
Este ano as comemorações da Noite e do Dia Internacional dos

Museus estenderam-se pelo fim-de-semana de 17 e 18 de Maio,

tendo alguns museus iniciado as suas actividades na sexta-feira

anterior. 

Pela primeira vez seis Palácios, agora dependentes do Instituto dos

Museus e da Conservação, associaram-se formalmente às iniciativas

de celebração promovidas pelos museus da RPM, enriquecendo 

o leque de actividades oferecidas aos públicos. Visitas guiadas,

concertos, espectáculos, animações e recriações históricas foram

algumas das actividades realizadas que cativaram fortemente o

interesse dos públicos.
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[ editorial ] Na sua cadência trimestral,

o Boletim RPM vai espelhando a vida

museológica nacional e a evolução do 

projecto da Rede Portuguesa de Museus.

No número de Junho, é inevitável que esta

publicação reflicta as comemorações do

Dia Internacional dos Museus e da Noite

dos Museus, iniciativas que marcam o

calendário cultural do País e que têm 

contribuído para a renovação da imagem

dos museus e para a captação e a diver-

sificação dos públicos. Num ano de parti-

culares dificuldades orçamentais, é de 

destacar o forte envolvimento e o empenho

das equipas dos museus e o estabeleci-

mento de parcerias com outras entidades

que permitiram dinamizar uma oferta 

diversificada e criativa de actividades ao

longo de Maio, mês dos Museus.

Mas o mês de Maio e as suas efemérides

ficam também marcados pela inaugura-

ção de novos museus, entre os quais se 

destaca o Museu Municipal de Portimão,

fotografia de capa deste Boletim. Resultante

de um projecto acalentado ao longo de

mais de vinte anos, o Museu de Portimão
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Celebrações de Maio

Museu Municipal de Portimão

Inauguração a 17 de Maio de 2008 (pág. 9)



(continuação da página anterior)

Como já é habitual neste período, os museus da Rede

Portuguesa de Museus celebraram estas efemérides com

múltiplas actividades, concentrando naqueles dias uma

intensa programação relacionada com a sua vocação

temática ou com a singularidade patrimonial dos terri-

tórios em que se inserem, indo ao encontro das suas

populações de idades diferenciadas. Com horário de aber-

tura alargado, estendendo-se pela noite dentro, os museus

organizaram visitas guiadas de hora a hora, inauguraram

novas exposições, lançaram edições e materiais multi-

média, promoveram passeios, debates, conferências, con-

certos e espectáculos.

É de realçar o debate organizado pelo Museu Nacional

de Arqueologia em torno do tema proposto pelo ICOM

– “Museus: agentes de mudança social e desenvolvi-

mento” –, com a presença dos Presidentes do ICOM
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Celebrações de Maio

abre ao público, instalado na antiga Fábrica de Conservas

Féu na foz do rio Arade, passando a constituir um dos

mais estimulantes museus de indústria do País e um

importante foco de programação cultural na região do

Algarve. À persistência da Câmara Municipal de Portimão

juntou-se o importante apoio do Programa Operacional

da Cultura (POC) para concretizar um projecto que o

IPM, e depois o IMC, acompanhou de perto ao longo dos

últimos anos no quadro da Rede Portuguesa de Museus.

A inauguração do Museu de Portimão, a que se deseja

doravante uma viva e qualificada programação, leva-nos

a sublinhar a importância dos apoios concedidos no III

Quadro Comunitário de Apoio, através do POC, de que

resultou um conjunto muito expressivo de novos e/ou

renovados museus, cujo balanço final não está concluído,

até porque alguns equipamentos ainda abrirão ao público

até ao final do corrente ano. Não há, porém, qualquer

dúvida que a paisagem museológica nacional se alterou

nos últimos anos, designadamente com a qualificação dos

espaços e a atenção a novas temáticas, em que destaco

a arte contemporânea e o património industrial. Contudo,

esta evidente mudança encontra dificuldades em impor-se,

quer junto da comunicação social, quer junto dos agentes

turísticos, que continuam frequentemente a tomar como

base de trabalho o mapa museológico de há dez ou mesmo

vinte anos. Para a alteração deste estado de coisas, são

essenciais os contributos de todos os responsáveis na

área dos museus, dos decisores políticos aos directores

e técnicos e o reforço do diálogo com os parceiros das

áreas da comunicação social e do turismo.

Estes aspectos tomam maior relevância num momento em

que decorrem candidaturas de museus da RPM ao Quadro

de Referência Estratégica Nacional (QREN), designadamente

nas regiões do Alentejo e do Norte, e proximamente do

Centro, num processo em que o IMC é uma entidade

parceira das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento

Regional, cabendo-lhe a emissão de pareceres técnicos

sobre as mesmas candidaturas.

O Boletim de Junho de 2008 reflecte as actividades

desenvolvidas pelos museus, em particular as decorridas

ao longo do mês de Maio, as exposições, as acções 

educativas, as novas edições, os encontros, bem como

os prémios internacionais atribuídos a alguns museus

portugueses. O artigo deste número, da autoria de Teresa

Soeiro, dá a conhecer o projecto Ofícios e indústrias

nas colecções do Museu Municipal de Penafiel, que

se insere nas linhas de investigação persistentemente

prosseguidas neste museu pela autora, docente da

Faculdade de Letras do Porto. 

Uma nota final para a incorporação na Biblioteca Central

do Instituto dos Museus e da Conservação do fundo

bibliográfico proveniente do Centro de Documentação

da RPM, que passa agora a estar acessível presencial-

mente todos os dias úteis da semana, nas instalações

do IMC, na Rua das Janelas Verdes. Como é referido no

Destacável deste boletim pelo Chefe da Divisão de

Documentação e Divulgação do IMC, Rui Ferreira da

Silva, o fundo bibliográfico de cariz museológico junta-se

ao da área da conservação e restauro, perfazendo no total

mais de 7.000 títulos, que se deseja possam reforçar a sua

utilidade como instrumento de referência para profissio-

nais de museus, docentes e estudantes destas áreas.

Clara Camacho

Subdirectora do Instituto dos Museus e da Conservação
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Portugal (Luís Raposo, Director do Museu) e da APOM

– Associação Portuguesa de Museologia (João Neto).

Também merece referência a abertura ao público do

Museu Municipal de Portimão após um longo período

de obras visando a sua instalação numa antiga fábrica

de conservas (Ver notícia pág. 9).

Este ano, as celebrações foram igualmente marcadas

com actividades que se associaram à comemoração

do Ano Europeu do Diálogo Intercultural, estimulando

a valorização da diversidade cultural que caracteriza

as sociedades contemporâneas. �

Notícias RPM 

No Auditório da Casa da Música em Óbidos, nos dias

18 e 19 de Abril de 2008, decorreu o II Encontro Nacional

dos Licenciados em Ciências da Educação – Educação:

Trajectórias de Profissionalização, organizado pela

A.N.A.L.C.E. (Associação Nacional de Licenciados em

Ciências da Educação). Partindo do perfil profissional

do Licenciado em Ciências da Educação, foi objectivo

do Encontro constituir uma oportunidade para reflectir

sobre a situação actual e profissional destes licenciados,

designadamente as potencialidades e mais-valias que

emergem da sua actividade.

No dia 18 de Abril, Clara Camacho proferiu uma comu-

nicação intitulada “Museus e Educação em Portugal”

no Painel subordinado ao tema “Sustentatibilidade,

Cooperação e Desenvolvimento”, realçando a questão

da Educação para o Património.

Participação em Encontros
– Convenção dos Profissionais de Pedagogia

No dia 21 de Maio de 2008 teve lugar no Museu das

Comunicações uma Mesa Redonda sobre o tema

Diálogos entre Museus e Turismo, cuja organização

esteve a cargo de Alexandra Rodrigues Gonçalves

(Universidade do Algarve – Escola Superior de Gestão,

Hotelaria e Turismo) no âmbito da sua investigação

de Doutoramento sobre a experiência turística nos

museus portugueses. Inserido na referida investigação,

foi apresentado no debate um modelo de inquérito

aos visitantes dos museus a aplicar durante o Verão.

Entre outras entidades, destaca-se a presença na Mesa

Redonda do IMC, do ICOM Portugal, da Associação

Portuguesa de Museologia (APOM), do Turismo de

Portugal e da Associação de Turismo de Lisboa.

– Diálogo entre Museus e Turismo – A valorização da Experiência Turística nos Museus

No dia 30 de Maio de 2008 teve lugar no Museu da Luz

o Colóquio Memória, Identidade, Projecto organizado

pelo Departamento de Património Imaterial do Instituto

dos Museus e da Conservação, o terceiro colóquio do

Ciclo dedicado a Museus e Património Imaterial –

Agentes, Fronteiras, Identidades.

Inaugurado em 2003, o Museu da Luz constitui um

caso exemplar no tecido museológico nacional no

âmbito do estudo e divulgação do património à escala

local, em função da atenção que dedica simultanea-

mente ao património móvel e ao património imate-

rial. O Museu foi apresentado pela sua responsável,

Maria João Lança, tendo Clara Saraiva (Instituto de

Investigação Científica Tropical / Faculdade de Ciências

Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa)

abordado a “Pesquisa e Recolha Etnográfica: o caso

da aldeia da Luz” e Catarina Mourão (Laranja Azul)

comentado “A Luz em Imagens”, reflectindo sobre a

experiência de constituição de um arquivo de ima-

gens e da realização de um documentário. 

Salwa Castelo Branco (Instituto de Etnomusicologia –

Centro de Estudos de Música e Dança – Faculdade

de Ciências Sociais e Humanas) expôs a realidade dos

“Arquivos Audiovisuais no Século XXI”; Ana Pagará

(Direcção Regional da Cultura do Alentejo) e Paulo

Lima (Direcção Regional da Cultura do Alentejo) apre-

sentaram “A Estratégia da Direcção Regional de Cultura

do Alentejo para a Salvaguarda do Património Cultural

Imaterial da Região”; Paulo Nascimento (Câmara

Municipal de Castro Verde) e Miguel Rego (Câmara

– Colóquio Memória, Identidade, Projecto – Museus e Património Imaterial
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Entre 7 e 10 de Junho, o Museu Monográfico de Conim-

briga organizou o I Encontro Nacional de Divulgação do

Património Romano, no qual se deram a conhecer algu-

mas formas de divulgação desenvolvidas por diversas

entidades, como recriações históricas, actividades pro-

movidas por serviços educativos de museus e sítios

arqueológicos, instrumentos didácticos e educacionais,

réplicas, entre outras. Visando o intercâmbio de expe-

riências e a difusão ao público do património romano,

no âmbito do Encontro, foi realizada uma Feira que reu-

niu representantes de museus, monumentos e sítios

arqueológicos, empresas e associações que mostraram

o seu trabalho neste domínio. O Encontro também teve

momentos de apresentação de teatro clássico, de recria-

ções da época romana e de visita ao circuito da roma-

nização (Conimbriga, Rabaçal, Santiago da Guarda). 

No dia 9 de Junho, teve lugar um seminário para ava-

liação desta iniciativa, que contou com a presença de

Virgílio Correia, Director do Museu, de Clara Camacho,

Subdirectora do Instituto dos Museus e da Conservação,

de António dos Santos Queirós, Presidente da Liga de

Amigos de Conimbriga, de Célia Freire, Vice-Presidente

da Câmara Municipal de Ansião, de Margarida Guedes,

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-

-Nova, e de Mário Duarte, Vereador do Pelouro da Cultura

e do Desporto da Câmara Municipal de Penela. Os par-

ticipantes consideraram a experiência muito positiva,

com um grande potencial para atrair públicos e para

cativar o interesse pelo património romano, perspecti-

vando-se a sua repetição no futuro. �

Inserido no programa de formação da RPM para 2008,

realizou-se o 1.º curso de “Boas práticas de preservação

e manutenção de colecções”, coordenado por Gabriela

Carvalho, com os seguintes formadores: Inês Ferro, Gabriela

Carvalho, Joana Amaral, Matthias Tissot, Margarida Cavaco,

Belmira Maduro, Paula Cruz e Lurdes Esteves.

Esta acção de formação teve lugar no Palácio Nacional

de Sintra nos dias 2 a 5 de Junho, e contou com a pre-

sença de funcionários de diversos museus e palácios do

universo do IMC e profissionais de museus de Câmaras

Municipais.

A acção de formação foi delineada a partir da realidade

de um espaço museológico com as características de um

palácio e sua envolvente, e as suas condicionantes em ter-

mos de conservação e exposição dos seus acervos, inse-

ridos num monumento histórico visitado por um público

muito vasto.

Este curso teve como objectivo sensibilizar os profissionais

dos museus e palácios para a importância da conserva-

ção preventiva e para a necessidade de identificação e

avaliação das condições aí existentes e da adopção de

soluções sustentáveis, com vista à implementação de pla-

nos adequados de conservação preventiva. A formação

compreendeu uma 1.ª parte teórica em que através das

comunicações apresentadas foram abordados os seguin-

tes temas: O edifício do museu e o seu acervo; Avaliação

das prioridades em termos de conservação; Os sistemas

de detecção e controlo de pestes; Questões de conser-

vação relacionadas com as condições ambiente, a selec-

ção de materiais e equipamentos para reserva, exposição

e embalagem e transporte de bens culturais; A impor-

tância dos planos de conservação preventiva e a necessi-

dade de manutenção dos acervos e limpeza dos espaços.

Na 2.ª parte, e tendo em conta o acervo do palácio, foram

dadas algumas directrizes e orientações práticas de como

manusear, manter e preservar os acervos em revestimen-

tos azulejares, mobiliário, metais e têxteis. Durante a acção

foi realizada uma visita ao Palácio, onde os formandos

tiveram contacto com as algumas boas práticas já imple-

mentadas neste espaço. �

Preservação e manutenção de colecções

– I Encontro Nacional de DIvulgação do Património Romano

Municipal de Castro Verde) evocaram o “Núcleo da

Oralidade do Museu de Castro Verde: representar e

dinamizar a memória, entre o material e o imaterial”

e, finalmente, Cláudia Freire (Instituto dos Museus e

da Conservação/Divisão de Qualificação e Credenciação

de Museus) destacou “Museus e Património Imaterial:

algumas práticas nos museus da Rede Portuguesa de

Museus”.



Rede Portuguesa de Museus | 5

O Museu e as colecções

O Museu Municipal, tutelado pela Câmara Municipal

de Penafiel, formalmente constituído desde 17 de

Abril de 1948 junto da Biblioteca Pública Municipal

devido à enérgica acção do investigador local Abílio

Miranda, é uma estrutura permanente, pilar da polí-

tica de planificação e gestão dos recursos culturais

do município e da região, com intervenção activa

na preservação e promoção de valores significantes,

em que a comunidade se reconhece, sejam eles do

domínio do património móvel, imóvel ou imaterial.

Tratando-se de um Museu de identidade regional,

assumiu como missão uma leitura abrangente do

património da sua área de intervenção, sem perder

de vista a respectiva inserção no quadro natural e

no devir histórico nacional e global.

As colecções começaram a ser reunidas nos finais de

oitocentos por um particular, embora pouco saibamos

sobre este núcleo original. São as recolhas de Abílio

Miranda, realizadas na primeira metade do século

XX, muito diversificadas e nunca sistemáticas, que

marcam o arranque definitivo da instituição. Aqui

deram entrada materiais arqueológicos e numismas

achados por clandestinos ou casualmente, sempre

sem escavação arqueológica, faltando os das cam-

panhas licenciadas. Houve ainda bastante cuidado

em fazer ingressar no Museu bens utilizados pela

Câmara Municipal, entretanto obsoletos, como

insígnias, selos, alfaias religiosas, a colcha indo-

-portuguesa que era colocada na frontaria dos paços

do concelho em dias de festa, etc. Também as colec-

ções de troféus de dois clubes desportivos extintos

integraram o espólio, em conjunto com alguma

documentação fotográfica. No que toca à Etnografia,

as candeias e outros trabalhos de ferro, raras alfaias

agrícolas, e artefactos relacionados com a procissão

do Corpo de Deus são talvez os elementos mais

representativos deste primeiro momento.

O Museu Municipal das últimas décadas foi neces-

sariamente diferente, beneficiando da abertura ideo-

lógica e interesse pela cultura e pelo património

que florescem desde Abril de 74. Em primeiro lugar,

realizou-se um importante investimento na área 

da Arqueologia, na feitura de inventários e na esca-

vação sistemática de Monte Mozinho e de outros

sítios, de onde provém numeroso espólio, sobre-

tudo de época romana, devidamente estudado e

publicado, que muito ajudou à compreensão do já

existente.

O esforço no campo da Etnografia decorreu também

de forma regular, ainda que não tão intensa como

desejado e as rápidas mudanças da sociedade exigem.

Tentámos sempre estudar e recuperar as colecções

existentes, procurando recontextualizar e completar

as séries e compreender o discurso em que os mate-

riais se integravam. Desta investigação resultaram

numerosas doações e aquisições, recolhas de ima-

gem, de documentação escrita e de testemunhos,

fundamentais para a preparação das exposições 

temporárias (casa rural, indústria de mortalhas,

vinho, azeite, linho, mel, carpintaria, calçado, ...)

e das publicações em que fomos divulgando estas

temáticas.

Acorremos também a situações críticas, que impli-

caram grandes modificações do habitat, como o

trabalho de inventário, estudo e recolha de materiais

efectuado na área do vale do Tâmega submersa pela

albufeira do Torrão. Com esta informação e espólio

foi, em 1991, realizada a exposição monográfica Quando

o Tâmega Corria e publicado o resultado do estudo1.

Avançámos ainda na identificação de materiais que

Ofícios e indústrias nas colecções do Museu
Municipal de Penafiel
Um projecto reforçado pelo Programa de Apoio à Qualificação

de Museus (2003-2005)

Teresa Soeiro*

* Prof. Associada do Departamento

de Ciências e Técnicas do Património

da Faculdade de Letras do Porto

Artigo

Abílio Miranda numa das salas do Museu.

Museu Municipal de Penafiel, 1956.

Fot. Foto Antony.

1 SOEIRO, Teresa – Penafiel: o Tâmega

de ontem. Penafiel: Boletim Municipal

de Cultura. Penafiel.  

3.ª série, 4/5 1987/88, p. 95-253.
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S. Martinho de Recezinhos. 

interessam à história do município e das suas ins-

tituições, do ensino, do urbanismo e da arquitec-

tura na cidade, etc.

O Museu distribui-se hoje por um núcleo-sede e dois

pólos exteriores, o sítio arqueológico Castro de

Monte Mozinho e o Moinho da Ponte de Novelas,

estando previstas para breve outras extensões temá-

ticas. A Associação de Amigos do Museu, formal-

mente constituída em 1999, tem um importante

papel no entrosamento e mobilização da comuni-

dade para este projecto integrado.

O projecto Ofícios & Indústrias

Na raiz das exposições temáticas temporárias antes

mencionadas encontrava-se um projecto de inves-

tigação enquadrado pelo Centro de Estudos

Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto

(FCT), que ao longo de anos fomos desenvolvendo,

entre outros espaços, no Município de Penafiel,

com actividade sediada no Museu.

Foi neste contexto que o Museu Municipal, quase

sempre solicitado pela urgência de salvaguardar

conjuntos de materiais que lhe estavam a ser ofe-

recidos ou referenciados e que necessitavam de 

ser rapidamente retirados do seu local de uso ou

depósito, recebeu um grande número de peças inte-

grantes de velhas oficinas e pequenas indústrias.

Como era prática habitual, procurou-se não só 

registar a situação em que se encontrava instalada

a unidade, como recolher toda a informação que

pudesse ser fornecida pelo seu proprietário e demais

colaboradores e clientes, para que as peças ficassem

mais bem documentadas. 

Porque estes ofícios e indústrias foram muito impor-

tantes, ocupando grande número de trabalhadores

e suas famílias, expusemos a cada doador-pivô a

possibilidade de transformar o seu gesto no suporte

para uma exposição temporária em que se equacio-

nassem não apenas os saberes tecnológicos da arte

em questão, com a respectiva parafernália de meios

técnicos de produção, mas também o lugar da activi-

dade na história do município e da região envolvente.

Bem recebida, a proposta redobrou sempre o empenho

dos profissionais em completar as várias séries de

peças e explicar cuidadosamente o seu manuseio.

Mais ainda, levou-os a contactar outros elementos

da classe, ou os seus herdeiros, por forma a reunir um

maior número de materiais, informações e imagens,

avivando ao mesmo tempo as memórias da actividade

no seu período áureo. Deram assim entrada no

Museu centenas de peças pertencentes a diversos

ofícios e indústrias, relativamente aos quais estava

antes quase desprovido, possuindo apenas materiais

isolados e falhos de informação complementar.

Para interpelar a antiguidade e relevância destes

ofícios e indústrias recorreu-se, em primeiro lugar,

à documentação disponível no Arquivo Municipal,

bastando lembrar que eles foram objecto de regu-

lamentos próprios desde o século XVIII, surgem

referidos nas séries de actas das sessões da Câmara,

foram objecto de recenseamento para fins militares,

fiscais e eleitorais, se contavam muitas vezes entre

os grupos profissionais obrigados a participar na

procissão do Corpo de Deus. Partiu-se depois para

o Arquivo Distrital, os arquivos centrais, particular-

mente Torre do Tombo e Arquivo do Ministério das

Obras Públicas, Transportes e Comunicações, e para

os arquivos das associações de classe. A recolha de

fontes de informação impressas, o levantamento

de notícias e de publicidade inserta nos periódicos

e a busca de imagens mostraram-se também funda-

mentais.

Numa perspectiva de interpretação histórica mais

abrangente, equacionando a questão da industriali-

zação de cada sector, tentou-se perceber as condições

da sua obsolescência ou reunir argumentos que

explicassem as razões que levaram, sendo alguns

fabricos tão tradicionais e envolvendo tanta mão

de obra artesanal especializada, a indústria contem-

porânea a preterir este município e a fixar-se prefe-

rencialmente nos vizinhos ou em outras regiões.

A primeira actividade penafidelense estudada no

âmbito deste projecto foi a indústria de mortalhas

em palha de milho. O Museu possuía uns estranhos

maços de mortalhas para cigarro confeccionadas

com folhelho, sabia-se, por informação oral, que

houvera uma original e próspera actividade de

fabrico e exportação para o estrangeiro deste artigo,
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Rio Tâmega, moinhos temporários.

Amela, Boelhe, 1986. 

Fot. Teresa Soeiro

Rio Tâmega, parede com a base dos moinhos

temporários. Canal de Cima, Abragão, 1986.

Fot. Teresa Soeiro

Rio Tâmega, barca de passagem. 

Amela, Boelhe, 1961.



2 SOEIRO, Teresa – A indústria de 

mortalhas em palha de milho no 

concelho de Penafiel. Cadernos do

Museu. Penafiel. 1 1995.

3 SOEIRO, Teresa – A produção de

passamanaria de palheta em Penafiel.

In ALVES, Jorge Fernandes (coord.) –

A indústria portuense em perspectiva

histórica: Actas do Colóquio. Porto,

1998, p. 183-202.

4 SOEIRO, Teresa – Lagares de azeite

no concelho de Penafiel. Portugália.

Porto. Nova série, 17-18 1996/97, 

p. 219-244.

5 SOEIRO, Teresa – O saber e a técnica

ao serviço dos vinhos verdes: o caso

paradigmático da Quinta da Aveleda

– Penafiel. In IV Trobades d’història de

la ciència i de la tècnica. Alcoi-Barcelona,

1997, p. 437-444.

6 SOEIRO, Teresa – El lino en Penafiel,

Norte de Portugal. De la producción

doméstica para el mercado a la desi-

lusión industrial. Actes de les V Jornades

d’Arqueologia Industrial de Catalunya.

Barcelona, 2002, p. 341-358.

7 SOEIRO, Teresa – Em busca do doce

sabor. Portugália. Porto, Nova série,

27, 2007 (no prelo)

8 Pauzeiros, tamanqueiros, sapateiros

e ofícios correlativos. Cadernos do

Museu. Penafiel, 8/9 2004.
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existia a respectiva publicidade nos periódicos

locais,... faltava saber tudo o mais. A investigação

permitiu recuperar e documentar o percurso desta

indústria e levou-nos até antigos proprietários que

não só possuíam alguns meios técnicos de produção,

como recordavam a quem tinham vendido as máqui-

nas, a peso. E assim, no início da década de noventa

estas viajaram da sucata para a exposição tempo-

rária no Museu (1995), acompanhadas pela sua 

história e as memórias de patrões e empregados

que com elas lidaram2.

No mesmo período, conseguiu-se adquirir num anti-

quário as máquinas de uma oficina local de passa-

manaria de palheta, indústria importante e exótica

no mundo rural penafidelense, onde pelo menos

desde a primeira metade do século XIX funcionava,

provavelmente em sistema de putting-out depen-

dente das manufacturas da cidade do Porto, que

forneceriam as matérias primas nobres e as máquinas

de modelo idêntico às ilustradas na segunda metade

de setecentos pela Encyclopédie de Diderot e

D’Alambert, recolhendo depois a produção para a

introduzir no mercado3.

Os lagares, a produção e a comercialização do azeite

(1997)4, uma primeira abordagem ao ciclo do vinho

(1997/98) complementada pela referência especí-

fica à Quinta da Aveleda (1999/2000)5, a carpintaria

(2000), a tradição linheira (2000/2001)6 e a produção

de mel e indústria de material apícola (2002)7 torna-

ram-se alvo da atenção durante os anos seguintes,

tentando-se sempre manter o projecto nas suas ver-

tentes de levantamento, recolha de espólio e de

informação oral, investigação e, desde que possível,

divulgação através de exposição temporária (com

publicidade exterior, cartaz e folheto) e publicação.

O apoio do PAQM 2003-2005

Tendo integrado em 2003 a Rede Portuguesa de Museus,

o Museu Municipal de Penafiel pôde candidatar-se

nesse mesmo ano PAQM, apresentando ao (P2)

Programa de Apoio à Investigação e ao Estudo das

Colecções o projecto de estudo de uma colecção/

sector de actividade, o do calçado. Intitulava-se Pauzeiros,

tamanqueiros, sapateiros & ofícios correlativos, pois

partindo da doação dos materiais de uma oficina

de sapateiro, o âmbito da investigação e recolha

foi alargado a outros ofícios do calçado, nomeada-

mente ao dos pauzeiros, fazedores rurais dos paus

para os socos, tamancos e chancas que os artistas

tamanqueiros completavam nas oficinas da cidade,

acrescentando-lhes as componentes de couro, para

depois serem despachados para o mercado nacional

e exterior.

A dinâmica do processo levou a procurar memórias

da profissão de pauzeiro, já extinta, e por esta via

chegou-se ao espólio remanescente de um mestre,

carinhosamente guardado pela família, que nesta

circunstância gentilmente o cedeu a favor do Museu.

Coincidiu ser um dos profissionais que Benjamim

Pereira estudara e fotografara em meados da década

de sessenta, pelo que aos materiais e memórias recu-

peradas em 2003 reunimos as imagens facultadas

pelo Museu Nacional de Etnologia/Centro de Estudos

de Etnologia, numa sinergia proveitosa para ambas

as instituições.

O facto desta acção ter sido apoiada pelo PAQM

deu à recolha, registo e divulgação uma dimensão

e uma qualidade que os trabalhos anteriores não

tinham alcançado, pois tornou possível dispor do

auxílio de um investigador júnior para o levanta-

mento de informação nos fundos arquivísticos 

previamente identificados, bem como de um dese-

nhador e da colaboração de um fotógrafo profis-

sional.

O impacto deste interesse exterior e o reforço de

meios financeiros teve ainda como consequência

um maior empenhamento da autarquia, que o próprio

processo contratual mais claramente responsabilizou.

Foi assim possível realizar o estudo das profissões

e a recolha de um espólio significativo que veio

colmatar lacunas da colecção. A divulgação através

da exposição temporária (2004/05), mais bem publi-

citada, e da publicação8 alertou o público para a

extinção destes ofícios, que tão importantes haviam

sido, tanto na cidade como em muitas freguesias

rurais, e para a necessidade de os estudar e preservar,

ao menos através da valorização museológica. Desta

tomada de consciência sobre o interesse cultural

Oficina de pauzeiro. Bustelo, 1963.

Fot. Benjamim Enes Pereira, col. MNE/CEE.

Banco de pauzeiro. 

Museu Municipal de Penafiel, 2004. 

Fot. Eduardo Cunha.



de actividades consideradas comezinhas, porque

outrora muito presentes no quotidiano, resultaram

novas informações e doações relativas a esta e a outras

profissões, peças esquecidas em sótãos e arrecadações,

destinadas à lenta destruição até que qualquer 

alteração das circunstâncias familiares as remetesse

definitivamente para o lixo ou o fogo.

Outros efeitos colaterais que estes processos de

investigação sempre arrastam não deixam de ser

interessantes. Neste caso, a busca de amostras da

matéria prima utilizada pelos pauzeiros, madeiras

de determinadas espécies, levou os profissionais da

autarquia a tomar consciência da rapidez com que

estes exemplares da flora tradicional estavam a 

desaparecer, face a plantações menos variadas e

incorporando plantas exógenas, praticadas pelo 

próprio município, numa clara falta de atenção às

pré-existências.

Depois dos ofícios do calçado, o PAQM acolheu,

em anos sucessivos, duas outras propostas de estudo,

a do ofício de carpinteiro e a das Artes do Ferro, cuja

exposição decorreu em 2007/20089.

Tendo em vista que o trabalho do ferro foi, durante

séculos, profissão oficinal dominante na cidade, 

e que também esteve activo em muitas freguesias,

constituía falha grave a colecção do Museu possuir

apenas algumas produções, por significativas que

fossem, sem que com elas estivessem relacionados

quaisquer registos de oficinas e instrumentos de

fabrico, nem recolha de memórias técnicas ou 

imagem de profissionais em actividade.

Mais uma vez, o facto de existir a possibilidade do

apoio PAQM obrigou a investigar, a realizar levan-

tamentos sistemáticos e assim se chegou à oficina

de mestre Fernando Soares, de Cans, Rio de Moinhos,

preservada quase sem alterações desde o seu faleci-

mento, mas inactiva. Num gesto sempre de louvar,

o seu filho e actual proprietário deu permissão não só

para estudar e recolher imagens, como ofereceu todo

o recheio ao Museu, prestando ainda o seu teste-

munho, a memória de quando menino ter ajudado

o pai no trabalho da forja.

Numa outra freguesia, Fonte Arcada, encontra-se

um verdadeiro tesouro cultural vivo, o mestre

Belmiro Duarte que ainda passa os dias a labutar na

sua forja, equipada com toda a tecnologia tradicional

que herdou de anteriores gerações dedicadas à mesma

arte. Sempre prestável e amigo de ensinar, o mestre

com a sua forja tem sido uma ajuda preciosa. Este já

raro testemunho vivido das velhas formas de trabalhar

e a maneira como adoptou algumas inovações para

melhor responder às necessidades actuais dos seus

clientes ficará registado em DVD, que o PAQM (P 4.1.

Apoio a Acções de Acolhimento e Comunicação) em

boa hora também apoiou.

Outros ferreiros e serralheiros colaboraram para que

a exposição fosse possível, com materiais, saberes e

memórias, que se procurarão perpetuar na publicação

e pela imagem.

O incentivo e o apoio financeiro prestado pela Rede

Portuguesa de Museus, potenciando os recursos da

investigação, do museu e da autarquia, permitirão

não só concretizar mais uma vez, em relação a esta

arte, os objectivos gerais do projecto, como deram

ainda ânimo para uma programação que procurasse

interessar novos públicos através de actividades 

culturais e lúdicas relacionadas com a temática,

designada Oficinas do ferro. Neste âmbito, foram

planeadas as seguintes acções: Nós reutilizamos –

construção de brinquedos de folha com materiais

reutilizados (atelier integrado nas visitas à exposi-

ção, workshop com fabricante de brinquedos de

folha da região do Porto e Brincadeiras, workshop

de fabrico de brinquedos com o arquitecto Virgínio

Moutinho); Hora do imaginário, histórias contadas

(mitologia dos deuses ferreiros e contos e histórias

de Mestre Ferreiro); Ao som da bigorna, apresenta-

ções musicais (realizadas pelas escolas e por grupos

amadores); Forte como o ferro, jogos tradicionais

(malha, corrida de arcos, corrida de carros, braço

de ferro, espeto); O ferro na arquitectura, safari foto-

gráfico; A Arquitectura do Ferro, conferência pelo

Prof. Doutor António Cardoso; Escultura em ferro,

workshop com o escultor Manuel Patinha; O ferro

nos Museus, apresentação de colecções e sítios musea-

lizados (O Museu do Ferro e da Região de Moncorvo:

da cultura material ao registo oral, apresentado por

Nelson Rebanda e Rui Leonardo). �
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Forja desactivada. 

Cans, Rio de Moinhos, 2007.

Fot. Francisco Albuquerque

Forja de Belmiro Duarte. 

Quinta, Fonte Arcada, 2007. 

Fot. Francisco Albuquerque

Oficinas do Ferro – Nós reutilizamos. 

Museu Municipal de Penafiel, 2007. 

Fot. Céu Basto.

9 O atraso na execução destes projec-

tos deve-se, em grande medida, à

necessidade de responder a outras

solicitações prementes como, por

exemplo, a recuperação e musealização

de uma unidade moageira em perigo,

o Moinho da Ponte de Novelas, hoje

núcleo do Museu, e ao concomitante

estudo dos moinhos do rio Sousa,

com elaboração de um inventário/

roteiro: SOEIRO, Teresa – O ocaso das

moagens do rio Sousa no Município de

Penafiel. Penafiel, 2006.
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Notícias Museus RPM*

* Notícias exclusivamente 

baseadas em informações enviadas

pelos Museus integrados na RPM

No dia 17 de Maio, a antiga fábrica de conservas 

“Feu Hermanos” foi pequena para receber os milhares de

visitantes que não quiseram perder a oportunidade de a

conhecer, agora como Museu de Portimão.

Inaugurado pelo Ministro da Cultura, acompanhado do

Presidente da Câmara de Portimão, o novo Museu abriu

as portas do seu espaço multidisciplinar com as exposições

“Portimão – Território e Identidade”, de longa duração e

uma síntese evolutiva da história da comunidade local, e

“Metamorfoses”, de carácter temporário, mostrando desenhos da artista portimonense Margarida Tengarrinha.

As “Musicalidades e Outras Sonoridades”, a cargo da Banda BidonMania dos Tocá-Rufar, do Coral Adágio,

Alen Sax, Brigit Wegemann, Gonçalo Pescada e Duo Martins Petrov, preencheram musicalmente os vários

espaços públicos transportando os visitantes até à “Noite dos Museus”, permitindo-lhes conhecer o outro

lado do Museu, à luz das lanternas. 

Distribuido por uma área de cerca de 5000 m2 e organizado segundo o princípio da flexibilidade, tecnica-

mente adequado a tipologias de espaço variáveis (espaço público, condicionado e reservado), sem barreiras

arquitectónicas, dotado de oficina e laboratório de conservação e restauro, reservas, auditório, salas de

formação, centro de documentação, oficina educativa, salas de exposição, cafetaria-bar, esplanada, etc.,

o Museu de Portimão representa, nas suas componentes de construção e equipamento, um investimento

global estimado em cerca de 9.500.000 euros, assegurando o Programa Operacional da Cultura um co-

-financiamento comparticipado a 50% de FEDER.

Fecha-se deste modo um longo processo que visava dotar Portimão de uma estrutura museológica qualificada,

perspectivando-se desde logo um novo período de actividade, visando um modelo de Museu actuante na

interpretação das dinâmicas históricas e patrimoniais, na articulação e exposição das linguagens de comuni-

cação e expressão mais contemporâneas e na promoção da oferta cultural de qualidade, enquanto estratégia

potenciadora da consolidação e formação de novos públicos.

José Gameiro

Museu Municipal de Portimão

E a 17 de Maio, a Fábrica voltou ao activo
como Museu de Portimão!

Informações e contactos

Museu Municipal de Portimão

Antiga Fábrica Feu

Rua D. Carlos I 

8500-607 Portimão

Tel.: 282 405 230

museu@cm-portimao.pt

www.cm-portimao.pt

No passado dia 19 de Abril, no Museu Nacional de Soares

dos Reis, foi assinado um protocolo de colaboração entre

o Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), repre-

sentado pelo seu Director, Manuel Bairrão Oleiro, e a

Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), representada pelo

Presidente do Conselho de Administração, Emílio Rui

Vilar, que se concretizará com o depósito mútuo de peças

das respectivas colecções. O IMC deposita na FCG uma

escultura Grega, torso de Apolo, do Museu Nacional de

Arte Antiga. A FCG deposita duas credências italianas

Protocolo entre o IMC e a Fundação Calouste
Gulbenkian
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Informações e contactos

Casa-Museu Abel Salazar

Rua Dr. Abel Salazar, s/n

4465-012 S. Mamede de Infesta

Tel: 22 903 98 26

Fax: 22 903 98 28

cmuseu@reit.up.pt 

Informações e contactos

Palácio Nacional de Queluz

Largo do Palácio

2745-191 Queluz

Tel.: 21 434 38 60

Fax: 21 434 38 78

pnqueluz@ippar.pt

Para consulta da lista de premiados: 

http://www.imc-ip.pt/pt/noticias/

H29047/TA.aspx

com tampo de mármore do séc. XVIII, o Retrato de

Jácome Ratton, óleo s/ tela, da autoria de Thomas

Lawrence, e dois Retratos dos Segundos Marqueses de

Pombal, da autoria de Domenico Pellegrini, no Museu

Nacional de Arte Antiga, e duas Tapeçarias de Bruxelas

do séc. XVII, representando cenas guerreiras, e duas

camas, em pau santo, trabalho português dos séculos

XVII e XVIII, no Museu Nacional de Soares dos Reis. �

A Secretária de Estado da Cultura, Paula Fernandes

dos Santos, presidiu à cerimónia da entrega dos pré-

mios da 3.ª edição do Concurso “A minha escola adopta

um museu”, que teve lugar no Palácio Nacional de

Queluz no dia 19 de Junho de 2008.

Este Concurso é uma iniciativa promovida conjunta-

mente pelo Instituto de Museus e da Conservação

(IMC) do Ministério da Cultura e pela Direcção Geral

de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC)

do Ministério da Educação. São objectivos do Concurso

o estímulo ao conhecimento da realidade museoló-

gica nacional através do contacto das escolas com os

museus que integram a Rede Portuguesa de Museus

(RPM) e a sensibilização para a conservação, protec-

ção e valorização do património cultural. A partir de

testemunhos dos acervos dos museus foram elabora-

dos trabalhos criativos por parte de cerca de duas

centenas de alunos dos ensinos básico, secundário e

especial de várias regiões do País, os quais são agora

dados a ver no Palácio Nacional de Queluz.

Com prémios atribuídos nas áreas da produção escrita,

artes visuais, vídeo, artes performativas e fotografia,

as escolas que ficaram nos primeiros lugares e ganha-

ram menções honrosas seleccionaram peças de entre

as colecções de inúmeros museus do IMC / RPM, de

que se destacam o Museu da Quinta das Cruzes,

Museu Francisco Tavares Proença Júnior, Museu da

Terra de Miranda, Museu Grão Vasco, Museu do

Brinquedo, Museu do Caramulo, Museu Monográfico

de Conímbriga, Museu Municipal de Alcochete, Casa-

-Museu Abel Salazar, Museu José Malhoa e Museu

Alberto Sampaio. �

A Minha Escola Adopta um Museu – 3.ª Edição

No dia 19 de Maio, no Museu da Electricidade em Lisboa,

foram entregues os Prémios do Grande Prémio APCE 2007.

O Museu da Água foi o vencedor na categoria ‘edição

especial’ com o trabalho “kit Pedagógico Águas Livres”.

O Kit Pedagógico é uma exposição lúdica, constituída

por vários painéis, em que é retratada a história de

cada núcleo que compõe o museu, e por um guião

de acompanhamento que permite aos professores

Museu da Água
– Prémio da Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa

Na Casa-Museu Abel Salazar, dia 16 de Maio, foi assi-

nado um protocolo entre a Reitoria da Universidade

do Porto e a Associação Divulgadora da Casa-Museu

Abel Salazar (ADMAS). Este protocolo exprime uma

nova ideia de gestão da Casa-Museu e de colabora-

ção entre a Universidade do Porto e a ADMAS. 

Na mesma cerimónia foi firmado outro protocolo que

assinalou o depósito de cerca de 60 obras de Abel

Salazar pertencentes à família de Maria Guilhermina

e Carlos Sousa, sendo de realçar entre as referidas

obras um auto-retrato a óleo de Abel Salazar. �

Casa-Museu Abel Salazar
– Protocolo com a Universidade do Porto
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Informações e contactos

Museu da Água

Rua do Alviela, 12 

1170-012 Lisboa 

Tel.: 21 810 02 15

Fax: 21 810 02 31

museu@epal.pt

www.museudaagua.epal.pt 

fazer a exploração da mesma com os alunos na sala

de aula. Desta forma, os alunos poderão montar o

Museu da Água portátil na sua escola.

O Serviço Pedagógico Águas Livres do Museu da Água

da EPAL tem como objectivo principal sensibilizar a

comunidade educativa para os valores ligados à defesa

do património ambiental, bem como para o seu impor-

tante património histórico, documental, monumen-

tal e cultural. Pretende-se que esse património esteja

cada vez mais ao serviço da comunidade, com espe-

cial destaque para as escolas e professores, parceiros

privilegiados na sua divulgação junto dos jovens. �

No âmbito do VII Festival de Teatro de Tema Clássico,

realizaram-se no Museu Arqueológico de São Miguel de

Odrinhas, espectáculos ao ar-livre, dando sequência às

anteriores edições.

Com vocação para o estudo e divulgação da Cultura

Greco-Latina, o museu constituiu o natural enquadra-

mento à encenação, na grande praça central, o espaço

Agora – local de eleição do Mundo Antigo, de duas

peças de teatro: a tragédia Ifigénia em Áulide de

Eurípides, pelo Grupo de Teatro Clássico da Universidade

de Alicante, e a comédia As Vespas de Aristófanes, pelo

grupo Thíasos do Instituto de Estudos Clássicos da

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Na Antiguidade Clássica, a tragédia, inspirada na temá-

tica mitológica, destinava-se a mostrar ao público a

vida dos heróis e dos deuses, despertando a atenção

para os grandes problemas morais da existência

humana e para as contradições da sociedade e seus

comportamentos. A comédia, pelo contrário, tendia

a criar situações absurdas e tinha como primordial

objectivo tecer uma crítica essencialmente política aos

governantes e aos costumes da época. �

Museu Arqueológico de São Miguel 
de Odrinhas
– VII Festival de Teatro de Tema Clássico

O Museu de Arte Sacra e Etnologia disponibilizou

recentemente uma visita virtual através do sítio http://

br. youtube.com/watch?v=t-4gLsYTU-A, que pretende

servir como complemento ao percurso presencial. �

Museu de Arte Sacra e Etnologia
– Visita virtual 

Informações e contactos

Museu de Arte Sacra e Etnologia

Missionários da Consolata

Rua Francisco Marto, 52 Apt. 5

2496-908 Fátima

Tel.: 249 539 470  Fax: 249 539 479

museuartesacra@consolata.pt  

www.consolata.pt  

O Museu de Aveiro encontra-se em processo de obras

de ampliação e de requalificação, estando a reaber-

tura prevista para o final de 2008. 

Durante este período, o Museu tem vindo a desen-

volver o restauro de algumas colecções, quer no seu

laboratório, quer em colaboração com o Laboratório

de Conservação e Restauro José de Figueiredo e outros

museus nacionais.

Com vista à prossecução de intervenções de conservação

e restauro, o Museu de Aveiro tem estabelecido proto-

colos com o Instituto Politécnico de Tomar, conseguindo,

deste modo a entrada de diversos estagiários para o seu

laboratório que, por razões logísticas, teve que ser tempora-

riamente transferido para um novo local. Para o efeito,

em Fevereiro de 2008, a Universidade de Aveiro cedeu ao

museu várias dependências do edifício da antiga Reitoria.

Museu de Aveiro
– Laboratório de Conservação e Restauro

Informações e contactos

Museu de Arqueologia de São Miguel

de Odrinhas

Av. Prof. Dr. D. Fernando d’Almeida

São Miguel de Odrinhas 

2705-739 São João das Lampas 

Tel.: 21 961 35 74

Fax: 21 961 35 78
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Informações e contactos

Museu de Aveiro

Av. Santa Joana

3800 Aveiro

Tel.: 234 423 297/234 383 188

Fax: 234 421749

maveiro@ipmuseus.pt  

O Serviço Educativo do Museu do Caramulo e a Baviera

Viseu, responsável pela BMW e Toyota, entre outras

marcas, para o distrito de Viseu, desenvolveram uma

iniciativa que irá permitir a vinda de grupos desfavo-

recidos ao museu que, de outra forma, estariam pri-

vados de usufruir dos programas educativos conce-

bidos em torno das colecções de arte e automóveis.

A Baviera Viseu apoiará a entrada de grupos com 

dificuldades financeiras reconhecidas, reforçando a

sua política de responsabilidade social, e o Museu 

do Caramulo cumprirá, mais distintivamente, a sua

missão pedagógica e social. �

Museu do Caramulo
– Apoio ao Serviço Educativo do Museu do Caramulo

Informações e contactos

Museu do Caramulo

Rua Jean Lurçat, 42 

3475-031 Caramulo

Tel.: 232 861 270

Fax: 232 861 308

info@museu-caramulo.net

www.museu-caramulo.net

Criado em 2004, o Serviço Educativo do Museu da

Fundação Cupertino de Miranda oferece programas

diversificados, enquadrados na temática do museu e,

acima de tudo, nas exposições que sistematicamente

apresenta. Destacam-se visitas orientadas a todas as

exposições temporárias, oficinas de expressão plás-

Museu da Fundação Cupertino de Miranda
– Aprender a olhar... o Surrealismo

Informações e contactos:

Fundação Cupertino de Miranda

Praça D. Maria II

4760-111 Vila Nova de Famalicão

Tel.: 252 301 650  Fax: 252 301 669

museu@fcm.org.pt

www.fcm.org.pt

Os dias 12, 17 e 18 de Maio foram dias de música

no Museu de Aveiro, integrando-se assim o museu na

tradição musical da cidade de Aveiro.

No dia 12 de Maio, dia da Festa da Princesa Santa

Joana, ponto alto das Festas da Cidade, esta festivi-

dade religiosa começou pela manhã com uma oração

presidida pelo Sr. Bispo de Aveiro junto ao Túmulo

da Princesa Santa Joana no Museu de Aveiro, este ano

com a novidade de ser acompanhada com a música

“Calenda de Santa Joana”, no órgão do Coro – alto

do Museu, tocada por Mário Trilha. Da parte da tarde,

realizou-se a procissão, que saiu da Igreja de Jesus e

fez o seu percurso até à Igreja do museu, mostrando

a todos os fiéis devotos as imagens processionais de

Santa Joana e de S. Domingos e as relíquias da Santa

Princesa da colecção do museu.

O Museu de Aveiro viu assim cumprida a tradição

secular desta festa de Santa Joana, e, enquanto insti-

tuição pública participante, deu a sua colaboração

abrindo o seu espaço, de momento a Igreja e a Sala do

Túmulo da Princesa, a todos quantos quisessem visitá-lo,

designadamente em ambiente de devoção.

O dia 17 de Maio começou às 16h00 com um concerto

de cravo com a soprano Isabel Calado no Museu de

Aveiro e, pelas 18h30, realizou-se o Street Museum III

na Praça Marquês de Pombal, junto à Igreja das

Carmelitas, ou seja, a festa do Museu na rua, este ano

com o concerto da banda pop rock Coffee n’sounds

with friends. Das 21h30 à 01h00 teve lugar no Museu

a execução de “órgão non stop”, sob a responsabilidade

da Prof.ª Edite Rocha, com uma sequência de peças

dos sécs. XVII e XVIII.

No dia 18 de Maio, o Museu de Aveiro ofereceu 

um concerto de cravo por Mário Trilha e a soprano

Isabel Alcobia na Igreja de Jesus, tendo sido também

lançado o CD intitulado “Música para D. João VI e

Dona Carlota Joaquina”, apresentado pelo Prof. João

Pedro d’Alvarenga.

Madalena Cardoso da Costa

Museu de Aveiro �

– Dias 12, 17 e 18 de Maio
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No dia 14 de Abril teve lugar no Museu de Lamego a

cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração

entre o museu e a Diocese de Lamego de modo a for-

malizar um percurso – com início de 1918, ano em que

o museu foi inaugurado, até à actualidade – de iniciati-

vas comuns e projectos em parceria, baseados na liga-

ção essencial que perdura entre as duas instituições.

Com efeito, o Museu de Lamego encontra-se instalado

no antigo Paço Episcopal da cidade e a sua criação encon-

tra os seus antecedentes próximos na existência de um

importante acervo reunido por D. Francisco José Ribeiro

de Vieira e Brito, bispo de Lamego entre 1901 e 1922,

que pretendia instalar um Museu de Arte Sacra no antigo

Paço Episcopal. Esse desejo, interrompido pela Revolução

da República, viria a dar lugar à criação de um Museu

Artístico a partir do espólio recolhido por este Prelado,

entretanto incorporado no património de Estado e que,

ainda hoje, constitui o corpus fundamental das colecções

do Museu.

Volvidos 90 anos das primeiras iniciativas levadas a efeito

em conjunto destinadas ao levantamento, estudo, con-

servação e divulgação do património cultural religioso da

Diocese de Lamego, o presente protocolo insere-se numa

estratégia de afirmação do futuro Museu Diocesano de

Lamego | Casa do Poço, como uma estrutura cultural

viva e actuante ao serviço das pessoas, capaz de trans-

formar os objectos à sua guarda em elementos integrantes

e indispensáveis à formação do ser humano.

Deste modo, inscrevem-se como objectivos fundamen-

tais do documento protocolar, desenvolver formas de diá-

logo e de comunicação com o público, mediante um

esforço permanente de actualização do próprio museu,

e assegurar a gestão e manutenção do imóvel.

Foram signatários do protocolo, o Bispo de Lamego, 

D. Jacinto Tomás Botelho, o Director do Museu de Lamego,

Agostinho Ribeiro, em representação do Director do

Instituto dos Museus e da Conservação, I.P., Manuel Bairrão

Oleiro que, do mesmo modo, esteve presente no Acto.

tica, iniciativas dentro e fora do Museu, em parceria

com diversos estabelecimentos de ensino, e o acom-

panhamento de estágios.

Numa primeira fase, correspondente a estes primeiros

quatro anos, está a ser efectuado um esforço/reforço

da relação do museu com a comunidade local, quase

exclusivamente centrada nos públicos escolares, atra-

vés do lançamento de novas propostas, procurando

assim estabelecer um trabalho de parceria continuado

com os estabelecimentos de ensino. É prioridade 

do Serviço Educativo incentivar a criação de hábitos

culturais num segmento de público particularmente

jovem, na expectativa de que participem, desde cedo,

na actualidade cultural da sua região e do seu país,

e que, no futuro, venham a ser frequentadores assíduos

deste e de outros museus. �

Museu de Lamego
– Protocolo com a Diocese de Lamego

Tendo como ponto de partida um percurso histórico com

muitos aspectos em comum, a proximidade geográfica

e o facto de partilharem a conservação do conjunto de

obras atribuídas a Grão Vasco e/ou a sua oficina que

maior significado possui não só em quantidade, mas

também enquanto referência incontornável da pintura

portuguesa da primeira metade do século XVI, o Museu

de Lamego e o Museu Grão Vasco (Viseu), destinaram

os dias 14 e 21 de Abril para realizarem um intercâm-

bio entre pessoas que trabalham em ambos os museus. 

Por forma a promover a partilha de ideias e expe-

riências e a aproximação entre os vários funcionários,

a iniciativa arrancou em Lamego, no dia 14, com um

programa que repetiu em Viseu na semana seguinte

– visita guiada aos respectivos museus, seguida de

um lanche convívio. Esta iniciativa foi a primeira de

muitas que se prevêem realizar futuramente em con-

textos diversos da vivência destes espaços. �

– Intercâmbio com o Museu Grão Vasco

Informações e contactos

Museu de Lamego

Largo de Camões

5100-147 Lamego

Tel.: 254 600 230

Fax: 254 655 264

mlamego@ipmuseus.pt



14 | Boletim Trimestral

– Projecto MERCATOR e Website do Museu de Mértola

Com o objectivo de implementar os Serviços Educativos

no Museu de Mértola, nos dias 7 e 14 de Abril, foi rea-

lizada a Acção de Formação “Museus e Comunidade”,

ministrada por Ana Duarte. Participaram nesta acção os

funcionários e colaboradores do museu, bem como fun-

cionários da Divisão de Cultura, Desporto e Turismo,

Biblioteca, Turismo e outras instituições como a Oficina

da Criança, MERTURIS, Fundação Serrão Martins e os alu-

nos do curso de Técnicos de Museografia Arqueológica

da Cooperativa de Ensino e Formação Profissional – ALSUD. 

A acção de formação teve como principal objectivo

sistematizar informação sobre serviços educativos em

museus e apresentar soluções práticas de implemen-

tação de actividades, tendo os formandos desenvol-

vido actividades práticas nos diversos núcleos museo-

lógicos. A formação terminou no dia 26 de Maio com

a apresentação dos resultados dos trabalhos práticos

e com duas visitas guiadas onde foi exemplificada a

necessidade de adequação de diferentes linguagens

a diferentes tipos de público.

No 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus, teve

lugar no Núcleo de Arte Islâmica do Museu de Mértola

uma sessão de apresentação do Protocolo para as

Novas Tecnologias da Rede de Museus MERCATOR e

do Website do Museu de Mértola.

O projecto MERCATOR – Route des Marchands, Villes

de Marches en Mediterranée, insere-se no âmbito do

Programa INTERREG IIIB e conta com os parceiros

Heritage Malta (Chefe de Fila), Câmara Municipal de

Mértola, Universidade de Évora, Museu Arqueológico

Provincial de Alicante (Espanha), Dipartimento Turismo,

Cultura, Sport i Spettacolo (Líguria – Itália), o Conzorzio

Pisa Ricerche (Pisa – Itália), a Regione Lazio (Itália), a

Associação “Poseidon” (Salónica – Grécia) e duas ins-

tituições convidadas de Marrocos e do Líbano. Este

Projecto inclui diversas acções relacionadas com a

identificação e valorização de marcas de identidade

histórica dispersas pelos territórios do Mediterrâneo.

O principal objectivo é promover, difundir e valorizar

o património móvel, imóvel e natural que se vincula

ao mercado mediterrânico desde a Antiguidade, Idade

Média e Idade Moderna, através da valorização dos

sítios arqueológicos vinculados à produção, distribui-

ção e comercialização de produtos, e à realização de

produtos multimédia que facilitem o conhecimento

e divulgação através da Internet. 

Entre as diversas acções inclui-se a criação de uma Rede

de Museus, constituída por um museu seleccionado

por cada parceiro, que tem como principal objectivo

a realização de um Protocolo sobre as novas tecnolo-

gias adaptadas aos museus. Cada parceiro fez um ponto

de situação relativamente ao seu país que, no caso por-

tuguês, foi realizado por Mértola e pela Universidade

de Évora dando origem ao documento Os Museus e as

Novas Tecnologias – O Caso Português. Das análises de

cada país parceiro saiu um documento que faz a aná-

lise mais abrangente desta temática e que apresenta

algumas recomendações no que concerne à aplicação

de novas tecnologias aos museus apresentando ante-

cedentes, vantagens, desvantagens e tipologias.

O Website do Museu de Mértola é um projecto da ini-

ciativa da Câmara Municipal que conta com o apoio

da Rede Portuguesa de Museus e que está a ser exe-

cutado pelo Campo Arqueológico de Mértola (breve-

mente disponível no endereço www.museudemertola.pt).

O site visa divulgar o espólio e as actividades desenvol-

vidas pelo museu e conta com uma secção destinada

à descrição do Museu e dos núcleos museológicos que

o integram, outra referente às colecções do Museu e

outra às actividades por ele desenvolvidas. Possui ainda

informação sobre publicações e catálogos do museu,

horários de funcionamento e preços de entrada. �

Museu de Mértola
– Acção de Formação “Museus e Comunidade”

Informações e contactos

Museu de Mértola

Campo Arqueológico

Rua República, 2

7750-340 Mértola

Tel.: 286 610 100

Fax: 286 612 443

camertola@sapo.pt
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Tomé de Sousa regressou a São Pedro de Rates, onde

nasceu, em 1503. Depois de ter fundado a cidade de

São Salvador da Baía e de ter sido o primeiro governa-

dor do Brasil, o filho do último prior de Rates, que viria

a tornar-se comendador desta vila, regressou à terra natal

onde foi recebido em grande festa.

Para receber Tomé de Sousa, Rates viajou ao século XVI.

De 9 a 11 de Maio, no Largo da Praça, em pleno cen-

tro histórico, foi organizada uma Feira Renascentista, na

qual participaram mais de 20 artesãos vindos de várias

partes do país. Fizeram-se desfiles que recriavam o regresso

do ilustre filho da terra, com a participação de dezenas

de pessoas vestidas com belíssimos trajes da época.

O tempo pode não ter sido muito simpático, mas, entre

sexta-feira e domingo, o que não faltou foi animação,

com muita gente a visitar a feira onde artesãos produ-

ziam e vendiam peças relacionadas com o século XVI.

Couros, metais, trabalhos em cornos de animais, 

têxteis, bijuteria, construção de andas, que se podiam

experimentar no local, e uma taberna com um braseiro

ao ar livre, tudo encheu de cor e vida o centro pedonal

da vila, que viria ainda a animar-se com um baile impro-

visado, ao som de gaiteiros, no sábado ao fim da tarde.

Um baile em que nobres, plebeus e clérigos se mistura-

ram, aplaudindo também as acrobacias de um “escravo”,

que impressionou pela sua agilidade na arte da capoeira.

E a festa continuou noite dentro, num jantar que juntou

mais de uma centena de pessoas em torno de um fes-

tim em que se comeu à mão, os pratos eram bases de

pão, com o sabor da canela, a rica especiaria da época,

e era obrigatório vestir-se a rigor. O Museu Municipal,

organizador da iniciativa, pôs ao dispor de todos um

vasto e rico guarda roupa, com mais de centena e meia

de trajes, desde o mais simples ao mais elaborado, numa

variedade enorme de tecidos, brocados, acessórios, 

túnicas… 

Ninguém se sentava à mesa sem vestir o espírito da época

e o mesmo se passava com quem servia e com a ani-

mação, a cargo de duas bandas de gaiteiros e de um

grupo que encenou lutas de espadas, a dança de uma

escrava das arábias e de “cavaleiros”, que levaram os

comensais a participar em algumas das peripécias ence-

nadas. A noite viria a acabar no adro da igreja com os

cuspidores de fogo, que iluminaram a grande roda de

espectadores, de onde sobressaíam as damas nos seus

longos vestidos decorados com os brocados a cintilar

ainda mais à luz das chamas.

Durante três dias, a Feira Renascentista voltou, pelo

segundo ano consecutivo, a transformar a face de São

Pedro de Rates. O dia 9 de Maio foi dedicado em espe-

cial às escolas e instituições de apoio à terceira idade,

que visitaram a Feira e assistiram ao desfile de boas-vin-

das a Tomé de Sousa. O programa repetiu-se nos dias

seguintes, sempre aberto ao público em geral, com a

excepção do jantar de sábado, reservado a convidados

e aos participantes que se inscreveram previamente.

A Feira Renascentista de São Pedro de Rates é uma orga-

nização da Câmara Municipal, através do Museu

Municipal, com o apoio do Turismo de Portugal, da

Junta de Freguesia de S. Pedro de Rates e do Rancho

Folclórico desta freguesia e insere-se no programa

AnimaPóvoa. �

Museu Municipal de Etnografia e História
da Póvoa de Varzim
– Feira Renascentista de São Pedro de Rates

Informações e contactos

Museu Municipal de Etnografia e História

da Póvoa de Varzim

Rua do Visconde de Azevedo, 17

4490-589 Póvoa de Varzim

Tel.: 252 616 200

Fax: 252 616 200

museu@cm-pvarzim.pt 

Desde o Programa de Intervenção Comunitária de 2005,

o Museu Municipal de Faro vem desenvolvendo uma

forte e profícua parceria com a ACAPO (Associação de

Cegos e Amblíopes de Portugal) do Algarve. Anualmente

realizam-se várias actividades conjuntas em torno da

Educação Patrimonial: exposições, visitas, oficinas.

No segundo semestre de 2008 estão programadas três

acções distintas: a 20 de Setembro, uma palestra/

Museu Municipal de Faro
– ACAPO no Museu
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Informações e contactos

Museu Municipal de Faro

Largo D. Afonso III, 14

8000-167 Faro

Tel.: 289 897 400

Fax: 289 897 419

dmm.drp@cm-faro.pt 

www.cm-faro.pt

No âmbito da promoção do estudo, preservação e

divulgação do Património Cultural concelhio, o Museu

Municipal de Faro desenvolveu um projecto de inves-

tigação sobre Os Maios no concelho de Faro. 

Os Maios, bonecos de pano feitos artesanalmente e

colocados à porta de casa, retratam aspectos do 

dia-a-dia, e são geralmente acompanhados de versos

com crítica social e política.

Numa perspectiva de Património Vivido com as pessoas

e para as pessoas, o museu divulgou este trabalho de

proximidade através de duas iniciativas descentrali-

zadas, uma em Estói e uma em Faro. 

Em colaboração com a Junta de Freguesia de Estói e

com a Casa do Povo de Estói, foi realizada uma visita

à exposição “A tradição e as origens dos Maios” na

Casa de Povo de Estói e na “Feira do Mundo Rural”.

Em Faro foi promovido um passeio pelo Centro Histó-

rico/Baixa de Faro à descoberta de uma dezena de

Maios que no dia 1 de Maio invadiram esta zona da

cidade. �

– Os Maios no concelho de Faro

O Ciclo de Exposições de Joalharia Contemporânea

em Contexto de Joalharia Antiga, em realização na

Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio, surgiu para

enquadrar a produção de peças resultantes de pro-

jectos desenvolvidos pelo Serviço Educativo com Escolas

Secundárias e Superiores com ensino de Joalharia e

Design. A primeira exposição deste ciclo mostrou

peças concebidas num workshop na Universidade

Lusíada, que partira de sessões de motivação na Casa-

-Museu, com a exploração da colecção de Jóias de

Marta Ortigão Sampaio.

Para que não existissem interregnos no Ciclo, joalheiros

contemporâneos, como Sofia Aguiar, Verónica Leonor,

Sofia Sobreira, Teresa Dantas, foram convidados a

apresentar, neste mesmo espaço – em contexto de

Joalharia Antiga – o seu trabalho, acompanhado por

um suporte teórico, uma reflexão passível de ser 

trabalhada pelo Serviço Educativo, com actividades

adaptadas a diferentes tipos de público. 

A próxima exposição será o culminar de um projecto

desenvolvido pelo Serviço Educativo com a Escola

Superior Artística Soares dos Reis, Curso de Produção

Artística, especialização em Ourivesaria, em que foram

(re)criadas peças e/ ou pormenores de peças da

Colecção de Jóias da Casa Museu e produzidas peças

de design contemporâneo. O desenvolvimento do 

trabalho oficinal foi integrado no F. C. T. – Formação

em Contexto de Trabalho, nas oficinas de Joalharia

da Escola de Ensino Artístico Soares dos Reis.

O principal objectivo foi a utilização de uma colecção

de joalharia com exemplares dos séculos XVII, XVIII,

XIX e XX como fonte de inspiração ou ponto de partida

para a produção de uma joalharia contemporânea

tanto ao nível dos conceitos e das linguagens como

das técnicas e processos de concepção e produção. 

Onze jóias em prata e pedras, acompanhadas pela

fotografia da peça de joalharia antiga inspiradora,

maquetes e suporte teórico vão estar expostos na

Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio a partir de finais

de Junho até Setembro de 2008. 

Isabel Andrade

Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio �

Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio
– Jóias de ontem... jóias de hoje...

Informações e contactos

Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio

Rua Nossa Senhora de Fátima, 291

4050-428 Porto

Tel.: 22 606 65 68 

Fax: 22 605 70 01

convívio à volta da escrita Braille com demonstração de

materiais para amblíopes e invisuais; em Outubro, o

Museu, a ASMAL (Associação de Saúde Mental do Algarve)

e a ACAPO vão apresentar uma peça de teatro à volta

das histórias do museu e, em Dezembro, uma oficina de

cerâmica com o ceramista Ricardo Lopes. Estas activida-

des servem de mote à realização de um curso de Braille

em Janeiro de 2009, quando se comemoram os duzen-

tos anos do nascimento de Louis Braille (4 de Janeiro de

1809).
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A Feira do Livro do Porto, que abriu no dia 21 de

Maio no Pavilhão Rosa Mota, integrou a exposição

documental “As Manchetes do Regicídio”, uma ini-

ciativa do Museu Nacional da Imprensa.

A mostra pretendeu evocar o centenário do assassi-

nato do Rei D. Carlos e do seu filho D. Luís Filipe,

ocorridos no dia 1 de Fevereiro de 1908, integrando

publicações com o relato daquele acontecimento.

Museu Nacional da Imprensa
– Exposição “As Manchetes do Regicídio” na Feira do Livro do Porto

Foi lançado no dia 15 de Maio o sítio do Museu Quinta das

Cruzes, disponível em www.museuquintadascruzes.com,

cuja concepção e desenvolvimento foi da responsabili-

dade da |CREATE|IT.

O sítio divide-se em quatro grandes secções: Museu

(história do edifício, Museu e Jardins); Colecções (refe-

rência ao acervo do Museu, destaques e textos rela-

cionados); Exposições (fotografias das salas do museu,

exposições temporárias realizadas e cedências de peças

mais recentes); Serviços que o Museu disponibiliza ao

visitante (horários de funcionamento, formulários on-line

e fichas educativas).

As restantes informações disponibilizadas relacionam-se

com outras formas de divulgação do Museu, como o

respectivo Boletim, o Arquivo de Imprensa e Notícias

relativas a actividades do Museu.

Com este projecto, o Museu visa uma maior divul-

gação, da própria instituição e das suas áreas de actua-

ção, através de uma plataforma em constante actua-

lização e construção com a inclusão de mais informação

e de novas plataformas e soluções, como exposições

virtuais.

A par do lançamento do sítio, foram também divul-

gados o n.º 5 do Boletim do Museu, onde se desta-

cam algumas das actividades desenvolvidas no decurso

de 2007, e o n.º 2 do Boletim Infantil, dedicado ao

Orquestrofone, estimulando o interesse dos mais jovens

pela música através de diversos jogos pedagógicos. �

Museu da Quinta das Cruzes
– Lançamento do sítio on-line

No dia 13 de Maio, o Museu Nacional da Imprensa

comemorou o bicentenário da criação da Imprensa

Oficial Brasileira com o lançamento de um inteiro pos-

tal na estação do Metro da Trindade (Porto). A ini-

ciativa, organizada em parceria com os CTT, assina-

lou a data em que o príncipe real D. João VI decretou

a fundação da Impressão Régia no Brasil. (13/05/1808).

A frota que saiu de Lisboa, em Novembro de 1807,

com a Corte Real, levou diversa maquinaria tipográ-

fica, e particularmente, a bordo da nau “Medusa”

transportaram-se os prelos (máquinas) de impressão

da Imprensa Régia Portuguesa e alguns dos seus tipó-

grafos e gravadores. A criação da Impressão Régia

aconteceu cerca de dois meses depois do príncipe

real ter desembarcado ao Rio de Janeiro.

O Museu Nacional da Imprensa colaborou também

com a Comissão Bicentenária da Imprensa Nacional

Brasileira na construção de uma réplica do Prelo de

Madeira do século XVIII, existente na exposição per-

manente “Memórias Vivas da Imprensa”, e idêntico

àqueles que chegaram ao Brasil. Esta réplica foi apre-

sentada no Museu da Imprensa de Brasília durante as

cerimónias oficiais do dia 13 de Maio. �

– Evocação dos 200 anos da imprensa brasileira

Informações e contactos

Museu Nacional da Imprensa

Estrada Nacional 108, n.º 206 

4300-316 Porto 

Tel.: 22 530 49 66/22 530 06 48

Fax: 22 530 10 71

mni@museudaimprensa.pt

www.imultimedia.pt/museuvirtpress

Informações e contactos

Museu da Quinta das Cruzes

Calçada do Pico, n.º 1 

9000-206 Funchal

Tel.: 291 740 670

Fax: 291 741 384

mqc.drac@madeira-edu.pt

www.museuquintadascruzes.com
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Edições de Museus da RPM

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves / Xavier e Lótus na Casa-Museu

Neste guia, em forma de um conto, são abordados temas relacionados com as principais colecções do

museu através das personagens Xavier e Lótus, que se aventuram numa viagem de descoberta no 

interior deste espaço. Uma história aliciante para os mais novos – dos 7 aos 11 anos – com ilustrações

criadas por Duarte Lázaro e texto do Serviço Educativo da CMAG.

Ecomuseu Municipal do Seixal / Ecomuseu informação

Saiu o número 47 do Ecomuseu Informação, correspondente ao período de Abril a Junho de 2008.

Além das rubricas de divulgação dos serviços, actividades e património do Ecomuseu, destaca-se o 

editorial dedicado à temática seleccionada este ano para o Dia Internacional dos Museus – Museus como

agentes de mudança social e desenvolvimento – e a informação sobre a Jornada técnica dos museus sobre

temática marítima, realizada em Fevereiro de 2008, no Seixal, organizada pelo Ecomuseu em parceria

com o Instituto dos Museus e da Conservação, no âmbito da Rede Portuguesa de Museus.

Museu Municipal de Vila Franca de Xira

– Conhecer o património de Vila Franca de Xira: perspectiva de gestão de bens culturais

Com o apoio do Programa Operacional da Cultura e a colaboração do Instituto dos Museus e da Conservação

e do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, o Museu Municipal de Vila Franca de

Xira levou a cabo o projecto Conhecer o património de Vila Franca de Xira, para inventariação e documentação

do seu património móvel e imóvel, numa base de dados informatizada que funcionasse, também, como

instrumento de gestão patrimonial. A divulgação dos resultados do projecto incluiu a publicação do presente

volume, que inclui também os contributos recolhidos no seminário A gestão do património cultural em contexto

autárquico: conhecer o património de Vila Franca de Xira, em torno dos museus como gestores do património

e da gestão do património arquitectónico e arqueológico. Relativamente ao primeiro tema, destaca-se a

participação de Clara Frayão Camacho, José Gameiro, Deolinda Carneiro, José Gomes, Virgílio Lopes,

Graça Soares Nunes, Leandro Morgado e Alexandre Matos.

– Colecção de artes plásticas

Na sequência do projecto Conhecer o património de Vila Franca de Xira foram igualmente publicados quatro

números de uma nova colecção do Museu Municipal de Vila Franca de Xira, dedicada à divulgação das

colecções de Artes Plásticas do Museu. Os volumes editados dão a conhecer as colecções de Gravura,

Desenho, Pintura, Escultura do Museu, apresentando o contexto histórico, o estudo da colecção, a biografia

dos artistas e bibliografia de referência.

– Colecção de arqueologia

Também inserido no projecto Conhecer o património de Vila Franca de Xira foi publicado o estudo Contexto

quinhentista das escavações do Museu do Neo-Realismo, da autoria de Henrique Mendes e João Pimenta,

desenvolvido a partir das escavações arqueológicas do local hoje ocupado pelo Museu do Neo-Realismo.

O volume dá a conhecer as colecções de cerâmica exumadas do local de escavação e inaugura uma nova

colecção do Museu Municipal de Vila Franca de Xira dedicada à difusão da colecção de Arqueologia do

Museu.
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Museu Bernardino Machado / Bernardino Machado e a 1.ª Grande Guerra

Apresentada nas comemorações da Batalha de La Lys, esta publicação reúne a documentação mais 

significativa e relevante do Fundo Particular de Bernardino Machado sobre a 1.ª Guerra Mundial, com

coordenação de Norberto Ferreira da Cunha. O primeiro de dois volumes, o livro disponibiliza 

documentos inéditos e fontes de raro acesso acerca do conflito bélico, apresentando as notas circunstanciais,

entrevistas, artigos de opinião, fotografias, correspondência e textos de Bernardino Machado, além de

uma cronologia histórica sobre a 1.ª Guerra Mundial.

Museu Bernardino Machado / Pedagogia e Educação em Portugal: séculos XX e XXI

Os catorze ensaios reunidos neste volume representam as actas dos “Encontros de Outono” de 2005,

organizados pelo Museu Bernardino Machado, cujo tema foi Pedagogia e Educação em Portugal.

Sob a coordenação científica de Norberto Ferreira da Cunha, os Encontros reuniram vários especialistas

na matéria, debatendo a Escola e a Pedagogia futuras, em particular a Escola Cultural e a Escola para a

Cidadania, temáticas, aliás, já visionadas por Bernardino Machado.

Museu de Alberto Sampaio / A brincar é que a gente se entende

O Museu de Alberto Sampaio editou um caderno de actividades direccionado ao seu público mais jovem,

no qual propõe um conjunto de actividades didácticas interdisciplinares, com o objectivo de dar a conhecer

a vida e obra de Alberto Sampaio, por ocasião das comemorações do centenário da sua morte. O caderno

divide-se em quatro secções: O pequeno Alberto, Alberto e a escola, Alberto Sampaio advogado, guarda-

-livros e historiador, Alberto Sampaio e os seus amigos.

Museu Carlos Machado / Imagens de um corpo de terra

O Museu Carlos Machado publicou o catálogo da exposição de desenhos de Sérgio Rodrigues, patente

ao público entre 15 de Fevereiro e 6 Abril de 2008 no Núcleo de Arte Sacra do Museu. A publicação

inclui textos introdutórios de Duarte Melo, Director do Museu, e de Maria José Cavaco, além do catálogo

dos desenhos expostos.

Museu Carlos Machado / O retrato no Museu Carlos Machado

Foi lançado o catálogo da exposição de retratos da colecção do Museu Carlos Machado. Inaugurada em

Junho de 2008, a exposição ficará aberta ao público até Setembro, dando a conhecer os retratos de

António Benedito Soares de Faria e Barros, Arcângelo Fuschini, Jean Joseph Vaudechamp, Marciano

Henriques da Silva, Giorgio Marini, Sousa Pinto, António Ramalho, Duarte Maia, Carlos Reis, Ezequiel

Pereira, Domingos Rebelo, Abel Manta, António Soares, Raimundo Machado da Luz, Tomaz Vieira, Noronha

da Costa, Ana Jotta, Medeiros Cabral e Urbano. A edição bilingue conta ainda com uma introdução do

Director do Museu, Duarte Melo, e com um texto da Conservadora, Margarida Teves Oliveira, a propósito

do retrato nas colecções do Museu.

Museu da Imagem em Movimento / Leiria Transformação: projecções em espaço verde e urbano

A Câmara Municipal de Leiria, através do Museu da Imagem em Movimento, em parceria com a LeiriaPolis,

Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Leiria, S.A, editou o catálogo da instalação/

/projecção Leiria. Transformação, realizada por Karin Veldhues e Gottfried Schumacher, no âmbito da qual

se projectaram imagens fixas sobre fachadas de edifícios públicos de Leiria.
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Museu da Villa Romana do Rabaçal / Louças e quotidianos: do barreiro à peça

Por ocasião do Dia Internacional dos Museus de 2008, o Museu da Villa Romana do Rabaçal inaugurou a expo-

sição temporária Louças e quotidianos: do barreiro à peça, acompanhada de catálogo, editado pela Câmara Municipal

de Penela. O catálogo da exposição etnoarqueológica, aberta ao público até Maio de 2009, apresenta as dife-

rentes produções cerâmicas recolhidas entre 1984 e 2007, estruturada por três núcleos – Olaria do Carapinhal,

Olaria do Bairro Novo, Olaria da Villa Romana do Rabaçal – e inclui uma introdução à exposição e à produção

cerâmica, documentação disponível e bibliografia, glossário e uma abordagem à Carta Geológica de Portugal.

Museu Municipal de Faro / MUSEAL n.º 3

No dia 28 de Maio foi lançado o n.º 3 da MUSEAL, Revista de Museologia do Museu Municipal de Faro,

com a presença e apresentação de Isabel Victor (Museu do Trabalho Michel Giacometti) e de Juan Valadés

Sierra (Museu de Cáceres). Dedicada ao tema “Museus de fronteira. Fronteira como museu”, a publica-

ção começa com um artigo de Luís Jorge Gonçalves que introduz a questão da Fronteira como Museu,

organizando-se de seguida em quatro partes – O património sem fronteiras, Museus de fronteira marítima;

Dois Museus de fronteira; Museus das regiões de fronteira – onde se analisam as realidades museológicas e

as experiências levadas a cabo em vários Museus de fronteira. A revista inclui ainda a Carta de Princípios

da Rede de Museus do Algarve, bem como os Prémios APOM 2006, atribuídos pela Associação Portuguesa

de Museologia.

Museu Municipal de Mértola / Arqueologia medieval

Saiu o décimo número da revista Arqueologia medieval, publicação anual coordenada por Santiago

Macias e dirigida por Cláudio Torres, que assina o primeiro texto: Camponeses e mercadores no Mediterrâneo.

Este número conta com a colaboração de vários especialistas, portugueses e estrangeiros, destacando-se

os artigos dedicados à arqueologia islâmica.

Museu Nacional da Imprensa / A Planície, uma voz na década do silêncio

De autoria de Alberto Franco, o livro fala sobre o jornal cultural quinzenário que nasceu no Alentejo, em 1952.

Teve grande importância cultural, pelo papel que desempenhou durante a Ditadura de Salazar e pelo

acolhimento que recebeu dos principais escritores da segunda metade do Séc. XX. Apresenta textos, cartas

e provas tipográficas originais com o corte da censura. Afonso Cautela, Herberto Helder, Vergílio Ferreira,

Mário Cesariny, Jorge Sena, Ferreira de Castro, Fernando Namora, Urbano Tavares Rodrigues, Fernando

Lopes Graça, Ramos Rosa e Irene Lisboa, são nomes cujas obras integram a edição.

Museu Quinta das Cruzes / Boletim Infantil n.º 2

Este segundo número do Boletim infantil do Museu pretende introduzir nas crianças o gosto pelo conheci-

mento da música. Tendo como ponto de partida um instrumento musical mecânico tão original quanto

o Orquestrofone que integra as colecções do Museu e se encontra em exposição nos jardins, o Boletim

propõe um conjunto de jogos didácticos e pedagógicos que guiam a criança através da história do instru-

mento e o relacionam com o mundo da música.

Museu Quinta das Cruzes / Boletim n.º 5

O último número do Boletim do Museu, apresenta a caracterização dos públicos referente ao ano transacto

e dá a conhecer as actividades desenvolvidas ao longo do ano (exposições, actividades educativas, estágios),

destacando-se ainda o lançamento do site do Museu e o texto sobre o pintor alemão Hans Willy Paap.
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Exposições Itinerantes

Exposição documental elaborada no âmbito das

Comemorações do 25 de Abril que apresenta a

seguinte estrutura: Revolução de 5 de Outubro;

Combatente das Ditaduras – Franquismo, Pimentismo,

Sidonismo, Ditadura Militar, Salazarismo; Defensor

da liberdade – Liberdade Económica, Liberdade

Política, Liberdade Social e Liberdade de Ensino.

Características técnicas

11 painéis em pvc com dimensões diversas.

Museu Bernardino Machado
– Bernardino Machado: Paladino da Liberdade

– Caricaturas de Bernardino Machado

Exposição documental, que reúne um conjunto de

caricaturas dispersas por vários periódicos de finais

do século XIX e da primeira metade do século XX.

A exposição está estruturada em 6 períodos, corres-

pondentes a etapas definidas do percurso político

de Bernardino Machado: 1892-1902 – Bernardino

Machado deputado e ministro monárquico; 1903-

-1910 – Bernardino Machado propagandista 

republicano; 1911-1915 – Bernardino Machado

governante republicano; 1917-1919 – 1.º exilio

político de Bernardino Machado; 1921-1926 –

Bernardino Machado governante republicano.

Características técnicas

6 painéis, em pvc, com 2 m (altura) por 2,20 m

(largura) e um painel ficha técnica com 2 m (altura)

por 1 m (largura).

– Bernardino Machado: Descentralização e Municipalismo

Exposição documental elaborada no âmbito das

Comemorações dos 800 anos do Foral de Vila Nova

de Famalicão, composta por duas partes distintas: 

I – O Municipalismo no Século XIX – excertos de

textos da autoria de José Félix Henriques Nogueira,

considerado o ”pai” do municipalismo, Almeida

Garrett e Alexandre Herculano; II – Selecção de

textos recolhidos de diversos livros da autoria de

Bernardino Machado, que versam a temática.

Características técnicas

Painel da exposição, em pvc, com 2,45 m (largura)

por 2 m (altura) e 8 painéis, em pvc, com 2 m

(largura) por 2 m (altura).

– Centenário da revolta académica de 1907

No ano do centenário da Revolta Académica de

1907, o Museu Bernardino Machado assinalou este

acontecimento com uma exposição que foca os

factos mais relevantes e o papel determinante de

Bernardino Machado no decurso do conflito que

desencadeou o confronto dos estudantes com o

reitor e uma parte dos professores da Universidade

e que, pouco depois, se estendeu ao próprio

governo de João Franco.

Características técnicas

Painel de exposição, em pvc, com 1,5 m (altura)

por 1 m (largura) e 22 painéis, em pvc, com 1 m

(altura) por 1 m (largura)

Informações e Contactos

Museu Bernardino Machado

Rua Adriano Pinto Basto, n.º 79

4760-114 Vila Nova de Famalicão

Tel.: 252 377 733

Fax: 252 310 016



Museu de Arte Sacra do Funchal

Obras de Referência dos Museus da Madeira

Até 31 de Dezembro de 2008

Obras de Referência dos Museus da Madeira é o nome de uma exposição que se integra no Projecto

MUSEUMAC – Rede de Museus Madeira, Açores, Canárias do Programa de Iniciativa Comunitária

INTERREG III B Açores-Madeira-Canárias – inserido no eixo 4 da Valorização e Gestão Sustentada

dos Recursos Naturais e Culturais, cuja medida de actuação incide na Conservação, Valorização e

Gestão Sustentável do Património Cultural, a decorrer entre 2006 e 2008.

O Projecto MUSEUMAC visa a criação de uma rede de Museus da Macaronésia, aproximando 

realidades culturais com especificidades próprias. Do projecto constam várias actividades, 

promovidas pelo Chefe de Fila, a Região da Madeira, através da Direcção Regional dos Assuntos

Culturais, mas também pela Região dos Açores, da Direcção Regional de Cultura, Gran Canária, repre-

sentada pela Consejeria de Cultura y Património Histórico del Cabildo de Gran Canaria e a Região de

Tenerife, através do Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo Insular de Tenerife.

Entre as actividades promovidas refira-se a criação de um Sítio na Internet, www.museumac.com,

que agrupa os Museus das três Regiões, assim como promoverá uma exposição virtual sob 

o título: O Mar como destino. Ilhas Atlânticas. Refira-se ainda o desenvolvimento de outras 

actividades de integração e divulgação dos Museus dos vários arquipélagos, como a realização de

um ciclo de conferências sobre temas relacionados com a História da Arte e a divulgação artís-

tica, de interesse para o aprofundamento do conhecimento das colecções dos Museus da Ilha da

Madeira.
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Ambiente de sala

© Pedro Clode

– Os exílios políticos de Bernardino Machado

– Bernardino Machado e a 1.ª Grande Guerra

Exposição documental elaborada no âmbito da

Homenagem aos Combatentes da Grande Guerra

e Comemoração dos 90 anos da Batalha de 

la Lys. 

Reprodução de fotografias, bilhetes postais, recor-

tes de jornais, revistas e documentos originais, per-

tencentes ao Fundo Particular de Bernardino

Machado, em depósito no Museu.

Características técnicas

16 painéis, em pvc, com 1,2 m (largura) por 1 m

(altura) e 1 roll up em lona – 1,2 m (largura) por

1,80 m (altura).

Exposição documental sobre os dois exílios políticos

de Bernardino Machado (1917 a 1919; 1926 a

1940). Reprodução de manifestos que escreveu,

correspondência que trocou com outros exilados

políticos, documentos vários de acção política de

contestação ao regime ditatorial do Estado Novo

e ainda um conjunto assinalável de fotografias 

e recortes de imprensa.

Características técnicas

Reprodução de documentos em K-line e CD-Rom

com slide-show sobre temática.

Em Agenda

Entrada da exposição

© Pedro Clode
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Os nossos parceiros, para além da colaboração pedida, em relação aos projectos por nós chefiados, realiza-

ram também actividades que visaram a divulgação do seu património artístico, como por exemplo, a Região

dos Açores criou audio-guias para alguns dos seus Museus, maletas pedagógicas e ainda uma exposição e

catálogo sobre a História Natural dos Açores. Nas Canárias foi desenvolvido o projecto Museos Unidos de la

Macaronesia, com a criação de um passaporte para incentivo à visita dos Museus da Rede MUSEUMAC.

A exposição reúne obras de Museus ou organismos para-museológicos, da Região Autónoma da Madeira,

como o Museu de Arte Sacra do Funchal, o Museu da Quinta das Cruzes, a Casa Museu Frederico de

Freitas, o Museu Henrique e Francisco Franco, o Museu A Cidade do Açúcar, o Núcleo Museológico do

I.V.B.A.M, o Museu de Arte Contemporânea – Fortaleza de São Tiago, o Museu Photographia “Vicentes” e

a Casa Colombo-Museu do Porto Santo.

Esta exposição não tem por objectivo reunir peças de todas as instituições museológicas existentes no arqui-

pélago, mas criar um diálogo entre obras de arte e apresentar uma evolução temporal ao longo de quase

600 anos de história, de exemplares existentes nas nossas colecções, que sejam sintomáticas das épocas

que representam.

Do Museu de Arte Sacra foi incluído um número restrito de obras, até porque a exposição decorre nas suas

instalações e não faria sentido deslocar obras de arte dentro do próprio Museu, que reúne indiscutivel-

mente, o conjunto mais significativo de peças referenciadas historicamente do arquipélago da Madeira.

Pretende ser uma chamada de atenção para a superior qualidade das obras de arte reunidas nos Museus

e a sua importância patrimonial, sendo também o primeiro de um conjunto de eventos, onde outras temáticas e instituições deverão estar presentes.

O título Obras de Referência dos Museu da Madeira não quer afirmar que estas são as obras de referência dos nossos Museus, porque necessariamente 

existem outras, mas sim que são sintomáticas das nossas colecções e apresentam os temas fundamentais dos nossos conteúdos artísticos.

A exposição foi ocasião primeira, em muitos casos, de um estudo mais aprofundado sobre as obras presentes, permitindo um aturado restauro, entregue

ao atelier Isopo. 

Foi incluído um núcleo significativo de pintura, em muitos casos de exemplares pouco estudados, que aqui tiveram oportunidade de uma primeira 

análise à espera de provas mais concludentes, que só a investigação laboratorial poderá ajudar a confirmar ou afastar hipóteses. Em relação às atribuições

feitas, elas são o resultado de um estudo comparativo de raiz estilística e formal, que levou à aproximação de alguns nomes maiores da pintura ocidental.

Na Madeira, uma parte importante da boa pintura deve-se à instalação, com a segunda guerra mundial, de um judeu checo, João Wetzler, que aqui fun-

dou as Galerias da Madeira, fornecendo-se no agitado mercado antiquário de Londres.

Na exposição, refira-se uma variedade temática, formal e material de espécies artísticas, desde exemplares aqui existentes com o chamado rasto histórico,

presentes na ilha desde o século XVI ou XVII, e outros que são precisamente o resultado de aquisições para a valorização dos nossos museus, desde a sua

fundação no início da segunda metade do século XX, até aos dias de hoje.

Deve constatar-se uma diversidade de enquadramentos épocais e estilísticos, desde a pintura, já aqui referida, a escultura, com obras que vão da produção

flamenga do século XVI até a exemplares recentemente restaurados de arte portuguesa do século XVII e XVIII, ou as obras emblemáticas de Francisco Franco.

Na ourivesaria, a presença de ofertas régias de D. Manuel I, às obras de tradição maneirista portuguesa, do esplendor barroco à descoberta do neoclassicismo

na Custódia de ouro da Sé do Funchal. Na cerâmica, veja-se a permeabilidade formal e decorativa dos exemplos chineses na produção portuguesa do XVII.

Refira-se ainda a importância de uma tradição inglesa, que domina o imaginário topográfico, artístico e convivencial da Madeira dos séculos XVIII e XIX.

Esta tradição inglesa deve-se à produção e exportação do Vinho Madeira e é razão da chegada massiva destes estrangeiros no nosso primeiro Turismo.

Assim, esta exposição organiza um percurso de mais de 500 anos de vida de uma comunidade complexa, que fez da sua existência, uma permanente

dialéctica entre conhecimento do outro e autoria, proximidade e diferença, abertura ao mundo e certeza do seu vínculo mais profundo, a ideia da auten-

ticidade.

Francisco Clode Sousa

Museu de Arte Sacra do Funchal | Rua do Bispo, 21 | 9000-073 Funchal | Tel.: 291 228 900 | Fax: 291 231 341 | masf@netmadeira.com | www.museuartesacrafunchal.org

MUSEUMAC – Rede de Museus Madeira, Açores, Canárias | Calçada do Pico, n.º 1 | 9000-206 Funchal | Tel.: 291 740 670 | Fax: 291 741 384 | museumac@netmadeira.com | www.museumac.com

Pormenor. Adoração dos Reis Magos. 

Escola Flamenga ou Holandesa (d’aprés gravura de Hendrick

Goltzius de 1593). Finais do Século XVI. 

Óleo sobre madeira de carvalho. A. 100 x L. 86 cm. 

Museu Quinta das Cruzes MQC 1290. 

© Pedro Clode 
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LISBOA

IMC/Galeria de Pintura do Rei
D. Luís
Exposição

José Saramago. A Consistência dos Sonhos

Até 27 de Julho de 2008

Tel.: 21 365 08 00

http://www.imc-ip.pt/exposicao-saramago/index.html

Casa-Museu Dr. Anastácio
Gonçalves
Exposição

Bela Silva e O Armário dos Celadons

Até 13 de Julho de 2008

Actividades de Verão 

Julho, Agosto e Setembro 2008

Procura a cara-metade – 3 aos 6 anos

Completar uma Peça de Mobiliário – 4 aos 10 anos

“Vitral” – 3 aos 6 anos/6 aos 12 anos

O Mobiliário em Peddy-Paper – 6 aos 12 anos

Natureza na Arte – 6 aos 12 anos

Porcelana: vem recriar a tua! – 6 aos 12 anos

Personaliza a tua roupa – 6 aos 12 anos

Atelier de Pintura – Cadavre Exquis – 12 aos 16 anos

Atelier de Desenho a Carvão – 12 aos 16 anos

Curso de Verão de Expressão Plástica – 12 aos 16 anos

Ciência e Arte no Verão – adultos

• Criação de tintas a óleo do século XVII e do fim do

século XIX

As “Descobertas” na CMAG – séniores

• Conversas sobre os Descobrimentos Portugueses e

as relações com o Oriente

“Diz-me onde te sentas, dir-te-ei quem és”! – séniores

• O mobiliário e a vivência no espaço doméstico do

século XVII ao XIX – uma breve viagem pela história

do quotidiano

A Pintura Portuguesa da Casa-Museu Dr. Anastácio

Gonçalves – séniores

• Descoberta de uma pintura do autor do Hino Nacional,

um dos melhores retratos do século XIX e o “Lumiar”

há cerca de cem anos atrás

O valor das coisas: “O que guardamos e porquê?”

– séniores

• Visita comentada à Colecção do Dr. Anastácio Gonçalves

Atelier de Desenho a Carvão – séniores

Tel.: 21 354 08 23/923

cmag@ipmuseus.pt

www.cmag-ipmuseus.pt

www.blogdacmag.blogspot.com 

Museu Calouste Gulbenkian
Cursos

Acção de formação “Museu” – guias, tradutores, intérpretes

e alunos de cursos superiores de Turismo

Arte Oriental (1.ª e 2.ª parte)

20 e 22 de Agosto de 2008

Arte Europeia (1.ª e 2.ª parte)

27 e 29 de Agosto de 2008

Actividades 

FÉRIAS NO MUSEU: A grande aventura – VIAGEM À

GRÉCIA – 5-7 anos/8-10 anos/11-12 anos

Julho e Agosto de 2008

Tel.: 21 782 30 00

museu@gulbenkian.pt

www.museu.gulbenkian.pt

Museu do Chiado
Museu Nacional de Arte
Contemporânea
Exposição

Outras ficções – Colecção do museu. Arte portuguesa

de 1850 até à actualidade

Até Janeiro de 2009

Tel.: 21 343 21 48

www.museudochiado-ipmuseus.pt

http://mnac-mchiado.blogspot.com/

Museu das Comunicações
Exposições

Vencer a Distância – Cinco Séculos de Comunicações

em Portugal

Mala Posta

Casa do Futuro Inclusiva

Escola do Futuro

Filatelia Juvenil sobre os temas “Fauna”

Até 31 de Julho de 2008

Camilo Pessanha: Um Diálogo Entre Mundos

Até 31 de Julho de 2008

Telecomunicações Militares

Até 30 de Março de 2009

Oficinas 

Escola do Futuro: Oficina do Conhecimento

Utilização da Internet como ferramenta de aprendizagem,

conhecimento, criação e partilha de conteúdos on-line.

Oficina de Escrita – 3.º Ciclo e Ensino Secundário

Oficinas do Conhecimento – 3.º Ciclo e Ensino Secundário

Oficina Mala Posta – Pré-escolar

Animações

Vamos internetizar o selo?

Preciso urgentemente de falar com alguém

A Super Avózinha

Os testes do Jarbas

O mestre sabichão

A Dama da Mala Posta

Passeios de Sábado no Museu das Comunicações

Tel.: 800 21 52 16/21 393 51 59

museu@fpc.pt 

www.fpc.pt

Museu Nacional de Arqueologia
Exposição

SIT TIBI TERRA LEVIS – Rituais Funerários Romanos 

e Paleocristãos em Portugal

Até Dezembro de 2008

Comemorações do 150.º aniversário do nascimento do Doutor

José Leite de Vasconcelos

Comissariado científico: Carlos Fabião, Mafalda Dias e Mélanie

Cunha 

Comissariado Executivo: Ana Melo

Tel.: 21 362 00 00

info@mnarqueologia-ipmuseus.pt 

www.mnarqueologia-ipmuseus.pt

www.museudotraje-ipmuseus.pt 

Museu Nacional de Arte Antiga
Exposições

MUSEUM. RUI SANCHES 

Galeria de Exposições Temporárias

Museografias

Sala dos Passos Perdidos

Miniaturas Estrangeiras. Colecção do MNAA

Sala do Patama

Até Agosto de 2008

Visitas

10 Obras de referência 

Pintura: Família Visconde de Santarém – Domingos

António de Sequeira, 1816

30 de Julho de 2008

Ourivesaria: Custódia da Bemposta – 2.ª metade século

XVIII

24 de Setembro de 2008

Pintura: Conversação – Pieter 1663-1665

29 de Outubro de 2008

Escultura: Presépio do Marquês de Belas – 1796-1812

26 de Novembro de 2008

Férias de Verão 

Oficinas – a partir dos 8 anos
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Construir uma exposição

23 e 24 de Julho de 2008/6 e 7 de Agosto de 2008

Retratos e retratados

30 e 31 de Julho de 2008

Visitas orientadas – adultos

3 de Agosto de 2008

Tel.: 21 391 28 00

Serviço educativo

mnaa.se@ipmuseus.pt / mnarteantiga@ipmuseus.pt 

www.mnarteantiga-ipmuseus.pt

PORTO

Museu Nacional de Etnologia
Exposição

Drôty.sk – A Arte do Arame

Até 29 de Setembro de 2008

Visita

Exposição Pinturas cantadas: Arte e Performance das

mulheres DE NAYA – a partir dos 4 anos

Reservas

Galerias da Vida Rural

Galerias da Amazónia

Serviço Educativo

Panelas Cantoras – a partir dos 4 anos

Oficina de expressão plástica 

Moinhos e Moídos – 4 aos 12 anos

Oficina de expressão dramática

Ramayana: O Rapto de Sita – 8 aos 12 anos

Tel.: 21 304 11 60/9

mnetnologia@ipmuseus.pt

www.mnetnologia-ipmuseus.pt

Museu Nacional do Teatro
Exposição

Peças de Teatro. As colecções do Museu

Permanente

Serviço educativo

A Lua contou-me uma história – 4 aos 9 anos

Atelier de construção de fantoches

Histórias de Panda-pá – a partir dos 6 anos

Histórias para a promoção da leitura, pelo grupo Panda-pá

9 de Julho de 2008

Brincar no Teatro – 5 aos 9 anos

Até 11 Julho de 2008

Brincar no Teatro – Atelier de Verão – 4 aos 9 anos

Inscrições: 2 de Junho a 25 de Julho para a primeira quinzena

de Agosto

Tel.: 21 756 74 10

mnteatro@ipmuseus.pt

www.museudoteatro-ipmuseus.pt

Palácio Nacional da Ajuda
Serviço educativo

Ateliers de expressão artística – Dança, Fotografia,

Pintura e Teatro – 6 aos 10 anos

7 a 17 de Julho de 2008

Tel.: 21 363 70 95

pnajuda@imc-ip.pt

PORTO

Museu de Arte Contemporânea
de Serralves
Serviço educativo

Imagens à Lupa/Um Projecto com Escolas

Até Setembro de 2008

Tel.: 22 615 65 00

serralves@serralves.pt

www.serralves.pt

NORTE

Museu Nacional de Imprensa
Exposição

X PortoCartoon-World Festival: Direitos Humanos

Até Setembro de 2008

Tel.: 22 530 49 66

museuimprensa@mail.telepac.pt

www.imultimedia.pt/museuvirtpress

Museu Nacional de Soares dos
Reis
Serviço educativo

Oficinas do Olhar – 5 aos 14 anos

Descobrir a Arte no Museu Nacional de Soares dos Reis

15 a 31 de Julho de 2008/5 a 28 de Agosto de 2008

Workshop As Linguagens da Arte – a partir dos 12 anos

3 e 10 de Julho de 2008

Para que serve ou para que serviam – 10 aos 15 anos

Visita-jogo em que se descobrem objectos do quotidiano

Até Julho de 2008

Visitas guiadas

No Museu ao Domingo de Manhã

Visitas à medida – Crianças, jovens, adultos e seniores 

Tel.: 233 937 70

mnsr@ipmuseus.pt

www.mnsr-ipmuseus.pt

Museu dos Transportes
e Comunicações
Oficinas de Verão 

Oficina Criativa – 6 aos 14 anos

Julho, Agosto e Setembro de 2008

Visita de Descoberta – 6 aos 14 anos

Encontrar o Tesouro do Capitão Nortada na Alfândega 

Leitura Animada 

Manhãs e Tardes Animadas

Clubes de Rádio, Televisão, Teatro e Ciência 

Museu em Família 

Sábados e domingos entre 5 de Julho e 14 de Setembro de 2008

Tel.: 22 340 30 00 

museu@amtc.pt

www.amtc.pt

NORTE

Casa-Museu Abel Salazar
São Mamede de Infesta – Matosinhos

Exposição

Abel Salazar, O Desenhador Compulsivo 

Galeria do Palácio no Porto. Até 27 de Julho de 2008 

Organização: Associação para a Medicina, as Artes e as Ideias,

com a colaboração da Casa Museu Abel Salazar e a Câmara

Municipal do Porto. 

Tel.: 22 901 08 27

cmuseu@reit.up.pt 

Museu de Alberto Sampaio
Guimarães

Exposição

Modos de vida, fotografia de Manuel Correia

4 de Julho a 31 de Agosto de 2008, 10h00 às 24h00

Tel.: 253 423 910

masampaio@ipmuseus.pt

Museu da Fundação Cupertino
de Miranda
Vila Nova de Famalicão

Exposição

O Surrealismo na Colecção Fundação Cupertino de

Miranda II 

Até 30 de Agosto de 2008

Comissários: Perfecto Cuadrado

Fernández e António Gonçalves

Tel.: 252 301 650

geral@cupertinomiranda.org

www.facm.pt

A Chama Olímpica

1.º Prémio. Augusto Cid, Portugal

Mário Cesariny

Sem título, 1949

Colecção Fundação Cupertino de Miranda



NTRO
Museu de Nogueira da Silva
Braga

Exposição

Rita Castro Neves

Até 31 de Julho de 2008

Serviço Educativo 

Visitas temáticas

Pano p’ra mangas – 6 aos 12 anos

À procura da bicharada – 4 aos 10 anos

O Retrato – 4 aos 12 anos

Olhar ouvir e sentir o Museu – 4 aos 12 anos

Conversas com a pintura – 4 aos 14 anos

Memórias de água: um percurso das fontes de Braga

– 6 aos 12 anos

Música em construção – 4 aos 12 anos

No meu tempo... – 4 aos 12 anos

UM no Museu: encontros com ciência

Outras Percepções – percursos multi-sensoriais

Atelier de pintura – 4 aos 14 anos

Tel.: 253 601275 

sec@mns.uminho.pt

www.mns.uminho.pt

LISBOA E VALE DO TEJO

Museu da Olaria
Barcelos

Serviço educativo

Atelier livre “Dar forma ao barro” – 8 aos 16 anos

Até 29 de Agosto de 2008

Mini-curso “Aprendiz de oleiro” – 10 aos 16 anos

8 a 11 de Julho de 2008

Mini-curso “Bijutaria” – 8 aos 16 anos

15 a 18 de Julho de 2008/5 a 8 de Agosto de 2008

Mini-curso “Decoração – Cor e Vida” – 6 aos 16 anos

26 a 29 de Agosto de 2008

Mini-Curso “Pintura em azulejo” – 7 aos 14 anos

22 a 25 de Julho de 2008/19 a 22 de Agosto de 2008

Tel.: 253 824 741 

museuolaria@cm-barcelos.pt

www.museuolaria.org

Museu de Vila do Conde
Vila do Conde

Alfândega Régia – Museu da Construção

Naval – Nau Quinhentista  

Exposição 

Comércio e Navegação nos Séculos XV e XVI

A Construção naval em Madeira

A Vida a Bordo das Naus do Século XVI

Longa Duração

Serviço educativo

As Naves dos Séculos XV e XVI

Funcionalidade e Técnica de Construção de embarcações

Pelo Cheiro eu Descubro

Descoberta de especiarias através do sentido do cheiro

Caminhando pelas Estrelas

Instrumentos de Navegação do Século XVI

Casa de José Régio – Centro de Documentação

Exposições

Visitar José Régio

Permanente

Régio e Oliveira, uma amizade que se cruza na película

Até 14 de Setembro de 2008

Comemoração do 1.º centenário de Manoel de Oliveira.

Biografias e relatos da amizade entre José Régio e o cineasta.

Programação paralela do 16.º Festival Internacional de Curtas

Metragens em Vila do Conde.

Bonecos Tradicionais Portugueses da colecção de Júlio

dos Reis Pereira

17 de Setembro a Dezembro de 2008

Colaboração entre Câmara Municipal de Estremoz, Museu

Municipal de Estremoz, Câmara Municipal de Vila do Conde

e Museu de Vila do Conde. 

Comemoração dos 107 anos do nascimento de José Régio

Serviço educativo

(Re) Visitar José Régio

Actividades para diferentes níveis etários nos espaços de 

quotidiano do poeta vilacondense

Museu das Rendas de Bilros

Exposições 

As Rendas de Bilros – Um Património a Preservar

Longa duração

Serviço educativo

... Até às Rendas de Bilros

Atelier de produção dos diferentes fios das Rendas de Bilros:

o linho, o algodão e a seda

Com quantos “paus” se faz uma Renda de Bilros

Execução de Rendas de Bilros, montagem de uma almofada

e utilização dos bilros

Tel.: 252 240 740

museus@cm-viladoconde.pt

www.cm-viladoconde.pt

Paço dos Duques de Bragança
Guimarães

Exposições

José de Guimarães

Permanente

Serviço Educativo

O Quotidiano do Paço no século XV – 6 aos 9 anos

Vamos à Caça – 6 aos 9 anos

Visitas guiadas – público em geral e escolar

Tel.: 253 412 273 

paco.duques@ippar.pt

www.geira.pt/pduquesbraganca

CENTRO

Museu Francisco Tavares
Proença Júnior
Castelo Branco

Serviço Educativo

Actividades de Verão – 8 aos 12 anos

Até 13 de Setembro de 2008

Em torno do tema “Natureza”, exploração da criatividade,

expressões artísticas e técnicas, com recurso a materiais reci-

cláveis.

Tel.: 272 344 277 

mftpj@ipmuseus.pt
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Jardim da Casa de José Régio

José Régio, Manoel de Oliveira e Lopes Fernandes

Julio dos Reis Pereira
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Museu da Guarda
Serviço educativo

Às terças no Museu da Guarda – pré-escolar e 1.º ciclo

Colaboração das Câmaras Municipais do Distrito da Guarda

À descoberta da pintura – pré-escolar e 1.º CEB e ATLS

À descoberta da cerâmica – história dos meninos gordos 

Colaboração da equipa de Educadores de Infância do concelho

da Guarda

Visitas

Olhar táctil, fotografias de Paulo Abrantes – escolas, Atl’s

e Jardins-de-infância

Workshops e ateliers e visitas para invisuais e amblíopes

Visitas guiadas – escolar e público geral

História do edifício do Museu e das suas colecções

Tel.: 271 213 460

mguarda.se@ipmuseus.pt

mguarda@ipmuseus.pt 

museudaguarda.imc-ip.pt

Museu da Pedra
Cantanhede

Exposição

Arte Sacra da Paróquia de Portunhos

Até 12 de Outubro de 2008

Serviço educativo

Uma Noite no Museu – 6 aos 12 anos

Tel.: 231 423 730

museudapedra@cm-cantanhede.pt 

ALGA

LISBOA E VALE DO TEJO

Casa-Museu de Leal da Câmara
Rinchoa, Sintra

Exposição

Leal da Câmara Pedagogo

Apresentação de trabalhos de alunas de Leal da Câmara

Até 13 de Dezembro de 2008

Tel.: 21 916 43 03

museu.lcamara@cm-sintra.pt

MADEIRA

Ecomuseu Municipal do Seixal
Núcleo da Mundet

Exposições

Quem diz cortiça diz Mundet, quem diz Mundet diz

cortiça

– A cortiça na fábrica: a preparação

Cortiça ao milímetro – o papel Mundet (1915-1988)

Outubro de 2009

Serviço Educativo

Descobertas matemáticas na Mundet – ATL’s e outros

grupos organizados

O ratinho da cortiça – ATL’s e outros grupos organizados

Corkskin, a pele de cortiça – público juvenil e adulto/

/famílias

10 de Agosto de 2008,17h00

21 de Setembro de 2008,15h00

Núcleo Naval

Exposições

Barcos, memórias do Tejo

Estuário em festa – mostra fotográfica

Até 26 de Outubro de 2008

Serviço Educativo

Estaleiro de brincadeiras – ATL’s e outros grupos organizados

Dança dos barcos – ATL’s e outros grupos organizados

Bote de fragata Baía do Seixal 

Tripular uma embarcação – público juvenil e adulto/famílias

Passeios no Tejo em embarcação tradicional à vela

31 de Agosto de 2008/28 de Setembro de 2008

De barco, do Seixal ao Ginjal – público juvenil e adulto/

/famílias

Passeio no Tejo do Seixal ao Ginjal, concelho de Almada

Nós e o rio – ATL’s e outros grupos organizados

Passeios no Tejo em embarcação tradicional à vela

22 e 23 de Julho de 2008, 10h00-12h00/22 e 23 de Setembro

de 2008, 10h00-12h00  

Este verão descubra o Seixal – público juvenil e adulto/

/famílias

Passeio na baía do Seixal num bote-de-fragata e visita à Mundet,

antiga fábrica corticeira.

29 de Julho de 2008/12, 26 e 28 de Agosto de 2008

Núcleo Urbano Antigo de Arrentela

Serviço Educativo

A pé pela Arrentela – ATL’s e outros grupos organizados

Núcleo Urbano Antigo do Seixal

Serviço Educativo

A pé pelo Seixal – ATL’s e outros grupos organizados

Fábrica da Pólvora

– Extensão do Ecomuseu

Vale de Milhaços, Corroios

O Circuito da Pólvora Negra – ATL’s e outros grupos orga-

nizados 

O Circuito da Pólvora Negra – público juvenil e adulto/

/famílias

Comemorações das Jornadas Europeias do Património

28 de Setembro de 2008

Tel.: 21 097 61 12

ecomuseu@cm-seixal.pt

www.cm-seixal.pt/ecomuseu

Museu Arqueológico 
de São Miguel de Odrinhas
São João das Lampas

Oficina Educativa

LUDUS AETATIS – Os prazeres da juventude: jogos 

e brinquedos – 5 aos 8 anos/Grupos escolares 

Julho de 2008

Tel.: 21 961 35 74

Museu Etnográfico 
e Arqueológico Dr. Joaquim
Manso
Nazaré

Exposição

Abílio de Mattos e Silva 

– comemoração do 1.º centenário

Até Setembro de 2008

Tel.: 262 562 801

meajm@ipmuseus.pt A L
GARVE

Museu Municipal de Alcochete
Núcleo de Arte Sacra

Exposição

A Geração de 500

Até 31 de Agosto de 2008

Tel.: 21 234 86 52/3/4

museu.municipal@cm-alcochete.pt 

www.cm-alcochete.pt

ALGARVE

Museu Municipal de Coruche
Exposição

Viajar noutros tempos – Coruja 

Mostra fotográfica proveniente do Fundo Fotocine

Até 10 de Agosto de 2008

Tel.: 243 610 823

museu.municipal@cm-coruche.pt  

www.museu-coruche.org © EMS/CDI

© EMS/CDI
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Museu Municipal Leonel
Trindade
Torres Vedras

Exposição

Vaso Campaniforme – símbolos de uma comunidade

cultural europeia há 5000 anos

Até Agosto de 2008

Tel.: 261 310 484

museu@cm-tvedras.pt

Museu Municipal de Loures
Exposições

Memórias de Loures – Os Correios

Parceria com a Fundação Portuguesa das Comunicações

Até Dezembro de 2008

Escultura Livre – Exposição Colectiva de Escultura ao

Ar Livre

Colaboração com a Associação de Escultura e Arte Contemporânea

Até Dezembro de 2008

Tel.: 21 983 96 00

dpc@cm-loures.pt

Museu Municipal de Vila Franca
de Xira
Núcleo Museológico da Igreja do Mártir

Santo

Exposição

Arte e Devoção – Formas e Olhares

Até Dezembro de 2008

Tel.: 263 288 337/8

museumunicipal@cm-vfxira.pt

www.museumunicipalvfxira.org 

Núcleo Museológico de Alverca do

Ribatejo

Actividades

Conversas sobre património e história:

• Acções do concelho de VFX na salvaguarda dos Fortes

das Linhas de Torres Vedras, por Inês Vieira

23 de Agosto de 2008 

• Recuperação da escultura de N. Sr.ª do Carmo e inte-

gração na igreja dos Pastorinhos, por Sílvia Cópio

13 de Setembro de 2008 

Famílias no Museu: 

• Artes de lã

24 e 31 de Agosto de 2008 

• Oficina de música tradicional

7 e 21 de Setembro de 2008 

Tel.: 21 957 03 05

alverca@museumunicipalvfxira.org

www.museumunicipalvfxira.org

Museu do Trabalho Michel
Giacometti
Setúbal

Exposição

Tudo Dança

Trabalhos das escolas e instituições no âmbito do projecto

“Tudo Dança”

Até Julho de 2008

Tel.: 265 537 880

museu.trabalho@mun-setubal.pt

Palácio Nacional de Queluz
Exposição

A minha escola adopta um museu

Até 31 de Julho de 2008

Serviço educativo 

6 aos 10 anos

Oficinas, jogos e visitas temáticas

Música

Visita à Escola Portuguesa de Arte

Equestre

Animação histórica 

Tel.: 21 434 38 60

pnqueluz@ippar.pt

Palácio Nacional de Sintra
Exposição

Piratas – os

Ladrões do Mar

Até 2 de Novembro

de 2008

Tel.: 21 910 68 40

pnsintra@ippar.pt

ALENTEJO

Museu Biblioteca da Casa 
de Bragança – Paço Ducal 
de Vila Viçosa
Temporada de Concertos

Recital de Canto, Guitarra e Percussão – Modinhas

música brasileira e portuguesa C 1800

Ana Leonor Pereira, Fernando Gomes e José Manuel

Tavares

25 de Agosto de 2008

Quarteto Odeon – F Liszt, Rimsky-Korsakov, C Debussy,

Mozart

Adrian Florescu, Laurentiu Ivan-Coca, Ceciliu Isfan,

Peter Flanagan

26 de Setembro de 2008

Tel.: 268 980 659

palacio.vilavicosa@clix.pt

www.fcbraganca.pt

Museu de Évora
Exposição

Ver de Perto. Os primitivos Flamengos do Museu de

Évora

Dezembro de 2008

Tel.: 266 702 604

mevora@ipmuseus.pt

museudeevora.imc-ip.pt

ALGARVE

Museu Municipal de Faro
Oficinas de Verão

Oficina de Teatro de sombras: Lendas e Mouras

Encantadas – ATL’s 

28 de Julho a 1 de Agosto 2008

Oficina de Pintura em Tela – crianças 

4 a 8 de Agosto 2008

Famílias com Estórias

“Uma Aventura Flutuante II – à descoberta da Ria

Formosa”

Passeio de barco pela Ria Formosa

6 de Setembro de 2008

Museu sai à Rua

Actividades no Refúgio Aboim Ascensão e na Pediatria do

Hospital Distrital de Faro 

8 de Setembro de 2008, 10h00 e 14h30

Conversas em Algarvio… – público adulto

Setembro 2008, 18h30

2.ª Edição do Concurso de Graffiti 24 horas – público

juvenil

Jornadas Europeias do Património

26 e 27 de Setembro de 2008

Tel.: 289 897 400

dmm.drp@cm-faro.pt 

www.cm-faro.pt

AÇORES

Museu de Angra do Heroísmo
Exposição

Dinossáurios em Angra

Até 4 de Outubro de 2008

Serviço educativo – grupos escolares

A minha primeira escavação

Projecção dos filmes – “Dinossauro” e “Em Busca do

Vale Encantado XIII”  

Materiais para colorir

Montagem de modelos articulados

Ateliê de Máscaras

Visitas guiadas

Tel.: 295 213 147

museu.angra.info@azores.gov.pt

museu-angra.azores.gov.pt
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Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

Outras Notícias

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi criado,

pelo ICOMOS, em 18 de Abril de 1982 e aprovado

pela UNESCO no ano seguinte. A partir de então, esta

data comemorativa tem vindo a oferecer a oportuni-

dade de aumentar a consciência pública relativamente

à diversidade do património e aos esforços necessários

para o proteger e conservar, permitindo ainda alertar

para a sua vulnerabilidade.

Este ano, o ICOMOS elegeu como tema estruturante

do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

“Património Religioso e Espaços Sagrados”, com o

objectivo de contribuir para o reconhecimento, pro-

tecção e valorização dos edifícios e obras de arte reli-

giosas, bem como de todos os espaços investidos de

valor sagrado pelas respectivas comunidades humanas. 

Considerando que a expressão cultural da religiosidade,

enquanto dimensão humana universalmente presente,

constitui um dos mais importantes componentes do

património no mundo actual, e é uma das principais

marcas da paisagem cultural portuguesa, a proposta

para o passado 18 de Abril foi dedicar um olhar espe-

cial ao património religioso e aos espaços sagrados nas

suas múltiplas dimensões – humana, social, cultural,

simbólica e memorial. 

Nas comemorações do Dia Internacional dos Monu-

mentos e Sítios, o IGESPAR procurou incentivar a coope-

ração e o estabelecimento de pontes e diálogos entre

autoridades religiosas, municípios, universidades, esco-

las, associações, e outras entidades, públicas e priva-

das que pretendam contribuir para a salvaguarda e

valorização do Património Religioso e dos Espaços

Sagrados.

Como em anos anteriores, alguns museus da Rede

Portuguesa de Museus associaram-se ao programa de

actividades do IGESPAR, designadamente o Museu de

Arte Sacra e Etnologia (Fátima), a Casa do Infante/Museu

da Cidade (Porto), o Museu Municipal de Coruche e

o Museu Municipal de Vila Franca de Xira. �

II Seminário Nacional de Arquivos, Bibliotecas,
Centros de Documentação e Museus

Teve lugar em Maputo, entre 23 e 25 de Abril, o II

Seminário Nacional de Arquivos, Bibliotecas, Centros

de Documentação e Museus, subordinado ao tema

“Convergindo: a Construção da Sociedade da

Informação em Moçambique”. O Seminário contou

com a participação de cerca de 30 oradores oriundos

de Moçambique, África do Sul, Angola, Brasil, Portugal

e Quénia, e com 320 participantes, não apenas de

Moçambique mas também de Angola.

O IMC encontrou-se representado no Convergindo, a

convite do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa,

a entidade organizadora do Seminário, com a comu-

nicação “Documentação, Gestão e Divulgação On-

-line das Colecções dos Museus Nacionais Portugueses”,

apresentada por Paulo Ferreira da Costa, na qual foi

dado a conhecer o papel nodal que o inventário, o

estudo e a divulgação de colecções assume no con-

texto da actividade dos Museus Nacionais, bem como

a importância do papel desempenhado pela Rede

Portuguesa de Museus. 

Para além da comunicação do IMC, foram apresen-

tadas igualmente duas comunicações na área da

museologia, ambas relativas a importantes projectos

em curso em Moçambique. Sara Teixeira, Curadora

dos Museus da Ilha de Moçambique, e Sofia Cássimo

apresentaram a comunicação “As colecções dos museus

como fonte de informação e educação”, dedicada ao

trabalho em curso no Museu de Artes Decorativas.

Lucília Chuquela, Directora do Museu de História

Natural, e Gianfranco Gandolfo apresentaram a comu-

nicação “As colecções dos museus como fonte de

informação e documentação: o caso do Museu de

História Natural”, dedicada ao projecto de estudo e

investigação da importante colecção etnográfica deste

Museu de Maputo, criado em 1911. A requalificação

da ala etnográfica deste Museu constitui uma linha
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de trabalho em que se prevê que o IMC possa vir a

participar futuramente, através da Arq.ª Ana Leandro,

que desde 2007 colabora com o Departamento de

Museus em Maputo, e de cuja colaboração resulta-

ram já diversas intervenções no Museu Nacional de

Arte, incluindo a Exposição “O pássaro que queria

voar – selecção da colecção de Arte da Teledifusão

de Moçambique” (6 de Setembro a 28 de Outubro

de 2007), bem como o projecto de requalificação do

Museu da Revolução. �

O Museu da Presidência da República foi distinguido

com o Prémio do Património Cultural da União Europeia/

/Europa Nostra 2008 pelo trabalho de investigação

sobre o Palácio de Belém que esteve na base da expo-

sição e do catálogo “Do Palácio de Belém” patente no

Palácio da Ajuda, de Outubro de 2005 a Fevereiro de

2006. É o segundo galardão atribuído a este projecto,

depois do Prémio José de Figueiredo (Academia Nacional

de Belas-Artes, 2006), que entre 2003 e 2005 foi coor-

denado por Diogo Gaspar, Director do Museu, e no qual

colaboraram reputados especialistas em diversas áreas

da História da Arte (estuques, iconografia, mobiliário,

ourivesaria, pintura, escultura, arquitectura). A cerimó-

nia de atribuição deste prémio teve lugar no passado

dia 12 de Junho na Catedral de Durham, no Reino Unido,

tendo sido presidida pela Infanta D. Pilar de Borbón,

Presidente da “Europa Nostra” e pela Directora-Geral de

Educação e Cultura da União Europeia, Odile Quintin.

Prémios internacionais atribuídos a museus
portugueses
– Prémio Europa Nostra 2008

O Museu da Ciência da Universidade de Coimbra foi

o vencedor do Prémio Micheletti 2008 do European

Museum Forum (EMF), que distingue o melhor e 

mais inovador museu em ciência, técnica e indústria. A

atribuição deste prémio ao Museu da Ciência significa

o reconhecimento do trabalho realizado na Universidade

de Coimbra para criar um museu de ciência moderno,

inovador, mas baseado nas suas notáveis colecções e

património edificado, representativo do importante

desenvolvimento científico dos últimos três séculos.

O Prémio Europeu do Museu do Ano do EMF celebrou o

seu 31.º aniversário com uma cerimónia de apresenta-

ção e actividades desenvolvidas em vários locais de

Dublin, na Irlanda, organizada pela Chester Beatty Library,

o Heritage Council, o Departamento de Artes, Desporto

e Turismo, e organizações patrocinadoras locais. Este

ano, o referido prémio foi entregue ao Kumu Art Museum

em Tallin, Estónia, um museu cuja história é também a

história de um país que se torna independente.

As menções honrosas foram atribuídas pelo EMF ao

Catharijneconvent Museum, (Utrecht, Holanda), ao

Museu de Almeria, (Espanha) e ao Wimbledon Lawn

Tennis Museum (Londres, Reino Unido). A estes três

museus foi reconhecida a sua excelência na concepção,

abordagem inovadora à interpretação e atenção às

necessidades dos visitantes.

Os prémios foram anunciados no passado dia 17 de

Maio, na National Gallery da Irlanda, numa cerimónia

em que estiveram mais de 200 pessoas de 27 países da

Europa. Os museus vencedores foram anunciados por

Sir Neil Cossons, presidente do EMF e pela patrona

deste Fórum, Sua Majestade a Rainha Fabiola da Bélgica.

Paralelamente, o European Museum Fórum publicou o

relatório do Prémio Europeu de Museu do Ano 2008,

em dois volumes, um com a apresentação dos candi-

datos e outro com a lista dos premiados. Portugal con-

correu com cinco museus: Museu das Ciências da

Universidade de Coimbra, contemplado com o Prémio

Micheletti já referido, Museu Marítimo de Ílhavo, Museu

da Presidência, Museu do Abade de Baçal, e a Casa-

-Museu de Camilo, sendo que os dois últimos se inte-

gram na Rede Portuguesa de Museus. �

– Prémio Micheletti 2008

Informações

http://www.europeanmuseumforum.eu/

Informações

www.europanostra.org/lang_en/index.

html



9.ª Conferência Internacional ICOM –

DEMHIST 2008 

21 a 24 de Setembro de 2008

Bogotá, Colômbia

Organização

ICOM – Conselho Internacional de Museus

Temas

As Casas Museu, uma ponte entre o indivíduo e a comunidade

Informações e Contactos

Sociedad Santanderista de Colômbia 

Casa Museo Francisco de Paula Santander

Avenida/ Carrera 7a No. 150-21

Bogotá – Colômbia

Tel.: (571) + 614 15 55

Fax: (571) + 2 58 64 65

cms.demhist2007.2008@gmail.com

Núcleos Museológicos: 

que sustentabilidade?

25 e 26 de Setembro de 2008

Museu Municipal de Faro

Organização

Câmara Municipal de Faro / Museu Municipal de Faro e

Instituto de Museus e da Conservação / Rede Portuguesa de

Museus

Temas

I – A problemática dos núcleos: enquadramento

II – A sustentabilidade dos Núcleos

III – Programação e Actividades de Dinamização

Informações e contactos

Museu Municipal de Faro

Largo D. Afonso III, n.º 14

8000-167 Faro

Tel.: 289 897 400

Fax: 289 897 419

dmm.drp@cm-faro.pt

Congresso Transfronteiriço 

de Arqueologia – Um Património

sem Fronteiras

3 a 5 de Outubro de 2008

Auditório Municipal (Multiusos), Montalegre

Organização

Câmara Municipal de Montalegre/Ecomuseu de Barroso

Objectivos

Encontro e discussão entre investigadores portugueses e 

espanhóis (Trás-os-Montes Ocidental/Província de Ourense,

Galiza)

Temas

Pré-História Recente, Proto-História, Época Romana, Época

Medieval/Moderna e Património e Turismo Cultural

Informações e contactos

Ecomuseu de Barroso

Praça do Município

5470-214 Montalegre 

Tel.: 276 518 645

Fax: 276 518 646 

congresso.arqueologia.montalegre@gmail.com

http://congresso.arqueologia.montalegre.googlepages.com/ 

6.º Encontro de Arqueologia do Algarve 

O Gharb al-Andalus: 

sínteses e perspectivas

23, 24 e 25 de Outubro de 2008

Silves

Organização

Câmara Municipal de Silves, Universidade do Algarve, Campo

Arqueológico de Mértola e Instituto de Gestão do Património

Arquitectónico e Arqueológico, I.P. – IGESPAR

Informações e contactos

Câmara Municipal de Silves

Largo do Município

8300 Silves

Tel.: 282 440 800 

Fax: 282 440 850 

Maria José Gonçalves – maria.goncalves@cm-silves.pt
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Encontros



Rede Portuguesa de Museus
Calçada da Memória, 14

1300-396 Lisboa

Tel.: 351 21 361 74 90 

Fax: 351 21 361 74 99

info@rpmuseus-pt.org

www.rpmuseus-pt.org

Divisão de Documentação e DIvulgação
Palácio Nacional da Ajuda

Ala Sul, Piso 4 | 1349-021 Lisboa

Tel.: 351 21 365 08 00 

Fax: 351 21 364 78 21

boletim.rpm@imc-ip.pt

www.imc-ip.pt

Encontros

Museu de Arte Sacra e Etnologia – Oficina de restauro

Dia Internacional dos Museus, 18 de Maio de 2008

Ciclo de Seminários 

“O Mais ou o Menos” – O espaço

público de Cultura nas Autarquias

Locais

Casa de Serralves, Porto

Comissário: Jorge Barreto Xavier

Organização

Fundação de Serralves, em colaboração com o Centro

de Estudos de Formação Autárquica (CEFA)

Objectivos

Qualificação e formação das Autarquias Locais no

domínio da Cultura

Temas

Festivais, Bienais, Eventos – sobreviver ao entusiasmo inicial 

11 e 12 de Setembro de 2008

A sustentabilidade da política cultural nos municípios 

13 e 14 de Outubro de 2008

Informações e contactos

Fundação de Serralves

Serviço Educativo

Rua D. João de Castro, 210 – 4150-417 Porto

Tel.: 22 615 65 00

Diana Cruz (d.cruz@serralves.pt)

www.serralves.pt

Centro de Estudos de Formação Autárquica (CEFA)

Rua do Brasil, 131

3030-175 Coimbra

Tel.: 239 796 500

Sílvia Valente (silvia.valente@mail.cefa.pt)

Sofia Aparício (sofia.aparicio@mail.cefa.pt)

Ciclo de Colóquios 

“Museus e Património Imaterial”

Organização

Instituto dos Museus e da Conservação

Departamento de Património Imaterial

Temas

Terrenos Portugueses: O que fazem os Antropólogos?

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

13 de Outubro de 2008

Museus Globais: Colecções Etnográficas e Multiculturalidade

Museu Nacional de Etnologia

28 de Novembro de 2008

Informações e contactos

Instituto dos Museus e da Conservação

Departamento de Património Imaterial

Palácio Nacional da Ajuda Ala Sul – 4.º Andar 

1349-021 Lisboa

Tel.: 21 365 08 26

dpi@imc-ip.pt

www.ipmuseus.pt

Migração em Museus: Narrativas

de Diversidade na Europa

23, 24 e 25 de Outubro de 2008

Berlim, Alemanha

Organização

Network Migration in Europe e. V., ICOM Europe 

Centre de Documentation sur les Migrations Humaines,

Dudelange (Luxemburg)

Temas

Adequação e desafios da realidade museológica 

europeia aos problemas colocados pela imigração e

integração.

Informações e contactos

Migration.museums@web.de 

www.network-migration.org/workshop2008
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