq José Carlos 

Loureiro 

Estudo (inventariação), exposição e publicação da coleção que o Arq 

Loureiro depositará no MNSR 

5.000,00 € OF+ parceria 

com editora 

 

Do Clássico ao Neoclássico Investigação coordenada pelo Prof Rui Morais da FLUP 1.500,00 € OF + parceria 

com editora 

15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

Gemas da coleção do Museu Investigação com vista à sua exposição 8.000,00 € OF  

O Convento de Santa Clara de Vila do 

Conde 

Proposta de exposição a realizar em colaboração com o MNAA 300,00 € OF 15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

s/d Armando Basto – Projeto Na sequência da aquisição de uma obra de Armando Basto pelo 

CDJF/Amigos do MNSR, está combinada uma exposição, na qual se está a 

trabalhar sem data prevista 

0,00 € CDJF/Amigos do 

MNSR 

 

Memórias do Norte no Museu de 

Etnologia 

Projeto com Museu Nacional de Etnologia, Museu do Douro e Museu da 

casa do povo de Fermentões. Exposições no Norte e em Lisboa a partir de 

2017 

750,00 €  15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

Fábricas de Faiança do Norte Investigação em parceria com o IPP e Alcobaça 1.000,00 €  15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Inventário fotográfico Atualização do inventário fotográfico das coleções do museu. Aquisição de 

equipamento fotográfico. 

2.000,00 € OF  

Matriz Aumento das fichas disponíveis no matriznet. Criação de condições de 

armazenamento das fotografias digitais realizadas para o inventário, pelos 

funcionários do Museu. 

1.000,00 € OF  

Organização do arquivo 

administrativo 

Concretização do  programa de organização do arquivo administrativo, 

tendo em conta a documentação informatizada, preparado em 2015. 

5.000,00 €   

Reorganização do  Arquivo 

Fotográfico 

Terminar a acomodação e revisão do inventário do arquivo fotográfico. 2.000,00 € OF+mecenato  

Centro de Documentação Organização do Material não livro no Centro de Documentação a funcionar 

junto da Biblioteca do Museu 

2.000,00 € OF+mecenato  

Biblioteca Continuação da informatização da Biblioteca 2.000,00 €   

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Oficina de conservação e 

restauro 

Instalação no espaço destinado a garagem no projeto de remodelação do 

museu, de uma oficina de conservação e restauro. 

1.500,00 € candidatura a 

apresentar com 

o Círculo Dr José 

de Figueiredo / 

Amigos do 

15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS 

MNSR MNSR que transitará 

para investimentos 

Revisão do acondicionamento das 

coleções em reserva 

Aquisição de materiais de embalagem e suporte. Substituição de materiais 

e renovação de condições de acondicionamento. 

10.000,00 € OF 15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

Revisão da Exposição Permanente  Projeto de revisão da iluminação das salas,  conceção e execução de novos 

equipamentos de exposição, novos suportes de informação e equipamento 

para descanso dos visitantes 

4.500,00 € OF + Mecenato 15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

Exposição Imagens de um Mundo 

Flutuante. Estampas, Livros e Álbuns 

da coleção Paul Ugo Thiran 

Exposição organizada pela Casa Museu Anastácio Gonçalves 2.500,00 € OF+ Mecenato  

Itinerância da Exposição Da 

Fotografia ao Azulejo 

Está prevista a itinerância desta exposição para Lisboa, Valência e Madrid 

durante o ano de 2016 

2.775,00 € OF+Mecenato  

Exposição de ilustração de contos 

tradicionais portugueses 

Comissariada por Teresa Pedroso, apresenta obras de cerca de uma dúzia 

de artistas contemporâneos. 

5.000,00 € Mecenato + OF 15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

Coletiva da Cooperativa Árvore Na continuidade do protocolo existente,  continuaremos a programar esta 

coletiva integrada na Festa da Arte 

450,00 € Cooperativa 

Árvore + DGPC 

15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

Tapas. Spanish Design for Food Exposição organizada pela Sociedade Estatal de Ação Cultural de Espanha 0,00 € Organização  

Amadeo de Souza Cardozo, Porto – 

Lisboa, 1916 - 2016 

Centenário da Primeira Exposição de Amadeo Souza Cardoso 12.000,00 € OF 15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

Rosa Ramalho Coleção do Arquiteto Alves Costa 8.250,00 € OF 15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS 

Exposição Portinari Exposição feita em parceria com o MNAC e com o apoio do Consulado do 

Brasil no Porto 

750,00 € OF 15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

Casa Museu Fernando de Castro Continuação da preparação da criação de uma zona de acolhimento para 

projeção de uma introdução à visita e de um espaço para atividades 

educativas. Aquisição de um projetor e um computador. 

1.500,00 € OF+ 

CDJFAmigos do 

MNSR 

 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Colóquio comemorativo dos cento e 

cinquenta anos do nascimento de 

Aurélia de Sousa 

Em parceria com a UP e com a colaboração de outras entidades 

convidadas, organização de um colóquio comemorativo dos cento e 

cinquenta anos do nascimento de Aurélia de Sousa  

1.500,00 € OF + mecenato 15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

Serviço de Educação Funcionamento da nova forma de apoio aos Educadores e outros 

utilizadores do Museu 

500,00 € OF + mecenato  

Programa colecionismo na Casa 

Museu Fernando de Castro 

Criação de um programa educativo sobre o colecionismo 150,00 € OF+ 

CDJFAmigos do 

MNSR 

15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

Clube dos Carrancas Implementação das propostas decorrentes do período experimental  a 

decorrer 

 OF + mecenato  

Públicos específicos Continuação do enquadramento de atividades com público menos 

habitual, em colaboração com instituições várias 

  Ação da candidatura 

Portugal 2020 

apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

Colaboração com Instituições 

Culturais, Educativas e Sociais 

Realização de atividades inerentes à missão dos museus, que contem com 

a colaboração destas entidades. 

 OF + mecenato  

Dia Internacional dos Museus e Noite 

dos Museus 

Atividades a programar com as entidades que habitualmente colaboram 

com o Museu 

1.000,00 € OF + mecenato  

5ªs Feiras à noite Programação resultante de parcerias, a integrar na festa da Arte 1.000,00 € OF + mecenato  

Festa da Arte Continuação do programa iniciado em 2015 em parceria com a 

Cooperativa Árvore 

1.000,00 € OF + mecenato 15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

1 Peça à hora de almoço Programa a realizar uma vez por semana destacando peças da coleção do 150,00 € OF 15% do Total. Ação da 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS 

museu candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

     

execução de faixas outdoors para 

divulgação das atividades que se 

realizam 

design e impressão de outdoors 600,00 € OF+ Mecenato 15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

Flyers Considerar a necessidade da produção de flyers para divulgação das 

diversas atividades programadas 

300,00 € OF+ Mecenato 15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

Desdobráveis edição de desdobráveis de suporte à visita do museu 300,00 € OF 15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 

PROJETOS       

UNO – com o Teatro Plástico. Construído sobre o conceito de unicidade da obra de arte 'Uno' é um 

projeto que pretende abordar cenicamente um dos mais antigos mitos da 

história humana - 'o   duplo' - confrontando-o com os atuais códigos de 

reprodução e difusão artística e com o espaço do museu enquanto símbolo 

da singularidade artística e instrumento de caução e valor cultural.  

0,00 € Mecenato  

  Ação Estética Quase Instantânea     - 

com a Quase Galeria, da Associação 

Espaço T 

Apresentação de obras de artistas plásticos contemporâneos em 

performance realizada em conjunto com a Quase Galeria comissariada por 

Fátima Lambert. 

75,00 € OF+Mecenato 15% do Total. Ação da 

candidatura Portugal 

2020 apresentar com o 

Círculo Dr José de 

Figueiredo / Amigos do 

MNSR que transitará 

para investimentos 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Catálogo da exposição sobre 

azulejaria setecentista de Coimbra 

O catálogo contará com cinco texto de fundo, refletindo sobre várias 

vertentes desta produção: da sua história às análises laboratoriais; da 

reunião deste espólio no MNAz e possibilidades de identificação da sua 

proveniência.  O catálogo propriamente dito contará com cerca de 

cinquenta (50) fichas de painéis e algumas peças de faiança provenientes, 

igualmente, de Coimbra e que permitirão contextualizar esta produção. 

15.000,00 € OF  

Catálogo da exposição Teresa Pavão e 

Pedro Gomes 

Pequeno catálogo acerca da exposição de Teresa Pavão e Pedro Gomes no 

MNAz, empregando como fonte de inspiração o azulejo e o espaço do 

Museu na produção das suas obras. 

2.000,00 € OF  

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Reorganização do espaço de reserva 

do MNAz, para fazer face a novas 

incorporações de espólio cerâmico. 

A recente incorporação de um vasto acervo de peças do artista e ceramista 

Hein Semke, associado a doações em menos escala e à constante atividade 

de restauro que está a permitir a renovação da coleção do MNAz, através 

dos conjuntos azulejares descobertos através do projeto "Devolver ao 

Olhar", têm exigido um constante repensar do espaço e acondicionamento 

(cada vez mais escasso) das reservas. 

100,00 € OF  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Tratamentos de conservação e 

restauro de painéis de azulejo do 

século XVIII,  descobertos no projeto 

"Devolver ao Olhar", com vista à 

renovação das salas de exposição 

permanente; 

Tratamentos de conservação e restauro de painéis de azulejo do 

século XVIII,  descobertos no projeto "Devolver ao Olhar", com vista à 

renovação das salas de exposição permanente 

4.000,00 € OF produtos químicos, 

materiais para restauro, 

tintas, equipamentos e 

utensílios 

Tratamentos de conservação e 

restauro de  painéis de azulejo do 

século XVIII de produção coimbrã, 

para integrar exposição temporária; 

Tratamentos de conservação e restauro de  painéis de azulejo do 

século XVIII de produção coimbrã, para integrar exposição temporária; 

 OF  

Construção de fragmentos e azulejos 

em falta nos painéis de azulejo, 

também denominado por restauro "a 

quente" 

Construção de fragmentos e azulejos em falta nos painéis de azulejo, 

também denominado por restauro "a quente" 

1.000,00 € OF Tintas cerâmicas, 

vidrados , barro e 

chacotas. 

Montagem de painéis em suporte 

móvel para exposição; 

Montagem de painéis em suporte móvel para exposição; 5.000,00 € OF siliconee placas de 

acrílico 

Conservação do edifício  Aquisição de ceras e decapantes    

Acompanhamento de estagiários e 

voluntários 

Acompanhamento de estagiários e voluntários    

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

Exposição sobre azulejaria 

setecentista de Coimbra  

Esta importante exposição, a primeira com este tema, irá refletir sobre a 

produção azulejar de Coimbra a partir de um grande, variado e importante 

espólio inédito de azulejos setecentistas com origem nas olarias deste 

4.280,00 € OF  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

centro produtor. O confronto com peças de cerâmica coevas destes 

azulejos permitirá reconhecer, de forma cabal, estéticas  e soluções 

artísticas diferenciadas na produção conimbricense.  

Catálogo da exposição Teresa Pavão e 

Pedro Gomes 

Empregando como fonte de inspiração o azulejo e o espaço do Museu na 

produção das suas obras, Teresa Pavão e Pedro Gomes irá realizar no 

espaço do MNAz, uma intervenção contemporânea que refletirá o seu 

olhar sensível sobre as matérias e memórias do local. 

400,00 € OF  

Aquisição de bancos para a exposição 

permanente 

A existência de um percurso alargado e a escassez de bancos e outros 

materiais que permitam aos visitantes fazer pausas no percurso tem sido 

um dos aspetos salientados negativamente em relação ao MNAz 

1.500,00 € OF  

Aquisição de material informático 

para Sala D. Manuel 

A renovação da chamada "Sala D. Manuel", espaço da primitiva igreja da 

Madre de Deus, constitui a oportunidade de criação de um espaço 

interpretativo do monumento onde está instalado o MNAz. Assim, para o 

efeito, tem-se vindo a trabalhar os conteúdos ligados à História e espólios 

aqui existentes, para além das vivências e protagonistas religiosas do local. 

Pretende-se disponibilizar equipamento informático que permita uma 

interação com os visitantes e disponibilizar destes conteúdos. 

 Mecenato  

Renovação dos equipamentos e 

ampliação dos idiomas disponíveis 

nos audioguias do MNAz (francês, 

italiano, espanhol) 

A massiva utilização dos audioguias (tendo já ultrapassado o tempo de vida 

útil dos equipamentos) e a constante reclamação do fato destes só 

possuírem dois idiomas disponíveis (português e inglês) levam à 

necessidade de atualização dos idiomas, o que já está feito para francês, 

espanhol e italiano, e a necessidade de renovação e ampliação do número 

de equipamento a disponibilizar. 

14.435,00 €   

Renovação de três salas da Exposição 

permanente do MNAz (áreas do 

século XVIII : Mestres; Grande 

Prosseguindo a política de renovação da exposição permanente do MNAz, 

que tem permitido a apresentação de um conjunto importante de painéis 

inéditos fruto do trabalho de restauro levado a cabo, pretende-se refrescar 

2.600,00 € OF  



 PLANO DE ATIVIDADES 2016    

182 

 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

Produção; Rocaille e Neoclássico). a exposição dentro do importante conjunto do século XVIII. 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Implementação de visitas orientadas 

regulares (estabelecendo percursos 

culturais) sobre a azulejaria na Cidade 

de Lisboa 

Em 2016 selecionou-se a zona de Belém/ Ajuda. O projeto implica desde a 

conceção dos roteiros, até à operacionalização das visitas orientadas, 

desenvolvida por terceiros e voluntariado do museu, formados, pelo 

MNAz, especificamente para essa finalidade. Este serviço constitui-se 

como oferta cultural regular ao público visitante e interessado. 

   

Formação de voluntários e terceiros 

que queiram integrar o projeto de 

implementação de percursos 

orientados  sobre a azulejaria na 

cidade de Lisboa 

Ações de formação dirigidas especificamente para quem queira integrar o 

projeto "Vidrados no Azulejo",  que prevê, num dos seus objetivos, a 

implementação de percursos culturais orientados na cidade de Lisboa 

(passando a outras cidades em fases posteriores). 

   

Disponibilização de peddy  papers  

sobre o azulejo na cidade de Lisboa  

Conceção de peddy papers estabelecendo percursos culturais para 

famílias, sobre a azulejaria, na Cidade de Lisboa. O projeto implica desde 

conceção dos peddy papers até à sua disponibilização on-line no site do 

museu, para poder ser utilizado diretamente pelos interessados. Deverão 

existir duas versões bilingues: crianças dos 4 aos 6 anos e crianças a partir 

dos 7 anos. Este produto é disponibilizado gratuitamente e constitui-se 

como um recurso pedagógico regular para famílias. 

   

Promover a participação abrangente 

das comunidades  envolvidas no 

Programa" Vidrados no azulejo" nas 

visitas ao museu e no percurso 

orientado pela azulejaria da cidade 

Tendo em vista a sensibilização das comunidades para a questão da 

valorização do azulejo, do seu conhecimento e da sua salvaguarda, é 

importante tentar promover a participação, tão abrangente quanto 

possível, dos vários segmentos de população. Pretende-se, através de um 

contato privilegiado junto das instituições que servem a comunidade(1), 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

promover a participação destas em pelo menos uma a duas atividades 

simples, relacionadas com o azulejo: A visita orientada ao Museu Nacional 

do Azulejo e a participação num roteiro orientado ou peddy paper pela 

azulejaria da zona das instituições. O Museu como ponto de partida para 

conhecer o azulejo do Bairro. Esta ação prevê, no caso do público escolar  a 

dinamização do Programa Passaporte Escolar  da CM Lisboa.                              

(1) Escolas, universidades, instituições sociais, instituições de apoio ao 

sénior e de apoio à deficiência, entre outras. As visitas são disponibilizadas 

gratuitamente e constituem-se como uma ação de sensibilização mais 

simples, mas mais alargada em termos de público envolvido. 

Desenvolvimento de atividades 

relacionadas com o azulejo, com e 

para as comunidades locais, que 

respondam a necessidades dessas 

mesmas comunidades. Estabelecer 

pontes num EIXO TRIPLO: 

COMUNIDADE LOCAL* / MUSEU / 

AZULEJO IN SITU . 

Conceção e desenvolvimento de um projeto de parceria com as Juntas de 

Freguesia das zonas selecionadas, que promova a sensibilização para a 

salvaguarda e valorização do azulejo “do bairro” e que preveja o 

envolvimento da comunidade local (articulando, preferencialmente, 

diferentes segmentos). Esse projeto seria, a partir de determinado 

momento, necessariamente desenvolvido de forma autónoma pela junta 

ou por terceiros, de forma a garantir a sua aplicação regular, assumindo-se 

como um projeto continuado de salvaguarda do azulejo. 

500,00 € OF Materiais e ferramentas 

para as atividades 

Cerâmica  - dinamização da oferta de 

oficinas e cursos pelo mnaz 

A cerâmica constitui-se como um dos “core business” do Museu. No 

entanto a sua exploração enquanto oferta cultural e educativa, tem estado 

aquém das possibilidades e do que seria desejável.  A procura pelas 

oficinas práticas por parte do público em geral tem sido recorrente, e 

constitui-se como uma necessidade, com potencial, a ser correspondida 

pelo MNAz.  Pelo exposto pretende-se: a  Implementação regular de 

oficinas de pintura de azulejo para o visitante individual sem reserva 

prévia.  Implementação de cursos e oficinas para diversificação da oferta 

da programação e oferta educativa do MNAz; Implementação de oficinas 

2.000,00 € OF O montante destina-se 

à aquisição de 

mobiliário para as 

oficinas: mesas e 

cadeiras. O mobiliário 

disponível para oficinas, 

permite, no máximo, 

grupos de 30 pessoas e 

está em más condições 
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para exploração das exposições temporárias  de apresentação, não 

dignificando a imagem 

do museu. 

Desenvolvimento de atividades 

(visita, oficina ou outra) evocativas da 

História e Memória do Convento da 

Madre de Deus 

Indissociável do espaço onde está inserido, o Museu possui uma mais-valia 

com um extraordinário potencial que tem de ser promovido.  A par do 

azulejo, a valorização da memória e história do Convento da Madre de 

Deus encontra-se definida como missão fundamental do museu. Nos 

últimos anos tem vindo a ser desenvolvido pelo MNAz, um  projeto que 

prevê a criação de um espaço interpretativo e evocativo da História e 

Memória do Convento da Madre de Deus. Propõe-se, anualmente, 

desenvolver uma ou mais atividades (visita, oficina ou outra) para um 

público específico, que explore esta vertente e contribua para 

complementar e consolidar o projeto expositivo com a correspondente 

oferta educativa e cultural. Este ano, se possível, promover a exploração 

das memórias da vida conventual  junto de públicos com necessidades 

especiais 

500,00 € OF uma das atividades 

previstas pressupõe a 

criação de moldes de 

peças para exploração 

por invisuais 

Comemoração de efemérides Exemplos: Dia Internacional dos Museus, Noite dos Museus, Jornadas 

Europeias do Património, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, Dia 

Internacional da Pessoa com deficiência, Natal, etc. 

1.000,00 € OF e parcerias  

COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

     

Novo SITE do Museu  Nacional do 

Azulejo 

Acompanhamento da transferência do site do MNAz  para uma nova 

plataforma. Revisão dos conteúdos e a sua forma de disponibilização e 

apresentação, potenciando a  visão e missão do MNAz para 2016 e a 

inerente estratégia de comunicação definida 

  VER PA DDCI 
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Dépliants Suporte básico de visita à exposição permanente e para divulgação da 

instituição junto de outras entidades 

  VER PA DDCI 

Flyers Grande divulgação e publicidade   VER PA DDCI 

Outras Atividades      

Desenvolvimento de um projeto 

artístico na área da cerâmica para 

colocação em espaço público, que 

sirva a sensibilização para a 

valorização e salvaguarda do azulejo 

A partir dos contatos estabelecidos com as Juntas de Freguesia, projetar a 

colocação, em espaços públicos da zona, de painéis de azulejo destinados a 

sensibilizar o público. Os painéis de azulejo contêm a função acrescida de 

poderem ser utilizados como fundo para as pessoas se fazerem fotografar 

com azulejos, à imagem do que acontece com as figuras de convite no 

museu.  Outra proposta passa por recriação de fachadas “típicas” com 

janela, em que as pessoas se fazem fotografar por detrás. Outra proposta 

passa pela recriação de um monumento desaparecido da zona, a partir de 

imagens antigas. A criação destes elementos passaria pela parceria com a 

Junta de Freguesia e com um artista plástico da zona, que, a partir de 

contato com o museu, integra o projeto. Para cada espaço, para cada 

freguesia, um painel diferente. 

 OF/ parcerias  

Outras Atividades      

Desenvolvimento de um projeto 

artístico na área da cerâmica para 

colocação em espaço público, que 

sirva a sensibilização para a 

valorização e salvaguarda do azulejo 

A partir dos contatos estabelecidos com as Juntas de Freguesia, projetar a 

colocação, em espaços públicos da zona, de painéis de azulejo destinados a 

sensibilizar o público. Os painéis de azulejo contêm a função acrescida de 

poderem ser utilizados como fundo para as pessoas se fazerem fotografar 

com azulejos, à imagem do que acontece com as figuras de convite no 

museu.  Outra proposta passa por recriação de fachadas “típicas” com 

janela, em que as pessoas se fazem fotografar por detrás. Outra proposta 

passa pela recriação de um monumento desaparecido da zona, a partir de 

imagens antigas. A criação destes elementos passaria pela parceria com a 

Variável OF/ parcerias  
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Junta de Freguesia e com um artista plástico da zona, que, a partir de 

contato com o museu, integra o projeto. Para cada espaço, para cada 

freguesia, um painel diferente. 

Realização de materiais pedagógicos 

vocacionados para crianças e famílias 

que proponham e apoiem novas 

maneiras de explorar o Museu.  

Conceção e produção de peddy papers que apoiem famílias e outros 

grupos com crianças que queiram explorar o Museu em visitas não 

acompanhadas pelo Serviço de Educação.  Esses peddy papers devem ser 

temáticos de modo a complementar os já existentes e diversificar a oferta 

do Museu. Produção do peddy paper intitulado "O que vem à rede" que se 

realizaria no 1º Piso do Museu e que subordinaria ao tema do Mar. 

Promoção desta atividade na oferta regular do Museu. Inclusão deste 

peddy paper nas atividades vocacionadas para crianças em ocupação de 

tempos livres. Os conteúdos deste peddy paper podiam também ser 

utilizados nas oficinas de pintura de azulejo. 

 A conceção 

desta atividade 

é do SE e o 

design gráfico 

realizado por 

estagiários. O 

custo prende-se 

com a 

impressão dos 

peddy papers 

na impressora 

do Museu 

 

Conceção e realização de um 

programa de atividades que articule 

o painel da Vista de Lisboa com 

espaços e vivências atuais da cidade 

O Painel da Vista de Lisboa é uma referência para muitos grupos  que 

visitam o Museu.  Para muitas crianças e jovens, a relação com espaços e 

vivências atuais da cidade é um exercício difícil por não conhecerem a 

cidade. Com este projeto pretende-se articular a exploração do painel com 

um percurso junto à marginal de Lisboa. O transporte utilizado poderia ser 

o autocarro do Transporte Escolar da CML ou um autocarro (elétrico) da 

Carris. Este percurso incluiria paragens, momentos para sentir a cidade, 

que seriam uma componente importante do projeto. Estabelecimento de 

parcerias; conceção de um percurso pela zona marginal de Lisboa; 

realização de um guião para uma exploração mais aprofundada do painel 

da Vista de Lisboa. 

 Os custos do 

transporte que 

realize o 

percurso pela 

marginal de 

Lisboa não 

podem ser 

afetos ao 

MNAz. Assim, 

os custos deste 

projeto 

prendem-se 
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essencialmente 

com a 

realização de 

materiais para 

uma melhor 

abordagem do 

painel. 

Desenvolvimento de  recursos e 

atividades vocacionadas para 

professores e alunos de Matemática 

e Educação Visual. 

É crescente o interesse pelo MNAz por parte de grupos escolares a estudar 

Isometrias e Padrões. Pretende-se, por conseguinte, melhorar a qualidade 

das atividades vocacionadas para estes grupos. Neste contexto é 

fundamental uma parceria com a Associação de Professores de 

Matemática e de Educação Visual que se traduziria no desenvolvimento de 

ações de formação para docentes e apoio à realização de materiais 

pedagógicos para exploração do azulejo. Realização de parcerias com 

Associação de Professores de Matemática  e Educação Visual. Realização 

de ações de formação no âmbito da arte azulejar para o estudo da 

matemática, das Isometrias e dos Padrões. Realização de guiões para 

grupos escolares do 1º e 2º Ciclos 

 As ações de 

formação 

seriam 

realizadas em 

parceria com as 

associações de 

Professores e 

seriam pagas 

pelos 

participantes. 

 

Desenvolvimento de cursos de Verão 

para estrangeiros em parceria com as 

universidades 

É com muita frequência que as várias faculdades solicitam ao MNAz visitas 

orientadas vocacionadas para os alunos internacionais que frequentam os 

seus cursos. O MNAz possui uma coleção identitária da cultura portuguesa, 

que documenta a história do azulejo em Portugal desde o século XVI até 

aos nossos dias. Estruturar um curso / residência para esse público 

interessado em conhecer a língua e cultura portuguesa. Esse curso teria 

um caráter interdisciplinar, envolveria orientadores de diversas áreas e 

teria a duração  de 2 a 4 dias.  

 Estabeleciment

o de parcerias 

com as 

Universidades 

para realização 

de cursos de 

verão 

subordinados 

ao tema do 
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Azulejo na 

Cultura 

Portuguesa. 

Conceção 

conjunta de 

cursos de 

Verão. 

Realização de um painel para ser 

aplicado num espaço comunitário 

onde se fazem refeições 

2016 ano é o ano Internacional das Leguminosas e a Assembleia da 

República declarou 2016 como o ano nacional de combate ao desperdício 

alimentar. A iniciativa pretende envolver várias comunidades locais 

(escolas, Juntas de Freguesia, paróquias, espaços comerciais) num projeto 

comunitário que incluiria uma série de ações na área da intervenção cívica, 

entre as quais se incluiria a elaboração de um painel para um espaço 

comunitário. Estabelecimento de parcerias com  escolas, Juntas de 

Freguesia, paróquias, espaços comerciais.  

 Os custos 

decorrem 

essencialmente 

da realização e 

colocação de 

um painel 

 

Projeto artístico "Vento, água, terra e  

fogo" 

Convite a alunos de artes para realização de uma obra inspirada no 

"Cântico das Criaturas" de S. Francisco que articulasse o dom dos quatro 

elementos com a arte da cerâmica que os conjuga.  

O azulejo é uma arte do fogo. Os grandes mestres da cerâmica foram 

aqueles que melhor conjugaram os mistérios da terra, da água, do ar e do 

fogo. Na Sala de D. Manuel temos um conjunto azulejar subordinado à 

figura de S. Francisco de Assis e à espiritualidade franciscana. Um dos 

textos mais célebres deste universo é o "Cântico das Criaturas», em que se 

agradece os dons do irmão vento, da irmã água, do irmão fogo e da mãe 

terra. Estabelecimento de parcerias com escolas de arte. 

 Custos 

inerentes à 

exposição das 

obras realizadas 
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ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Edição do Roteiro do Museu Nacional 

do Teatro e da Dança 

Este Museu, que desde 18 de maio de 2015 passou a ser oficialmente 

designado por Museu Nacional do Teatro e da Dança, não possui  um 

Roteiro que corresponda à sua nova designação,  às suas novas funções e 

ao crescimento exponencial do seu acervo, sobretudo no que à dança diz 

respeito. De referir que o anterior Roteiro, editado em 2005  para o ainda 

Museu Nacional do Teatro, encontra-se natural e estruturalmente  

desatualizado. Acrescendo ao fato das novas competências que  foram 

atribuídas a este Museu, e de tudo o que a este fato é consequente, quer  

nas coleções ,quer no projeto museográfico,  alia-se o fato da a empresa 

que desenvolveu o projeto gráfico ( Artlandia) e da empresa tipográfica 

que realizou a impressão (Cromotipo) já terem cessado definitiva e 

inesperadamente a sua atividade, obrigando, por todas estas razões,  um  

trabalho de investigação, estita, fotografia, digitalização e tratamento de 

imagens, maquetização e impressão, feitos de raiz. Também a verba de 

5.000 euros prevista em 2015 para a reedição do Roteiro, face a tudo o 

que atrás é exposto, revelou-se manifestamente insuficiente. Assim, a 

edição de um novo Roteiro do MNTD torna-se uma prioridade para 2016. 

15.000,00 € OF + INCM (?)  
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Estudo e Investigação da Fotografia 

Teatral em Portugal, e edição de um 

Catálogo . 

  4.000,00 € 70 % OF ; 30% 

mecenato 

 

Estudo, investigação e edição de um 

desdobrável para a exposição "Peças 

em Peças" 

Preparação , estudo   e produção de textos para desdobrável de 

acompanhamento da exposição 

Apresentado no Plano 

de Atividades do Museu 

Nacional do Traje 

 Exposição de parceria 

com o Museu Nacional 

do Traje e ESAD (Porto). 

Desdobrável 

dependente da ESAD 

INCORPORAÇÕES      

Biblioteca pessoal e espólio 

documental de José Sasportes (2ª 

fase) 

Trata-se da maior biblioteca de dança existente em Portugal e uma das 

maiores e mais importantes bibliotecas neste domínio artístico em todo o 

mundo. Um maior número de publicações e documentos, do que os 

previstos aquando da assinatura do protocolo ,   faz prolongar  

incorporação do espólio doado a este  Museu até  ao ultimo trimestre de 

2016. 2015,  Esta incorporação vem enriquecer ainda mais a já notável 

biblioteca dedicada ás artes cénicas do Museu Nacional do Teatro e da 

Dança. 

Incorporação por 

doação 

Doação Contrapartida: 

assinatura para a 

biblioteca do Museu de 

três títulos de 

periódicos dedicados à 

dança 

Biblioteca pessoal e espólio 

documental de Tito Lívio 

Incorporação  do espólio documental e biblioteca pessoal  do jornalista, 

escritor e  crítico de teatro e cinema , docente de história do teatro e 

dramaturgia, Tito Lívio  doado a este Museu. 

Incorporação por 

doação 

Doação  

Incorporação do espólio fotográfico 

(exemplares em positivo e negativo) 

de José Manuel, que foi o fotógrafo 

oficial do Festival ACARTE da 

Fundação Calouste Gulbenkian 

José Manuel foi o fotógrafo oficial duma grande parte do Festival ACARTE 

da Fundação Calouste Gulbenkian. Este evento foi, durante vários anos, o 

festival de artes performativas contemporâneas mais importante em 

Portugal e, mesmo, na Europa. Este acervo fotográfico documenta de 

forma única aquele acontecimento, determinante para a História da 

Incorporação por 

doação 

Doação  
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Dança, do Teatro e das artes performativas em Portugal 

2ª fase da incorporação do espólio da 

coreógrafa e mestra de dança 

Margarida de Abreu 

Espólio do Circulo de Iniciação Coreográfica  Incorporação por 

doação 

Doação  

Incorporação de todos os números 

das publicações periódicas previstas 

como contrapartida da doação 

Sasportes 

Incorporação de todos os números das publicações periódicas de  Dance 

Research, Dance Chronicle e l Dance Europe.   

Incorporação por 

aquisição 

Doação Contrapartida assumida 

pela DGPC  aquando a 

assinatura do Protocolo 

de doação de José 

Sasportes a 14 de 

janeiro de 2015. 

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Dar continuidade ao inventário em 

formato Matriz 

O inventário em formato Matriz produz uma base de dados sobre artes do 

espetáculo, a partir das coleções do Museu, que se tem revelado um 

instrumento fundamental para a gestão museológica  e para o estudo das 

coleções, quer internamente, quer com investigadores externos 

900,00 € OF (*) O valor de € 900,00 

indicado em 

Orçamento,  refere-se à 

aquisição  de uma 

impressora e de um 

scaner A3, 

imprescindíveis para 

atingir a Meta 

propostas e já 

solicitados em 2015 

Inventariação e registo de imagem da 

fotografia Teatral em Portugal na 

primeira metade do século XX , 

Continuação do estudo e da inventariação da coleção de retratos 

fotográficos deste museu, feita em cruzamento com a mesma coleção do 

Arquivo de Fotografia da DGPC 
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dando continuidade à colaboração 

com o Arquivo de Fotografia 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Duas ações de expurgo / 

desinfestação 

A localização   física do Museu e a natureza das suas espécies, sobretudo 

papel e têxteis, implicam a implementação de procedimentos na área da 

conservação e restauro, que incluem ações programadas de 

expurgo/desinfestação 

Valor global a negociar 

pela DGPC 

OF  

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

Exposição "Peças em Peças" Exposição resultado de uma parceria entre o Museu Nacional do Teatro e 

da Dança,  o Museu Nacional do Traje e o Teatro Nacional S. João. A 

exposição procura resgatar de espetáculos realizados no Teatro Nacional 

de S. João a sua componente plástico-simbólica com o intuito  de revelar 

lugar do figurino em cena. São apresentados figurinos, fotografias de cena, 

sinopses da conceção plástica dos figurinos e desenhos e serão projetadas 

mensagens provocatórias que estimulem o envolvimento  e a reflexão do 

visitante no projeto. 

Orçamento apresentado 

no Plano de Atividades 

do Museu Nacional do 

Traje 

OF + ESAD 

(Porto) + 

mecenato 

Projeto apresentado 

pela ESAD (Porto).A 

exposição está 

dependente da data da 

exposição António 

Soares. Os custos da 

mesma, a ser 

concretizada, serão 

partilhados, cabendo à 

DGPC cerca de 5.000,00 

euros 

Exposição "Fotografias de José 

Manuel: 10 anos de ACARTE" 

José Manuel foi o fotógrafo oficial duma grande parte do Festival ACARTE 

da Fundação Calouste Gulbenkian. Este evento foi, durante vários anos, o 

festival de artes performativas contemporâneas mais importante em 

Portugal e, mesmo, na Europa. Este acervo fotográfico documenta de 

forma única aquele acontecimento, determinante para a História da 

Dança, do Teatro e das artes performativas em Portugal. Pretende-se criar 

3.000,00 € OF (3.000,00 

euros) + Autor 

(2.000,00 

euros) 
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uma exposição com uma parte deste acervo que dê conhecimento, não só, 

da obra fotográfica dedicada ao Teatro e à Dança deste autor, mas 

também que traga à memória de todos o que foi o Festival ACARTE 

Renovação da Exposição Permanente A Exposição Permanente foi inaugurada em 2001, com o titulo "Peças de 

Teatro. As coleções do Museu". Tendo em conta a alteração formal da 

designação deste Museu, que implicou a desatualização da exposição 

permanente, bem como o natural desgaste  e envelhecimento duma 

parede dos materiais de suporte e expositivos utilizados naquele projeto 

museográfico, propõe-se uma renovação gradual daquela exposição, ao 

longo dos próximos 3 anos, também com a intenção de não sobrecarregar 

o orçamento, faseando os custos desta renovação. 

7.500,00 € OF Sem qualquer garantia, 

procurar-se-á apoio 

mecenático para este 

projeto, sobretudo no 

que à renovação dos 

equipamentos diz 

respeito 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Dia Mundial da Dança Realização de um espetáculo de dança, aberto a todo o público 400,00 € OF + Grupo de 

Dança 

 

Dia Internacional do Museus Tendo em conta as restrições orçamentais, proponho, para as 

comemorações do Dia Internacional dos Museus um programa  mais 

formativo, aproveitando, por um lado,  as grandes potencialidades que 

este Museu oferece e, por outro, envolvendo artistas com ligações ao 

Museu ou a quem nele trabalha. Procurar-se-á, ainda, a colaboração de 

alunos e professores de escolas ligadas às artes do palco e á música. 

500,00 € OF  

Noite dos Museus Uma vez mais, o Museu pretende levar a cabo um conjunto de atividades 

de animação cultural no âmbito das comemorações do Dia Internacional 

dos Museus e da Noite dos Museus. Estas atividades, que decorreram de 

acordo com o tema proposto pelo ICOM, dos anos anteriores, e serão 

1.000,00 € OF + artistas  
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direcionadas para todos os tipos de público, tendo sempre como 

“cenário”, uma vez mais, a Exposição Permanente e o auditório deste 

Museu. Tendo em conta as restrições orçamentais, proponho, para as 

comemorações da Noite dos Museus,  um programa menos espetacular 

mas mais formativo, aproveitando, por um lado,  as grandes 

potencialidades que este Museu oferece e, por outro, envolvendo artistas 

com ligações ao Museu ou a quem nele trabalha. Procurar-se-á, ainda, a 

colaboração de alunos e professores de escolas ligadas às artes do palco e 

á música. 

 Espetáculos de teatro infantil Realização de espetáculos de teatro destinados a crianças com idades 

entre os 3  e os 10 Anos.  Estes espetáculos realizados com carater regular ( 

tendencialmente semanal)  pretendem incutir no público mais jovem a 

necessidade  ( e aos adultos que os acompanham) de consumo cultural .  

 Autofinanciados (*) A realização dos 

espetáculos está 

dependente da 

aprovação dos 

protocolos formais a 

efetuar com as 

respetivas companhias 

e/ou grupos de teatro e 

dança 

Ação Educativa Acompanhamento de visitas às exposições do MNTD    

Recital de Poesia  um espetáculo realizado no auditório deste Museu  Autofinanciado  

Ação Educativa Realização de ateliers de expressão dramática, caraterização,  escrita ou 

construção de fantoches. com o público mais jovem, tendo sempre como 

linha orientadora a missão e os objetivos do Museu Nacional do Teatro e 

da Dança. 

 Autofinanciados  

Concertos    Mecenato  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DO TEATRO E DA DANÇA 

Seminário 

"O modernismo em palco" 
António Soares e os modernistas, relações entre artes plásticas e artes de 

palco 1920-1940 

Partindo das colaborações dos artistas modernistas com o teatro e a 

dança, pretende-se suscitar um cruzamento de reflexões sob as múltiplas 

formas e os múltiplos contextos em que essa colaboração teve lugar, 

particularmente nas décadas de 1920 a 1940.  

Seminário pluridisciplinar destinado a investigadores, alunos universitários 

e público em geral 

 mecenato, 

autofinanciado 

ou parceria 

Seminário integrado nas 

iniciativas, no âmbito da 

exposição dedicada a 

António Soares. 

PRESENÇA INTERNACIONAL      

31º Internacional SIBMAS Conference Realiza-se em Copenhaga, Dinamarca, entre 31 de Maio e 3 de Junho de 2016 o 31º 

Congresso/Conferência Internacional da SIBMAS -Internacional Association of 

Libraries, Museums, Archives and Documentation Centres of the Performing Arts 

(www.sibmas.org/). Esta prestigiada /Sociedade internacional, para além de ser a 

única associação cientifica e profissional na área dos museus e das bibliotecas 

dedicadas  às artes do espetáculo, com especial relevo no teatro e na dança, tem 

como missão promover a investigação nas artes do espetáculo, facilitar a criação de 

redes entre os seus membros e partilhar recursos a partir das respetivas suas 

coleções e das artes performativas em geral. Os congressos/conferências, que se 

realizam de dois em dois anos, sendo este já o 31 º, nos quais participam 

habitualmente profissionais de todo o mundo, são momentos únicos para  a troca 

de experiências, enriquecimento profissional, aquisição de conhecimentos neste 

domínio e, talvez o mais importante, são a  grande oportunidade para 

internacionalização ou afirmação internacional das instituições nele presentes. De 

referir que esta Associação, com 60 anos de existência e um trabalho impar no 

domínio das museologia e biblioteconomia das artes do espetáculo, é constituída 

por membros institucionais  e individuais, preenchendo o Museu Nacional do 

Teatro e da Dança a estas duas circunstâncias, sendo o seu diretor e a técnica 

superior assessora  Sofia Patrão, como responsável da biblioteca/centro de 

documentação do Museu, ambos membros individuais. Acresce ainda o fato de o 

2.840,00 € OF  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DO TEATRO E DA DANÇA 

Museu Nacional do Teatro e da Dança, em parceria com a Fundação Gulbenkian, 

ter organizado o 19º Congresso Internacional SIBMAS,. Em 2006, o diretor do 

Museu  foi eleito para o comité executivo da SIBMAS, no Congresso de Viena de 

Áustria, fazendo também parte do grupo de trabalho “Cataloging Comission” a 

técnica superior Sofia Patrão. 

 

 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DO TRAJE 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Trajes em Palco | Traje Cénico do 

Teatro Nacional de São João                                                                                     

(em parceria com o Museu Nacional 

do Teatro e da Dança)                                                                                             

Exposição aprovada pelo senhor 

Diretor-Geral da DGPC (Programa 

Trienal 2015-2017).   

Custos do comissariado cientifico, incluindo conceção da comunicação nos 

diversos canais e suportes. 

12.800,00 € OF Projeto da ESAD 

Matosinhos 

Estudo e investigação de temas 

específicos e coleções 

Continuação dos projetos de estudo e investigação das coleções já 

definidos em anos anteriores e com vista a enriquecer o conhecimento 

sobre temas e sobre as peças que os representam. 

   

Estudo e investigação da coleção Projeto de investigação sobre a família e o traje, contextualizando na   Em processo de doação 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DO TRAJE 

Castro Solla (traje feminino, 

masculino e criança XIX/XX) 

época. 

INCORPORAÇÕES      

Enriquecimento das coleções 

(museológicas e botânicas). 

Aquisição das peças necessárias, quer no âmbito do traje e acessórios, 

quer no âmbito da botânica. 

 OF | Mecenato  

  Propor a aquisição das espécies botânicas necessárias para a diversificação 

da coleção botânica (excetuando árvores de fruto) 

   

Avaliação das coleções Apresentar a despacho a proposta de incorporação de todas as peças 

apresentadas no ano civil anterior. 

   

  Avaliar e selecionar as peças propostas para incorporação no ano civil 

corrente. 

   

  Avaliação do interesse do interesse de propostas de incorporação de peças 

e/ou coleções particulares localizadas fora de Lisboa. 

   

Incorporação da coleção Castro Solla 

(traje feminino, masculino e criança 

XIX/XX) 

Avaliar a totalidade da coleção para, em conjunto com o proprietário, se 

fazer a seleção final das peças destinadas ao MNT. 

  Em processo de doação 

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Registo de entradas de espécimes 

(coleções e centro de 

documentação). 

Livro de inventário das coleções 250,00 € OF  

  Aquisição de livro de registo das espécies bibliográficas.    

Proceder ao inventário das peças Recolher e registar os elementos descritivos e identificadores de cada peça    
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DO TRAJE 

com incorporação homologada no 

ano. 

com incorporação homologada no ano nas fichas de inventário manual e 

no inventário informatizado (inclui fotografia). 

  Aquisição de material adequado para acondicionamento de espécimes 

fotográficos e outros existentes no centro de documentação. 

   

Registo da coleção Castro Solla (traje 

feminino, masculino e criança XIX/XX) 

Proceder ao registo das peças selecionadas e á recolha de documentação e 

informação. 

  Em processo de doação 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

  Aquisição de serviços de restauro especializados 9.000,00 € OF  

Programa de instalação das peças em 

reserva. 

Aquisição de material para acondicionamento individual das peças em 

reserva. 

2.100,00 € OF  

  Aquisição de varões metálicos para acondicionamento de peças têxteis em 

rolo e outro material para as reservas. 

690,00 € OF  

Intervenções de conservação 

preventiva e de restauro da coleção 

Castro Solla (traje feminino, 

masculino e criança XIX/XX) 

Realizar os trabalhos necessários para consolidar as peças e permitir a sua 

exposição. 

5.000,00 € OF Em processo de doação 

Sistema de água - captação, 

armazenagem, distribuição e rega 

automática. 

Intervenções de manutenção e recuperação nos diversos subsistemas, 

incluindo aquisição de peças de substituição, sendo a mão-de-obra 

garantida pela nossa equipa. 

0,00 € OF  

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

Trajes em Palco | Traje Cénico do 

Teatro Nacional de São João                                                                                

(em parceria com o Museu Nacional 

Produção da exposição (incluindo equipamento, materiais e 

montagem/desmontagem). 

35.500,00 € OF Projeto da ESAD 

Matosinhos 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DO TRAJE 

do Teatro e da Dança)                                                                                             

Exposição aprovada pelo senhor 

Diretor-Geral da DGPC (Programa 

Trienal 2015-2017).   

O traje no XIX/XX - entre a cidade e o 

campo. A coleção Castro Solla (traje 

feminino, masculino e criança 

XIX/XX). 

Produção de conteúdos, a partir do estudo e investigação realizados, de 

suporte quer à exposição permanente quer à exposição desta coleção. 

2.000,00 € OF Em processo de doação 

Celebrar para criar. Criar para 

celebrar | 40 anos do Museu 

Nacional do Traje.                                                 

Exposição aprovada pelo senhor 

Diretor-Geral da DGPC para 2017 

(Programa Trienal 2015-2017). 

Implementação dos trabalhos do comissariado da exposição aprovada. 500,00 € OF | Mecenato Plano Trienal - projeto 

2017 

Museografia - qualificação dos 

suportes museográficos. 

Aquisição de bustos e outro material museográfico adequado e que 

contribua para o prolongamento do bom estado de conservação das peças. 

2.500,00 € OF  

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Trajes em Palco | Traje Cénico do 

Teatro Nacional de São João                                                                                

(em parceria com o Museu Nacional 

do Teatro e da Dança)                                                                                             

Exposição aprovada pelo senhor 

Diretor-Geral da DGPC (Programa 

Trienal 2015-2017).   

Realização de workshops (inclui despesas com os moderadores e com 

convidados). 

1.500,00 € OF | Mecenato  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DO TRAJE 

COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

     

Trajes em Palco | Traje Cénico do 

Teatro Nacional de São João                                                                                

(em parceria com o Museu Nacional 

do Teatro e da Dança)                                                                                             

Exposição aprovada pelo senhor 

Diretor-Geral da DGPC (Programa 

Trienal 2015-2017).   

Produção gráfica de todo o material de comunicação. 3.100,00 € OF Projeto da ESAD 

Matosinhos 

Instalação de rede wi-fi de sinal 

aberto no espaço público do palácio 

Angeja-Palmela. 

Contratação e instalação de uma rede de wi-fi  com acesso à internet e 

independente da rede interna instalada. 

1.300,00 € OF  

  Aquisição dos equipamentos necessários para captação e distribuição do 

sinal 

   

Programa de visitas. Elaborar o lay-out para os diferentes canais de comunicação.    

  Proceder à divulgação do calendário aprovado.    

Programa de atividades. Elaborar o lay-out para os diferentes canais de comunicação.    

  Proceder à divulgação do programa aprovado.    

Outras Atividades      

Trajes em Palco | Traje Cénico do 

Teatro Nacional de São João                                                                                

(em parceria com o Museu Nacional 

do Teatro e da Dança)                                                                                             

Contratação do transporte e seguro das peças. 2.750,00 € OF Projeto da ESAD 

Matosinhos 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DO TRAJE 

Exposição aprovada pelo senhor 

Diretor-Geral da DGPC (Programa 

Trienal 2015-2017).   

Sinalética de orientação e informação 

para os visitantes, no espaço exterior 

e interior 

Aquisição das peças constantes dos projetos relativos ás exposições, aos 

espaços (circulação no palácio) e ao parque (circulação no exterior). 

5.000,00 € OF  

Dias internacionais e outras 

comemorações 

Concretização dos programas que vierem a ser aprovados (materiais e 

impressão) 

1.500,00 € OF | Mecenato  

Circulação de peças da coleção e de 

terceiros (parcerias). 

Aquisição de material de embalagem adequado (bolha, cartão, papel de 

seda e outro). 

500,00 € OF  

  Transporte de peças da coleção ou de terceiros (parcerias para exposições 

ou para incorporação). 

1.200,00 € OF  

Máquinas em utilização nas 

operações de manutenção do 

parque. 

Combustíveis e lubrificantes necessários para o parque de máquinas 1.450,00 € OF  

  Aquisição de serviços de reparação do trator e outro equipamento 2.000,00 € OF  

  Peças  de desgaste e matérias-primas 1.130,00 € OF  

Trabalhos de manutenção (edifício, 

exposições e parque) a realizar  pela 

equipa. 

Aquisição de vassouras e vassouras metálicas para a manutenção do 

parque 

100,00 € OF  

  Aquisição de sementes e plantas, fertilizantes e pesticidas adequados ao 

ambiente botânico do parque 

630,00 € OF  

  Aquisição de materiais para intervenções de recuperação e/ou reparação 

de equipamentos e espaços (primários, tintas, vernizes, silicones, tela anti-

4.200,00 € OF  
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FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DO TRAJE 

ervas, parafusos, elétrodos, discos de cortar, etc.) 

  Diversos orgânicos para tratamento dos canteiros e caminhos (casca de 

pinheiro, gravilha e tout-venant) 

520,00 € OF  

  Aquisição de madeira para recuperação e/ou realização de suportes 

museográficos. 

600,00 € OF  

  Produtos para limpezas especializadas (exposições, vitrines e similares). 600,00 € OF Não suportadas pelo 

contrato em vigor. 

Serviço externo - deslocações em 

Lisboa 

Aquisição mensal do passe social destinado ao trabalhador que executa o 

serviço externo 

900,00 € OF  

  Aquisição do serviço ocasional de táxis  100,00 € OF  

Serviço externo - deslocações fora de 

Lisboa 

Realizar as deslocações (transportes, estadias e ajudas de custo) 

necessárias para o cumprimento dos projetos em curso e/ou para 

avaliação de propostas de doação. 

1.500,00 € OF  

Equipamento especializado Aquisição de mobiliário próprio para a arrumação da oficina de 

manutenção este Museu e do seu parque. 

5.000,00 € OF  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DOS COCHES 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Publicação de brochura da Exposição 

comemorativa dos 300 anos da 

Embaixada do Marquês de Fontes ao 

Papa Clemente XI  1716-2016 

Informação sobre o conteúdo da exposição em português e inglês 1.500,00 € OF elaboração pelos 

técnicos do museu 

INCORPORAÇÕES      

Aquisição de equipamento para o 

novo museu  Receção Administrativa 

e Biblioteca 

24 Cadeiras para a Biblioteca 13.874,40 € OF  

Aquisição de equipamento para o 

novo museu  Bengaleiro do Público  

cadeiras altas para balcão de atendimento ao público 3.075 € OF  
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FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DOS COCHES 

SEGURANÇA      

Elaboração do  Plano de Segurança 

do novo edifício 

Planos a elaborar com base na Lei-Quadro dos museus    elaboração pelos 

técnicos do museu 

Elaboração do  Plano de Conservação 

Preventiva das coleções no novo 

museu 

Planos a elaborar com base na Lei-Quadro dos museus    elaboração pelos 

técnicos do museu 

Elaboração do Regulamento Interno 

do novo museu 

Planos a elaborar com base na Lei-Quadro dos museus    elaboração pelos 

técnicos do museu 

Elaboração do Plano de Politica de 

incorporações  

Planos a elaborar com base na Lei-Quadro dos museus    elaboração pelos 

técnicos do museu 

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Gestão das coleções Manter permanentemente atualizado o inventário das peças, com 

verificação da ficha, da localização, do estado de conservação e realizando 

a documentação fotográfica necessária e/ou em falta. 

  elaboração pelos 

técnicos do museu 

Gestão do Acervo da Biblioteca e 

Arquivo Documental. Catalogação e 

divulgação da Biblioteca 

especializada 

Adoção , implementação e validação dos registos efetuados no Módulo de 

catalogação - Biblionet de todo o espólio documental da Biblioteca e 

Arquivo Documental 

  A aguardar a entrega no 

museu do equipamento 

necessário 

Criação de um Cartão do Leitor  da 

Biblioteca do Museu Nacional dos 

Coches 

Divulgação de um Cartão do Leitor que permita uma utilização regular da 

Biblioteca;  Aquisição (numa primeira fase )  de 30 cartões plastificados; 

impressão dos mesmos com o logotipo do museu e espaço para os dados 

do Leitor;   

1.000,00 € OF  
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DOS COCHES 

Levantamento fotográfico das 

viaturas expostas 

Levantamento fotográfico da coleção  a realizar de preferência  

previamente á instalação do projeto museográfico  

 OF/ADF Solicitar à ADF 

colaboração para a 

realização de um 

levantamento 

fotográfico gradual das 

viaturas expostas a fim 

de se poder atualizar o 

arquivo fotográfico em 

alta resolução para fins 

científicos e de 

divulgação da coleção 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

2ª Fase da operação de conservação 

e restauro das coleções de viaturas já 

expostas no museu  

Após a campanha de conservação e restauro de emergência iniciada para a 

inauguração do novo museu continua a ser necessário com urgência 

finalizar os trabalhos em curso pelo que deverão conforme parecer 

positivo do Senhor SEC, ser contratadas  para a 2ª fase as 5 técnicas 

conservadoras-restauradoras 

24.600,00 €   

«Vamos para fora cá dentro»  No âmbito das boas praticas da Conservação-Preventiva aos diversos 

organismos da DGPC interessados, o MNC propõe visitas ás novas reservas. 

Pretende-se que este projeto se possa alargar  a outros organismos da 

DGPC por forma a incentivar uma partilha de conhecimentos. 

_  elaboração pelos 

técnicos do museu 

Workshops na área da Conservação 

Preventiva  

Tirando partido do espaço da Oficina e Reserva de viaturas do novo edifício 

vamos dar inicio a ações de formação orientadas por técnicos do museu e 

especialistas convidados de diferentes áreas, propondo numa primeira 

fase:  couros, talha e têxteis  

 por inscrição 

dos 

participantes 

cuja receita 

reverterá para a 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL DOS COCHES 

aquisição dos 

materiais 

necessários 

 EXPOSIÇÃO      

300 Anos da Embaixada do Marquês 

de Fontes ao Papa Clemente XI                                                                                                 

1716-2016 

Exposição Comemorativa dos 300 anos da Embaixada do Marquês de 

Fontes enviado de D. João V  ao Papa Clemente XI. Desta famosa 

Embaixada que se realizou em Roma a 8 de julho de 1716  ficaram o 

testemunho dos três grandes coches de aparato: o Coche do Embaixador, 

o Coche da Coroação de Lisboa e o Coche dos Oceanos que se destacam na 

coleção do MNC. Como resultado desta sumptuosa  Embaixada, o Papa a 7 

de novembro do mesmo ano,  eleva a Capela Real a « Santa Igreja 

Patriarcal» categoria que passou para a Sé de Lisboa sendo o seu primeiro 

Cardeal Patriarca  Dom Tomás de Almeida.  

24.600,00 € OF e  está em 

curso uma 

eventual 

parceria com o 

Patriarcado de 

Lisboa que 

também 

Comemora os 

seus 300 anos 

de existência. 

Contar com eventuais 

contrapartidas de 

cedência de espaços 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Ateliers em datas comemorativas: Atividades a implementar no dia 1 de junho da Criança , 29 de julho dia dos 

Avós,  5 de Outubro dia do Professor, Dia dos Idosos e outras com o intuito 

de captar/fidelizar outros públicos 

  elaboração pelos 

técnicos do museu 

18 de maio  - Dia Internacional dos 

Museus 

Visitas Guiadas ao museu seguida do já tradicional «Passeio Real em 

Belém» em que 2 Charretes fazem, durante o dia, o percurso Museu dos 

Coches, Mosteiro dos Jerónimos, Museu de Arqueologia,  Museu de 

Marinha e CCB   

3.500,00 € OF  

21 de maio  - Noite dos Museus Café-Concerto no Picadeiro Real  pelos músicos do Belle Époque Salon 9.075,00 € OF mecenato 
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FINANCIAMENTO 
OBS 
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Orchestra  

«Património Cultural Riscos e 

catástrofes: Prevenção, Intervenção, 

Recuperação» 

Encontro a realizar-se  no auditório da Fundação Gulbenkian  resultante de 

uma  Parceria do MNC/DGPC; FEUP; FT/UNL; IIT; F Oriente e FCG  

   

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

Exposição «Fogo...Fogo 111! Acudam 

...Acudam !!»  «Fire ...Fire !!!!  Help 

Help!!», dos Hipomóveis dos 

Bombeiros Sapadores 

     

COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

     

comunicação e divulgação :  envio de divulgação pertinente de toda a informação relativa ao museu 

nos vários canais de comunicação 

_  elaboração pelos 

técnicos do museu 

Guia jogo de visita ao museu Adaptação ao novo percurso expositivo do Guia Jogo interativo através de 

ipod /ipad em português e Inglês 

  elaboração graciosa dos 

realizadores do 

Guia/Jogo 

Site do Museu  desenvolvimento de software/cookie para aperfeiçoamento da 

interatividade do site com o utilizador 

922,50 € OF  

Site do museu Atualizações feitas com antecedência mínima de 3 dias úteis.   elaboração pelos 

técnicos do museu 

Facebook Atualizações diárias   elaboração pelos 

técnicos do museu 

Newsletter Envio mensal da newsletter do museu   elaboração pelos 
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técnicos do museu 

Estágios Acolhimento de estagiários de diversas Entidades (protocolos)    

Voluntários Acolhimento de voluntários     

Cedências de espaços  Continuar a divulgar e captar eventos tanto no edifício do Picadeiro Real 

como no novo Auditório 

   

SERVIÇO EDUCATIVO         

Visitas Guiadas a Grupos Escolares Sensibilizar os diferentes públicos para as obras como testemunhos 

históricos 

   

Visitas a Grupos Com Necessidades 

Especiais 

Dar a conhecer a coleção através de técnicas específicas    

Teatro de Sombra Chinesa Contextualizar o mundo do imaginário infantil    

Guião de Visita Livre –  Viagem No 

Tempo 

Salientar os aspetos mais importantes da coleção de uma forma lúdica 500,00 € OF despesas com materiais 

Atelier de Douramento Sensibilizar as crianças para as obras de arte; Conhecer os materiais 

utilizados nesta técnica 

500,00 € OF despesas com materiais 

Atelier de Stencil Sensibilizar as crianças para as obras de arte; Conhecer os materiais 

utilizados nesta técnica 

500,00 € OF despesas com materiais 

Peddy-Paper Salientar os aspetos mais importantes da coleção de uma forma lúdica 1.000,00 € OF impressão de 5000 

exemplares 

Programa Famílias 1º domingo de 

cada mês 

Atelier que se realizam de forma rotativa    

Visitas guiadas para adultos Sensibilizar os diferentes públicos para as obras como testemunhos    



 PLANO DE ATIVIDADES 2016    

209 

 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
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MUSEU NACIONAL DOS COCHES 

históricos 

Festas de Aniversário Contextualizar o mundo do imaginário infantil através da visita ao museu 

seguido de uma atividade de acordo com a idade do aniversariante 

   

Programa educativo “O Museu vai…" Dar a conhecer o museu a quem não tem a possibilidade de o visitar 

pessoalmente - Hospitais (ala pediátrica) e Lares de 3ª Idade   

600,00 € OF despesas de deslocação 

e despesas com 

material 

Coche em miniatura para invisuais  Produção de 1 coche (miniatura em 3D) para ser utilização em visitas  com 

cegos e ambliopes 

500,00 € OF  

Brochura em Braille Material impresso por entidades especializadas   Apoio da ACAPO 

Visitas a invisuais Visitas especiais _   

 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

100 Anos 100 Obras de referência Investigação para publicação em catálogo fotográfico das 100 obras de 

referência do MNGV. Coordenado por Agostinho Ribeiro. 

10.000,00 € OF/MNGV | 

INCM 

Comemorações 

Centenárias 

História do Museu Nacional Grão 

Vasco 

Investigação e publicação de Catálogo sobre a História do MNGV. 10.000,00 € OF/MNGV | 

INCM 

Comemorações 

Centenárias 

História do Museu Nacional Grão Criação de pranchas de BD, elaboração, produção e edição de um álbum 15.000,00 € OF/MNGV | 

GICAV | 

Comemorações 
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FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO 

Vasco em Banda Desenhada de BD sobre os 100 anos da história do MNGV. Quartzo Editora Centenárias 

Catálogo Pintura Moderna Investigação e publicação de catálogo sobre Pintura Moderna 10.000,00 € OF/MNGV | 

INCM 

Comemorações 

Centenárias 

Catálogo Escultura da estética do 

Barroco. Coleções do Museu Nacional 

Grão Vasco 

Investigação e publicação de catálogo sobre a estatuária das coleções do 

MNGV. 

15.000,00 € OF/MNGV | 

INCM 

Comemorações 

Centenárias 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Realização de trabalhos na área da 

conservação preventiva em obras de 

arte  

  10.000,00 € OF  

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

História do Museu Nacional Grão 

Vasco 

Exposição sobre a  História do Museu Grão Vasco. Comissariada pelo 

MNGV, sob coordenação geral de Agostinho Ribeiro. 

28.219,64 € OF/MNGV Comemorações 

Centenárias 

De Gaspar Vaz a Estêvão Gonçalves 

Neto 

Exposição de pintura primitiva dos contemporâneos de Grão Vasco. 

Comissariada por José Alberto Seabra e Joaquim Caetano, sob 

coordenação geral do MNGV e MNAA. 

40.000,00 € OF/MNGV e 

MNAA 

Comemorações 

Centenárias 

Faianças Artísticas Bordallo Pinheiro Exposição das faianças Bordallo Pinheiro em relação com as pinturas de 

Bordallo Pinheiro do acervo do MNGV. Comissariada por Pedro Braga e 

Mariana Caldas de Almeida. 

40.000,00 € OF/MNGV | 

Museu Bordallo 

Pinheiro | 

Grupo Visabeira 

Comemorações 

Centenárias 

Ruy Silva - preview 2017 Preview 2017 - Pinturas de Ruy Silva.  OF/MNGV | 

Ruy Silva 

Comemorações 

Centenárias 

Ícones Russos- coleção do MNGV  Itinerância da coleção de Ícones Russos do MNGV, na  Rússia,  OF/MNGV | Comemorações 
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OBS 

MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO 

comissariada por Irina Marcelo Curto. Parcerias a 

estabelecer. 

Centenárias 

Inscrituras: Aquilino por Pedro 

Albuquerque 

Itinerância da exposição Inscrituras: Aquilino por Pedro Albuquerque, por 

territórios Aquilinianos 

 OF/MNGV/CEA

R 

Comemorações 

Centenárias 

Hub Strutures II Exposição de fotografia de Carina Martins. Mostra de estruturas 

arquitetónicas onde se erguem compactas paredes numa imensidão de 

betão e ferro, os espaços vazios, as galerias e os seus túneis e mostrar o 

que é visto e fotografado tanto de uma forma abstrata como precisa, 

distante e envolvente entre as fronteiras do desconhecido e do tangível. 

 OF/MNGV Comemorações 

Centenárias 

Coletiva de Arte Contemporânea A definir oportunamente, no âmbito da VI Edição dos Jardins Efémeros, 

2016. Coordenação de Sandra Oliveira (Jardins Efémeros) e Agostinho 

Ribeiro (MNGV). 

 OF/MNGV | 

Jardins 

Efémeros 

Comemorações 

Centenárias 

Janelas Indiscretas Exposições no pátio interior do MNGV, com 4 andamentos: 1 - 

Personagens Misteriosas do Museu; 2 - Objetos e Figuras; 3 - Figuras; 4 - 

Seleção das anteriores. Coordenação Ana Barbero. 

5.000,00 € OF/MNGV Comemorações 

Centenárias 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Dia Internacional dos Monumentos e 

Sítios 

Projeto de Animação dedicado à sensibilização do público escolar 1.000,00 € OF  

Noite e Dia Internacional dos Museus Projeto de Animação dedicado à sensibilização de público indeterminado 0,00 € OF, IPDJ - Viseu Comemorações 

Centenárias 

Festival de Música da Primavera do 

Conservatório Azeredo Perdigão, 

Viseu 

Projeto de concertos (em numero a definir) 1.000,00 € OF,  

Conservatório 

de Música de 
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FINANCIAMENTO 
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MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO 

Música Dr. 

Azeredo 

Perdigão - Viseu 

; Município de 

Viseu 

Festival de Música do Instituto Piaget Projeto de concertos (em numero a definir) 500,00 € OF, Instituto 

Piaget 

 

Jardins Efémeros Projeto em parceria com os Jardins Efémeros e Município de Viseu 6.000,00 € OF, Jardins 

Efémeros e 

Município de 

Viseu 

 

Festival de Jazz Viseu - 3ª edição Projeto em parceria com o Grupo Gira Sol Azul e Município de Viseu 1.500,00 € OF, Girassol 

Azul e 

Município de 

Viseu 

 

Atividades lúdico-pedagógicas  Projetos de atividades lúdico-pedagógicas do acervo do MNGV e projeto 

educativo para as exposições temporárias, visitas temáticas e ateliers 

educativos. Comunicação e Imagem de divulgação das atividades e 

Material Pedagógico 

5.000,00 € OF  

Conferências do Centenário Ciclo de Conferências do Centenário - uma por mês 5.000,00 € OF/MNGV Comemorações 

Centenárias 

Habitar [Património] Viseu Congresso integrado nas comemoração do centenário do Museu Nacional 

Grão Vasco que tem como título "Ao tempo de Almeida Moreira", 

homenageando o primeiro diretor do MNGV.(Organização do Congresso e 

publicação das atas). Coordenação de Rui Macário 

15.000,00 € OF/MNGV | 

Projeto 

Património | 

ESEV | UCP 

Comemorações 

Centenárias 
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FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO 

I Colóquio Internacional Da Pintura 

Antiga 

Colóquio internacional sobre Pintura Antiga. Coordenação de Dalila 

Rodrigues. Da Pintura  Antiga, o célebre tratado de Francisco de Holanda 

,escrito em 1548, é o titulo do colóquio a dedicar à Arte da Pintura Antiga, 

cuja 1.ª edição se inclui no programa de comemorações do centenário do 

Museu Nacional Grão Vasco, a celebrar em 2016. 

30.000,00 € OF/MNGV | 

ESEV 

Comemorações 

Centenárias 

Congresso / Encontro ICOM Portugal Encontro de Outono do ICOM Portugal, subordinado ao tema "Museus e 

Comunidade". Com François Mairesse e José Alberto Ribeiro, Presidentes 

do ICOFOM  e do ICOM Portugal, respetivamente. Coordenação de 

Agostinho Ribeiro. 

7.500,00 € OF/MNGV | 

ICOM Portugal 

Comemorações 

Centenárias 

Seminário Internacional  Seminário sobre Património, Museus e Educação com workshops e 

apresentação de trabalhos. Coordenação de Ana Maria Barbero Franco. 

25.000,00 € OF/MNGV | 

UCP | InSEA 

Comemorações 

Centenárias 

Festa do Museu | Festa de Viseu Animação no Adro da Sé (flashmob) com recurso às entidades artísticas e 

criativas de Viseu, com um(a) artista de renome, nacional e/ou 

internacional. Organização e apresentação da DGPC/MNGV e MV. 

20.000,00 € OF/MNGV | 

Município de 

Viseu/Teatro 

Viriato/Conserv

atório Dr. 

Azeredo 

Perdigão | 

GICAV | … 

Comemorações 

Centenárias 

Concerto com a Banda Filarmónica 

do Exército 

Concerto comemorativo dos 100 anos do Museu Nacional Grão Vasco. 0,00 € OF/MNGV | 

Regimento de 

Infantaria Nº 14 

Comemorações 

Centenárias 

Coro do Teatro Nacional de São 

Carlos 

Concerto comemorativo dos 100 anos do Museu Nacional Grão Vasco. 0,00 € OF/MNGV | 

Fundação 

Millennium bcp 

Comemorações 

Centenárias 
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FINANCIAMENTO 
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MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO 

Visitas Musicadas  Visitas musicadas pelo Conservatório de Música Dr. Azeredo Perdigão  10.000,00 € OF/MNGV | 

Município de 

Viseu | 

Conservatório 

de Música Dr. 

Azeredo 

Perdigão. 

Comemorações 

Centenárias 

Visitas dançadas Esta visita coreografada, propõe-se uma diferente abordagem à obra de 

arte, ligada ao conhecimento e às emoções, que questiona a habitual 

leitura dos espaços museológicos e que possibilita refletir a relação com o 

público no contexto dos museus. Durante o percurso, a intérprete Leonor 

Barata comenta os quadros e esculturas das salas expositivas do Museu 

conduzindo o público numa viagem emotiva. 

10.700,00 € OF/MNGV / 

Município de 

Viseu/Teatro 

Viriato 

Comemorações 

Centenárias 

Um Brinde a S. Pedro Criação e apresentação de um monólogo em homenagem à grandiosidade 

do painel de S. Pedro 

7.600,00 € OF/MNGV / 

Município de 

Viseu/Teatro 

Viriato 

Comemorações 

Centenárias 

"Fantasmas" (título provisório) do 

MNGV 

Criação e apresentação de uma peça / animação no MNGV 0,00 € OF/MNGV | 

Companhia 

DeMente 

Comemorações 

Centenárias 

Mostra de Cinema de Arte Exibição de documentários sobre arte, filmes experimentais, cinema-

poesia, com a presença dos realizadores (4 portugueses & 2 estrangeiros) e 

para lá dos filmes e uma atividade extra: uma masterclass com um dos 

realizadores. Produção de uma curta sobre o Museu Nacional Grão Vasco 

10.000,00 € OF/MNGV | 

Shortcutz 

Xpress Viseu 

Comemorações 

Centenárias 

Sunset Party Espetáculo de vídeo mapping, música e dança no claustro do MNGV ou no 0,00 € OF/MNGV | Comemorações 
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MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO 

exterior do Museu IPDJ - Viseu Centenárias 

"Noite no Museu" Promover um encontro geracional crianças-jovens-adultos durante uma 

noite/madrugada em regime de acantonamento, dentro do MNGV, com a 

leitura de variados textos e poemas, dinamizado por vários animadores 

5.000,00 € OF/MNGV | 

IPDJ - Viseu 

Comemorações 

Centenárias 

Artes gráficas / Desenho e Fotografia Realização de workshops explorando técnicas de desenho a partir de obras 

do MNGV e de fotografia, cianotipia, light painting e pinhole inspirado nas 

obras do MNGV. Realização de exposição dos trabalhos produzidos no IPDJ 

e ou FNAC Viseu 

5.000,00 € OF/MNGV | 

IPDJ - Viseu | 

Fnac-Viseu 

Comemorações 

Centenárias 

COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

     

Campanha de Divulgação Criação de uma imagem gráfica global, das Comemorações, como marca 

identificativa das mesmas. 

17.000,00 € OF Comemorações 

Centenárias 

 

 

 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL MACHADO DE CASTRO 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Roteiro infanto-juvenil do Museu Edição de roteiro infanto-juvenil de exploração das 15 obras de referência  OF+ Mecenato Mecenato da 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
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FINANCIAMENTO 
OBS 

MUSEU NACIONAL MACHADO DE CASTRO 

Nacional de Machado de Castro 

(MNMC) 

do MNMC. Vários autores. (NORPRINT) NORTPRIMT só abrange 

a impressão. 

De Paço a Museu - um edifício 

singular 

Edição de monografia para divulgação - leitura do edifício do MNMC 

através dos tempos. Autoria: Adília Alarcão. 

 MNMC + OF + 

Imprensa da 

Universidade de 

Coimbra (IUC) + 

Imprensa 

Nacional Casa 

da MOFda 

(INCM). 

Edição ao abrigo de 

protocolo de 

colaboração entre o 

MNMC e a IUC (design) 

e entre a DGPC e a 

INCM (produção e 

distribuição), em 

execução. 

Memorial de um complexo 

arquitetónico enquanto espaço 

museológico: Museu Machado de 

Castro (1911-1965) 

Edição da tese de doutoramento em História, Museologia e Património 

Cultural, de Duarte Manuel Freitas.  

 MNMC + 

Imprensa da 

Universidade de 

Coimbra (IUC) + 

Imprensa 

Nacional Casa 

da MOFda 

(INCM). 

Edição ao abrigo de 

protocolo de 

colaboração entre o 

MNMC e a IUC (design) 

e entre a DGPC e a 

INCM (produção e 

distribuição), em 

execução. 

Grupoede - Políticas e Organizações e 

Dinâmicas Educacionais 

Grupo interdisciplinar de investigação em Educação. Visa promover o 

Museu como espaço educador, elaborando respostas específicas para 

públicos diferenciados, inspiradas em temáticas do MNMC. 

 Parceria MNMC 

+ CEIS'20 + 

FLUC + FPCE 

Projeto a financiar por 

candidatura externa. 

A coleção de numismática do MNMC" 

- catálogo 

Edição do catálogo da coleção de numismática do MNMC.   MNMC + OF + 

Imprensa da 

Universidade de 

Coimbra (IUC) + 

Imprensa 

Edição ao abrigo de 

protocolo de 

colaboração entre o 

MNMC e a IUC (design) 

e entre a DGPC e a 
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FINANCIAMENTO 
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MUSEU NACIONAL MACHADO DE CASTRO 

Nacional Casa 

da MOFda 

(INCM). 

INCM (produção e 

distribuição), em 

execução. 

A voz das mãos Projeto de produção de vídeos de exploração das coleções e de peças de 

referência do MNMC para Língua Gestual Portuguesa, no âmbito de 

protocolo a firmar entre o MNMC e a FAPS. 

 OF + Mecenato 

(UCV - TV da 

Universidade de 

Coimbra) 

Estão assegurados os 

conteúdos e a produção 

videográfica 

Colaboração 

(consultoria) da 

Federação das 

Associações 

Portuguesas de Surdos 

(FAPS). 

Rainha Santa Isabel Estudo relativo a uma pintura a óleo sobre tela, em depósito no MNMC, no 

âmbito das comemorações dos 500 anos da beatificação da Rainha Santa. 

  Projeto conjunto do 

MNMC e do Laboratório 

José de Figueiredo. 

INCORPORAÇÕES      

Cadeira abacial Reincorporação de 1 cadeira abacial desaparecida e localizada na 

Fundação Ricardo Espírito Santo Silva (FRESS). 

   

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Inventário digital das coleções - 

Matriz 

Carregamento de fichas de inventário relativas a peças da coleção de 

Arqueologia encontradas durante as escavações de requalificação do 

MNMC.  

   

Revisão de inventário digital das Atualização de fichas de inventário inseridas no programa Matriz de peças    
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MUSEU NACIONAL MACHADO DE CASTRO 

coleções - atualização fichas Matriz de Numismática (500) e de outras coleções (700). 

Publicação do inventário digital das 

coleções - Matriz Net 

Disponibilização no Matriz Net de fichas do inventário digital das coleções 

atualizadas. 

   

Inventário digital do acervo 

bibliográfico do MNMC 

Informatização da Biblioteca especializada do MNMC, no âmbito do 

Programa coordenado pela DGPC, de implementação do sistema 

Biblio.Net. 

   

 Inventário fotográfico digital das 

coleções 

Associação de registo fotográfico (IFN) de peças de Numismática  (500) e 

de outras coleções (700), às fichas Matriz já existentes. 

   

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Conservação preventiva / 

manutenção 

     

  Limpeza seca das estruturas dos retábulos em pedra, na exposição 

permanente. 

 MNMC  

  Verificação do estado de conservação e limpeza seca das esculturas em 

pedra, madeira e terracota, na exposição permanente 

 MNMC  

  Limpeza da 'Custódia do Sacramento', do séc. XVIII. 500,00 € OF  

  Conservação das pedras das celas dos 2 pisos do criptopórtico (com 

algicida) 

 MNMC  

Coleções em reserva      

  Coleção de Artes Gráficas: desembalagem das peças das caixas provisórias 

do período de obra; limpeza mecânica e acondicionamento, em 

embalagens adequadas, nos armários definitivos da Reserva de Papel. 

 MNMC  
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  Coleção Manuel Jardim (propriedade conjunta UC+MNMC, em reserva no 

MNMC): desembalagem das peças das caixas provisórias do período de 

obra; limpeza mecânica e acondicionamento, em embalagens adequadas, 

nos armários definitivos da Reserva de Papel. 

 MNMC  

Coleção de mobiliário      

  Acondicionamento  de cadeiras e arcas na reserva definitiva.  MNMC  

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Equipamentos + material de 

embalagem 

     

                                                                 

Atividade 11 

Aquisição de cinco (5) datalogers para monitorização das condições 

ambientais das peças em exposição permanente. 

1.000,00 € OF  

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

Exposições temporárias:      

Isabel de Portugal - de rainha a santa Exposição temporária evocativa dos 500 anos da beatificação da Rainha 

Santa Isabel, reunindo o 'Tesouro' da Rainha, bem como a pintura da 

autoria de Francisco de Zurbarán / Museu do Prado 

25.000,00 € OF Projeto em parceria 

com o MNAA. 

Tesouros partilhados Exposição temporária que anualmente divulga um conjunto de tesouros 

incontornáveis na história da arte e cultura nacionais, de modo a 

aproximar cultura e cidadãos. Permite ainda unir museus nacionais, com 

interesses comuns num projeto de divulgação de objetos de qualidade 

excecional com particular significado para a instituição e a cidade que os 

acolhem. Em 2016 serão expostos os Esmaltes do Mosteiro de Santa Cruz, 

do acervo do Museu Nacional de Soares dos Reis, do Porto. 

5.000,00 € OF  
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                 1. Altar-portátil Exposição de altar-portátil, em forma de missal, do séc. XVIII, 

MNMC6602;O290. Destaque temporário de uma peça de ourivesaria do 

acervo do MNMC em depósito no Paço dos Duques de Bragança, em 

Guimarães. 

   

                2. Cadeira Abacial Exposição de uma cadeira abacial. Destaque temporário de uma 

importante peça da coleção do Museu, com paradeiro desconhecido há 

décadas, recentemente identificada e intervencionada na Fundação 

Ricardo Espírito Santo. 

 MNMC  

                 3. Santa Ana, de J. Machado 

de Castro 

Exposição de uma escultura de madeira, da autoria do patrono do Museu. 

Destaque temporário de uma escultura pertencente às coleções do MNAA, 

para divulgação e análise da obra do patrono do MNMC, não ilustrada nas 

suas coleções. 

 MNMC, MNAA  

                 4. Cavalgada Exposição de um grupo escultórico em barro, remanescente de um 

presépio da autoria de António Ferreira, da coleção de escultura do 

MNMC. 

 MNMC  

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Educação:      

Museos EnRedados Projeto internacional criado para celebrar a V Semana da Educação 

Artística -UNESCO 2016. Visa a criação artística entre museus, de modo a 

sensibilizar a comunidade internacional sobre a importância da Educação 

Artística. Desenvolve-se através da criação de obras por professores 

artistas, inspirados em temáticas do museu, para expor em museus de 

todo o mundo (via internet). 

1.000,00 € MNMC, 

Universidade 

Autónoma de 

Madrid 
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FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 
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Ateliers / Workshops Ateliers pedagógicos de pintura, escultura, teatro, música, dança, 

fotografia, encadernação, desenvolvidos em todas as férias escolares. 

Público-alvo: crianças dos 6 aos 12 anos. 

 MNMC, AMIC  

Memórias do Paço Ciclo de visitas / conferência com investigadores convidados sobre as 

memórias do Paço Episcopal (onde foi instalado o Museu) e da ação 

mecenática dos Bispos de Coimbra. 

1.000,00 € MNMC  

A voz dos Avós Projeto que pretende promover relações inter-geracionais no espaço do 

Museu, tendo como ponto de partida as suas coleções e memória. Os mais 

velhos (avós), contam aos mais novos (netos) estórias de outro tempo. 

Público-alvo: dos 4 aos 12 anos. 

 MNMC, AMIC  

Os Avós do Museu Projeto intergeracional de partilha de conhecimentos e experiências de 

seniores, destinado a promover o Museu e as suas coleções, junto do 

público infantil (pré-escolar). 

 MNMC, AMIC. 

Ageing@coimbr

a 

 

Teatro de Sombras Apresentação da história da construção do Criptopórtico e fórum de 

Aeminium, através de teatro de sombras. 

   

Visitas temáticas Visitas especializadas, centradas em temas ou em peças em destaque, 

realizadas pelos técnicos do MNMC e por investigadores convidados. 

2.500,00 € MNMC  

Visitas dramatizadas Visitas realizadas pelo personagem "Guarda Chaves", ao criptopórtico e 

restantes espaços do Museu, destinadas a crianças a partir dos 4 anos. 

 MNMC, AMIC  

Ciclo Arte e Mistério Ciclo de visitas temáticas centradas numa peça ou num conjunto de 

representações, cruzando diferentes abordagens e olhares, através da arte 

e da iconografia religiosa. Público-alvo: público em geral. 

 MNMC, Centro 

Universitário 

Manuel da 

Nóbrega 

(CUMN) 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 
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Santos da casa Ciclo de visitas temáticas que abordam a vida de santos representados nas 

coleções do museu, que ocorrem nos dias da sua evocação. Público-alvo: 

público em geral. 

 MNMC, Centro 

Universitário 

Manuel da 

Nóbrega 

(CUMN) 

 

Teatro:      

Oficinas de Teatro - juvenis Curso de teatro organizado pelo ator e encenador do Grupo de Teatro da 

AMIC, no Museu, a partir das suas coleções. Compreende ensaios de peça 

criada especificamente por esse grupo, no espaço museológico, durante o 

ano letivo e culmina em apresentação pública.  

 MNMC, AMIC Dependendo das 

inscrições do público 

em geral. 

 Oficinas de Teatro - adultos Curso de teatro organizado pelo ator e encenador do Grupo de Teatro da 

AMIC, no Museu, a partir das suas coleções. Compreende ensaios de peça 

criada especificamente por esse grupo, no espaço museológico, durante o 

ano letivo e culmina em apresentação pública. 

 MNMC, AMIC Dependendo das 

inscrições do público 

em geral. 

Espetáculos de teatro Apresentações teatrais nos espaços interiores ou exteriores do Museu.  MNMC, AMIC  

 Espetáculos de teatro clássico Apresentações de teatro clássico nos espaços interiores ou exteriores do 

Museu. 

 Parceria MNMC 

+ FESTEA | 

Thíasos 

 

Música:      

Ciclo de concertos de Música Clássica Concertos musicais nos espaços interiores ou exteriores do Museu. 2.000,00 € Parceria MNMC 

+ Associação 

António 

Fragoso 

 

Espaços musicais - Ciclo de concertos Concertos musicais em diferentes espaços do Museu, por jovens  Parceria MNMC 

+ Conservatório 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 
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de jovens músicos instrumentistas do Conservatório de Música de Coimbra. de Música de 

Coimbra 

COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

     

Website do MNMC - reformulação Reformulação do design gráfico do website do Museu. 0,00 €  PA DDCI 

MNMC, um museu centenário" Criação de vídeo institucional do MNMC. 5.000,00 € OF Ação agendada em anos 

anteriores. 

Acessibilidade e inclusão:      

                               'EU no musEU' Projeto de estimulação cognitiva para pessoas com demência e seus 

cuidadores. Consiste em sessões mensais orientadas por técnicos do 

Museu, um ator /encenador, voluntários e convidados de diferentes áreas 

do conhecimento, com base nas coleções e no espaço do Museu. 

 Parceria MNMC 

+ Alzheimer 

Portugal - 

Delegação do 

Centro (APDC)+ 

AMIC + 

Faculdade de 

Psicologia e 

Ciências da 

Educação 

(FPCE) + Serviço 

de Neurologia 

dos HUC 

 

                               'Construa pontes e 

não barreiras' 

Tendo como público-alvo população com deficiência mental, e 

multideficiência, o grande objetivo deste projeto é tornar a arte acessível a 

este grupo com necessidades educativas especiais, através das coleções do 

MNMC. 

 Parceria MNMC 

+ APPACDM + 

APCC 
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FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 
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                               'Tateando o Museu' No âmbito deste projeto de comunicação acessível para cegos e pessoas 

com baixa visão, propõe-se realizar percursos temáticos táteis sobre as 

coleções e espaços do Museu. 

 Parceria MNMC 

+ ACAPO + 

FPCEUC 

 

                               'Nós no musEU' Projeto destinado a público em risco de exclusão social (infantil, adulto e 

sénior; paralisia cerebral e doenças em estado terminal). Consiste em 

promover a sensibilização para a arte, em contexto e no Museu, através de 

instrumentos didáticos e dinâmicas várias, dramatizações e visitas 

temáticas. 

 Parceria MNMC 

+ FPCE + 

ACREDITAR + 

NINHO dos 

PEQUENITOS + 

CAFAP + 

INTEGRAR + 

ERGUE-TE + 

APCC + 

APPACDM 

 

                               'O Tempo e a arte' Projeto destinado a jovens menores de 18 anos que cumprem medidas de 

internamento no CEO (Centro Educativo dos Olivais, Coimbra) e visa a sua 

formação cultural e integração social. Desenvolve-se através de ações 

formativas no Centro Educativo dos Olivais / Direção Geral de Reinserção 

Social, e de exposições no Museu, com base no espaço e nas coleções do 

Museu. 

 Protocolo entre 

o MNMC e 

DGRS-MJ/CEO. 

 

                               'A voz das mãos' Criação de projeto de inclusão para surdos, adaptando os conteúdos do 

projeto gráfico do MNMC, em linguagem simples e comunicação acessível. 

 Protocolo entre 

o MNMC e ESEC 

+ colaboração 

APS. 

 

Formação:      

Formação Acesso Cultura Ação de sensibilização sobre a acessibilidade em contexto museológico 

para populações em situação de vulnerabilidade física, intelectual e social. 

 Acesso Cultura - 

Associação 
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ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 
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Público-alvo: público em geral; profissionais e equipa do Museu. Cultural 

Formação Acesso Cultura Ação de sensibilização sobre a comunicação em contexto museológico . 

Público-alvo:  profissionais e equipa do Museu. 

   

Equipamentos      

Aquisição de máquina fotográfica 

digital 

Aquisição de máquina fotográfica digital para registo das atividades do 

Museu, de modo a potencializar a divulgação e informação nas 

plataformas digitais. 

500,00 € OF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 
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PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Edição da publicação "Cem Tesouros 

do PNA" 

Publicação que visa dar a conhecer uma seleção de 100 peças de 

referência das coleções do PNA 

4.300,00 € parceria com 

INCM + OF 

O orçamento 

apresentado refere-se a 

custos estimados com 

trabalho de designer e 

tradução 

Edição do catálogo da exposição 

"Aguarelas de Reis"  

Catálogo bilingue relativo à referida exposição  4.500,00 € parceria com 

INCM + OF 

O orçamento 

apresentado refere-se a 

custos estimados com 

trabalho de designer e 

tradução 

Estudo técnico-científico da coleção 

de pintura 

Estudo técnico-científico da coleção de pintura  Parceria com a 

Universidade de 

Évora 

 

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Continuação do registo de inventário 

das coleções no Programa Matriznet 

Inserção de dados relativos ao inventário das coleções    

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Renovação das alcatifas do percurso 

museológico 

Continuação da substituição de alcatifas de percurso no museu em mau 

estado  

18.500,00 € OF  

Trabalhos de limpeza e conservação 

preventiva  das coleções 

Inclusão de uma equipa  de 2 conservadores-restauradores para reforço da 

equipa do PNA que anualmente colabora nesta ação fundamental para a 

conservação das vastas e diversificadas coleções deste Palácio, de modo a 

decorrerem os trabalhos sem encerramento ao público.  
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FINANCIAMENTO 
OBS 
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Conservação da Janela da Casa Forte A janela encontra-se degradada permitindo a entrada de água na CF e 

debilidades contra intrusão. Precisa de pequenas reparações, afinações e 

pintura. 

 OF  

Restauro de peças da coleção de 

Cerâmica 

Intervenção de restauro em peças da coleção de Cerâmica 1.845,00 € OF  

SEGURANÇA      

Plano de Segurança do PNA (museu) Implementação das recomendações do Grupo de trabalho do Plano de 

Segurança  

   

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

Exposição "Aguarelas de Reis - D. 

Maria Pia e D. Luís" 

Apresentação ao público de um conjunto inédito de  150  aguarelas 20.000,00 € OF  

Criação de novos espaços expositivos Recuperação e musealização de 4 espaços dedicados às "Artes da Mesa"   Mecenato  

Exposição " Contos do Palácio" Apresentação de um conjunto de pinturas do pintor sérvio Branislav 

Mihajlovic inpiradas em ambientes do PNA  

 Embaixada da 

Sérvia + pintor 

 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Ciclo de conferências sobre coleções 

do PNA 

Apresentação de estudos sobre os acervos  das Coleções Reais    

Ciclo de conferências no âmbito da 

Exposição " Tireé par… A Rainha D. 

Amélia e a Fotografia" . 

Apresentação de temáticas relacionadas com a exposição.    

Apresentação de atividades musicais Concertos diversos a apresentar nos espaços do Palácio   Resultados 

dependentes da 
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FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 

PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA 

aprovação de projetos 

com financiamento 

Atividades pedagógicas no âmbito da 

exposição permanente 

Implementação de novas iniciativas pedagógicas/ ateliers 1.000,00 € OF  

3.ª Edição da Trienal de Arquitetura - 

Lisboa Open House 2015 

Realização de visitas e outras atividades a determinar no âmbito da 

Atividade indicada 

   

Disponibilização de oferta educativa 

para o público com necessidades 

especiais 

Desenvolvimento de iniciativas pedagógicas  dirigidas ao público com 

necessidades especiais 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE RESUMO DESCRITIVO ORÇAMENTO 
FONTE DE 

FINANCIAMENTO 
OBS 
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PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA 

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Projeto de investigação histórica 

sobre os Carrilhões de Mafra 

Projeto de investigação para apoio ao restauro dos carrilhões    

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Aquisição de acrílicos  Aquisição de acrílicos para suporte de livros na exposições bibliográficas 2.000,00 € OF  

Redução da colónia de pombos Continuação do programa de redução da colónia de pombos. 3.075,00 € OF  

Manutenção dos órgãos da Basílica Continuação do programa de manutenção regular dos órgãos da Basílica 12.000,00 € OF  

Manutenção e conservação  Continuação do programa  de pequenas obras de conservação e 

manutenção preventiva 

11.808,00 € OF  

Propostas de intervenção de 

conservação e restauro nos 

livros da Biblioteca 

 Propostas de intervenção de conservação e restauro nos livros da 

Biblioteca 

8.000,00 € OF  

Restauro da escultura São Francisco 

Xavier 

Restauro da escultura de São Francisco Xavier no vestíbulo dos Santos 1.230,00 € OF  

Tratamento de conservação de 

encadernações e lombadas de livros 

da Biblioteca  

Tratamento de conservação de encadernações e lombadas de livros da 

Biblioteca  

10.000,00 € OF  

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Concertos a 6 Órgãos Concerto a 6 Órgãos na Basílica todos os 1ºs Domingos do mês, de Abril a 

Dezembro 

27.060,00 € OF 50% + 

Associação de 

Turismo de 

Lisboa e 

Câmara 

Atividade com retorno 

financeiro para a DGPC 
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Municipal de 

Mafra 50% 

Ciclo “A Dança ao Ritmo das 

Estações” 

Ciclo de dança nos espaços do monumento acompanhando as 4 estações 

do ano  

 Amálgama, 

Companhia de 

Dança 

 

Reunião da Associação de 

Residências Reais Europeias (ARRE) 

Reunião Internacional do Corpo Diretivo da Associação  50% OF + 50% 

ARRE 

 

Reunião Técnica da Associação de 

Residências Reais Europeias (ARRE) 

Reunião técnica na área de Serviços Educativos 1.500,00 € OF  

Reunião Técnica da Associação de 

Residências Reais Europeias (ARRE) 

Reunião técnica na área da Conservação 1.500,00 € OF  

Reunião Técnica de cooperação entre 

Bibliotecas (Mónaco) 

Reunião Técnica na área da Biblioteca 1.000,00 € OF  

Reunião Técnica de cooperação entre 

Bibliotecas (França) 

Reunião Técnica na área da Biblioteca 1.000,00 € OF  

Falcoaria no Palácio Apresentação de  espetáculo de falcoaria de dia (fins de semana) e à noite 

(1 vez por mês ) no Claustro com componente de educação ambiental. 

  Atividade com retorno 

financeiro para a DGPC 

Exposição de Pintura de Luís Filipe de 

Matos 

Exposição de Pintura    

Memorial do Convento Adaptação teatral da obra “Memorial do Convento” de José Saramago, 

dirigida às escolas pela Éter, Produções Culturais 

   

Visita generalista Visita guiada para escolas     

Mafra - a representação do Poder Visita temática para  escolas    
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Absoluto 

Mafra – Itinerário do Barroco Visita temática para  escolas    

Memorial do Convento-Uma 

Integração Histórica 

Visita temática para  escolas    

Quando as pedras falam...                                                   Visita temática, no âmbito da Geologia, aplicada ao monumento    

Passo de dança Visita com animação para escolas    

Marqueses ao Palácio Visita com animação para escolas    

Camaristas de Palmo e meio Visita com animação para escolas    

Um dia na Construção Visita com animação para escolas    

Da Escola para o Convento, vamos 

entrar na Ordem 

Visita com animação para escolas    

Aprender Jogando Visita com complemento lúdico para escolas    

O que os livros têm dentro Visita com complemento lúdico para escolas    

A Coruja da Rainha Atividade lúdica para escolas    

Visita personalizada Visita guiada para grupos organizados    

Histórias D'outros tempos Visita com animação para grupos organizados    

Camaristas de Palmo e meio Visita com animação para festa de aniversário Sem custos para  a DGPC   

Frades de palmo e meio Visita com animação para festa de aniversário Sem custos para  a DGPC   

Marqueses ao Palácio Visita com animação para festa de aniversário Sem custos para  a DGPC   

Um Real Passo de Dança Visita com animação para festa de aniversário Sem custos para  a DGPC   
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Princesa Felicidade Visita com animação para festa de aniversário Sem custos para  a DGPC   

Aprendiz de Falcoeiro Atividade lúdica para festa de aniversário Sem custos para  a DGPC   

Visitas em Família Atividade lúdico-didática inserida no programa Domingos em Família 1.200,00 € OF  

Um Natal no Palácio Atividade do SE incluída nas celebrações do Natal 250,00 €   

COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

     

Edições Publicações alusivas ao acervo do PNM 15.000,00 € OF  

Divulgação Capas destinadas aos programas dos concertos 867,00 € OF  

Outras Atividades      

Três concertos de 6 Órgãos + Coro Dia do PNM ; Natal; Páscoa   21.300,00 € OF  
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PANTEÃO NACIONAL      

ESTUDO, INVESTIGAÇÃO E 

PUBLICAÇÕES 

     

Publicação Almeida Garrett Publicação sobre a vida e a obra de Almeida Garrett uma das 

personalidades homenageadas no Panteão Nacional 

 Impressão 

assegurada pela 

Imprensa 

Nacional-Casa 

da MOFda 

 

Projetos de estudo e investigação 

sobre o monumento 

Identificação e localização de documentos sobre a construção da Igreja de 

Santa Engrácia/Panteão Nacional 

 A assegurar 

com os recursos 

do monumento 

 

Projetos de estudo e investigação 

sobre a função de Panteão 

Identificação e localização de documentos relativos à função de Panteão  A assegurar 

com os recursos 

do monumento 

 

INVENTÁRIO E 

DOCUMENTAÇÃO 

     

Digitalizações Digitalização de documentação referente à campanha de conclusão das 

obras de Santa Engrácia - 1966 

 A assegurar 

com os recursos 

do monumento 

 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO      

Limpeza de modelos de elementos 

arquitetónicos 

Limpeza de modelos em gesso de pormenores arquitetónicos executados 

durante a campanha de conclusão das Obras de Santa Engrácia - 1966 

 A assegurar 

com os recursos 

do monumento 

 

SEGURANÇA      
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PANTEÃO NACIONAL      

Identificação e sinalização de zonas 

sensíveis 

Identificação e colocação de elementos de sinalização visual e tátil nas 

zonas sensíveis do circuito de visita  

 A assegurar 

com os recursos 

do monumento 

 

INTERPRETAÇÃO E EXPOSIÇÃO      

Exposição O Panteão Nacional Exposição temporária - Introduz e acompanha a evolução do conceito de 

Panteão ao longo do tempo e em diferentes culturas 

28.000,00 € A financiar pela 

OF 

 

Exposição  Exposição temporária - A realizar no espaço interior do monumento 250,00 € A financiar pela 

OF 

 

Exposições  Exposições temporárias - A realizar no espaço interior do monumento 300,00 € A financiar pela 

OF 

 

Atualização de sinalética informativa Atualização com inclusão de informação do novo horário 300,00 € A financiar pela 

OF 

 

EDUCAÇÃO, ANIMAÇÃO E 

ENCONTROS 

     

Visitas temáticas e ateliês Visitas temáticas e ateliês para o ensino pré escolar, todos os ciclos do 

ensino básico, secundário e superior e público sénior 

 A assegurar 

com os recursos 

do monumento 

 

Oficinas pedagógicas Visitas temáticas e oficinas pedagógicas de expressão plástica para o 

ensino pré escolar e 1º ciclo do ensino básico, desenvolvidos em parceria 

com outras instituições 

 A assegurar 

com os recursos 

do monumento 

e com apoio das 

instituições 

parceiras 
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PANTEÃO NACIONAL      

Workshops O que é um Panteão - A História do Panteão contada às crianças através da 

ilustração 

 A assegurar 

com os recursos 

do monumento 

em parceria 

com a Editora 

Verbo 

 

Concertos  Ciclo anual de concertos Escuta Profunda 1.000,00 € A financiar pela 

OF 

 

Espetáculos Instalação multimédia que abordará também as comemorações deste ano 300,00 € A financiar pela 

OF 

 

COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

     

Criação de site do monumento Conceção, criação e manutenção de site do monumento  A assegurar 

com os recursos 

da OF 

 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO      

Aquisição de cera Aquisição de cera para enceramento do pavimento do piso térreo 

assegurando a sua  indispensável manutenção anual.  

450,00 € A financiar pela 

OF 

 

Aquisição de equipamento 

complementar para a aparelhagem 

de som instalada no monumento 

Aquisição de equipamento de som (microfones) que, ligado à aparelhagem 

já existente, na nave central do monumento, ultrapasse as dificuldades 

acústicas ai existentes, permitindo desenvolver atividades, com uso da 

palavra, com a qualidade necessária.  

1.000,00 € A assegurar 

com os recursos 

da OF 

 

 


