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Este Verão, os Museus e Palácios tutelados pelo Instituto dos Museus e da Conservação e

outros Museus da Rede Portuguesa de Museus, e ainda alguns em processo de credenciação,

desenvolveram múltiplas iniciativas pedagógicas e de animação cultural. Em período de

férias escolares, as sugestões dos Serviços Educativos (visitas guiadas, ateliês, mini-cursos)

recaíram sobretudo no público infanto-juvenil com a finalidade de ocupar o seu tempo livre

e de estimular a sua sensibilidade e criatividade artística. Por sua vez, o Programa “5.as à

Noite nos Museus”, lançado em 2008, foi retomado este ano, com um período mais alargado,

entre 25 de Junho e 24 de Setembro, abrangendo 14 quintas-feiras e integrando alguns

museus da RPM e outros em processo de credenciação. Animando o País “fora de horas”, 26

museus desenvolveram cerca de 50 iniciativas nocturnas, entre as quais se destacam visitas

orientadas, conferências, sessões de astronomia, música, dança, teatro, gastronomia temática,

entre outras. O êxito deste programa promete a sua continuação no próximo ano. ❚

Actividades de Verão 2009
> NOTÍCIAS IMC: 

5.as à Noite nos Museus  

> ARTIGO: Tardes Interculturais 

no Museu do Trabalho 

Michel Giacometti 

> NOTÍCIAS MUSEUS RPM: Verão

nos Museus da RPM

> OUTRAS NOTÍCIAS: Memórias

pessoais de Irisalva Moita;

Projecto Mercator

Set 2009

Museu Arqueológico do Carmo - 5.ª à Noite
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[ editorial ] Escrevo este editorial a poucos dias das

eleições legislativas e a escassas semanas das eleições

autárquicas. Para os museus que integram a Rede

Portuguesa de Museus, na sua grande maioria depen-

dentes de organismos públicos, estes dois relevantes

acontecimentos do ano de 2009 trazem repercussões

directas, quer na relação com as respectivas tutelas e

no subsequente (re)desenho das futuras linhas de

trabalho, quer na (res)situação geral do País e das

políticas para os sectores patrimoniais e museológicos.

Sem pretensões de efectuar no escasso espaço deste

editorial um balanço do último ciclo legislativo no que

à RPM diz respeito, parece-me, contudo, incontornável

sublinhar alguns dos aspectos que, em minha opinião,

marcaram os últimos quatro anos.

Comecemos pela “máquina administrativa” e suas

alterações em anos marcados pelo Programa de Reforma

da Administração Central do Estado, comummente

designado por PRACE. De um organismo, o Instituto

Português de Museus (IPM) e, em ligação à Direcção

deste, de uma Estrutura de Missão da Rede Portuguesa

de Museus, evoluiu-se a partir de Março de 2007 para

uma nova entidade, o Instituto dos Museus e da

Conservação, resultante da fusão do IPM com o

Instituto Português de Conservação e Restauro (IPCR).

Sucessivamente prolongada desde a sua criação em

2001, a Estrutura de Missão, de natureza necessaria-

mente efémera, foi extinta e foi criado um novo serviço

na orgânica do IMC, a Divisão de Credenciação e

Qualificação de Museus, com competências idênticas

e mantendo a mesma equipa técnica.

Sobre estas mudanças muito haveria a dizer, mas vamos

ater-nos apenas a questões impactantes na RPM. Desde

logo, a perda da designação “Rede Portuguesa de

Museus” na designação da nova unidade orgânica,

matéria que levantou conhecidas reacções no meio

museológico. Ao contrário do que esta mudança pode

à primeira vista preconizar, a intenção subjacente assenta

na concepção de que a RPM é transversal a todo o

IMC, e que, ao invés, de acantoná-la a uma só unidade

orgânica, todo o instituto estaria empenhado no seu

desenvolvimento. Ou seja, tendo o IMC por primeira

atribuição “executar a política museológica nacional,

promover a qualificação e a credenciação dos museus

portugueses, superintender, reforçar e consolidar a Rede

Portuguesa de Museus”, a articulação interna dos serviços

deveria sustentar inequivocamente estes pressupostos.

E nas práticas internas do IMC assim veio a acontecer.

Um segundo aspecto merece destaque, na decorrência

do anterior e a propósito das novas áreas de competência

do IMC: a conservação e restauro e o património ima-

terial. Com base num planeamento integrado e procu-

rando ir ao encontro de novas áreas de interesse dos

profissionais dos museus, estes domínios foram inseridos

com expressivo sucesso nos eixos estruturantes da RPM,

em particular nas áreas da formação e do apoio técnico.

Alargou-se, assim, o campo de acção e de resposta do

novo instituto face aos museus da RPM.

No âmbito desta reestruturação interna, a alteração

da imagem gráfica e do guião deste Boletim e a criação

do portal do IMC, a cargo da Divisão de Documentação

e Divulgação, foram outras duas mudanças. Se no

primeiro caso, o novo boletim “Museus em Rede”

mereceu reconhecido aplauso, já no segundo, se bem

que o número de visitantes do portal seja muitíssimo

superior ao da anterior sítio da RPM, algumas questões

de acesso e de conteúdos precisam ainda de ser

afinadas para potenciar plenamente a divulgação da

RPM e dos seus museus.

No início da legislatura foram publicados dois diplomas

com repercussão na RPM, quer por possibilitar a

candidatura de novos museus à credenciação no

âmbito deste sistema (Despacho Normativo n.º 3/

2006, de 25 de Janeiro), quer por instituir um novo

programa de apoio financeiro, o ProMuseus (Despacho

Normativo n.º 3/ 2006, de 13 de Julho). 

Da aplicação do primeiro destes diplomas resulta o

pedido de código de acesso à credenciação on-line

por parte de mais de seis dezenas de museus e, dentro

destes, a apresentação formal de dez candidaturas, já

analisadas tecnicamente. É, porém, nesta área que se

encontra um dos principais obstáculos formais à plena

entrada de novos museus na RPM, dado que o

Conselho Nacional de Cultura, criado em 2007 no

âmbito do PRACE, e a respectiva Secção de Museus,

não foram constituídos pela tutela, impossibilitando

o alargamento da RPM.

Por seu lado, a aplicação do ProMuseus possibilitou o
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O Programa “5.as à noite nos Museus”, da

responsabilidade do Instituto dos Museus e da

Conservação (IMC), teve a sua 1ª edição em 2008.

Entre 17 de Julho e 4 de Setembro, a Casa Museu Dr.

Anastácio Gonçalves e os Museus Nacionais de

Arqueologia, Arte Antiga e Azulejo apresentaram

actividades de animação cultural “fora de horas” com

resultados muito encorajadores.

Em 2009, este Programa alargou-se no tempo e no

espaço estendendo-se a mais museus e palácios nacionais

sob tutela do IMC, não só de Lisboa, mas também de

outras regiões do País. O facto de o Turismo de Portugal

se ter associado a esta iniciativa, patrocinando um

expressivo número de actividades, constituiu um dos

pilares fundamentais para o crescimento e a sedimentação

deste projecto. Por outro lado, revelou-se igualmente

muito estimulante e frutífera a adesão a este Programa

de outros Museus da Rede Portuguesa de Museus

(RPM) e de museus em processo de credenciação.

No ano corrente, o Programa estendeu-se por 14 quintas-

-feiras no período de Verão, entre 25 de Junho e 24 de

Setembro, contemplando 49 iniciativas culturais distintas

em 19 museus e palácios do IMC (14 na grande área

de Lisboa, 1 no Porto e 4 nas zonas norte e centro),

em outros 2 museus da RPM e 5 em fase de credenciação

(Lisboa). As actividades incluíram visitas orientadas e/ou

encenadas, conferências, sessões de astronomia, oficinas

de expressão plástica, espectáculos de música, dança,

teatro, gastronomia temática, entre muitas outras, sempre

com o objectivo de propiciar aos diferentes públicos a

fruição nocturna dos espaços museológicos.

Os Museus do IMC envolvidos foram os seguintes:

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Museu da Música,

Museu Nacional de Arqueologia, Museu Nacional de

Arte Antiga, Museu do Chiado /Museu Nacional de

Arte Contemporânea, Museu Nacional do Azulejo,

apoio a projectos em parceria entre vários museus, do

que resultaram novas dinâmicas e articulações, em que

importa destacar a criação da Rede de Museus do Algarve,

projecto em que se saúda a capacidade de iniciativa

dos seus membros. Mas a abertura do ProMuseus, que

se pretendia anual, apenas foi possível em 2007, por

um lado, por constrangimentos financeiros e, por outro,

pela baixa taxa de execução dos projectos apoiados.

Com menos capacidade financeira e defrontando-se

com a impossibilidade legal de alargar a RPM, a equipa

técnica avaliou as candidaturas à credenciação, apro-

fundou e desenvolveu as parcerias com as Comissões

de Coordenação Regional, passando a emitir obrigató-

rios pareceres para acesso aos fundos comunitários,

e criou no ano em curso novos programas, as

Conversas em Rede e as visitas a museus renovados.

Deixo para o fim, a matéria que constituiria tema de

desenvolvimento de outro texto. Como estão os museus

da RPM na sequência das políticas aplicadas ao longo

destes quatro anos? 

As marcas mais visíveis emanam dos resultados do

Programa Operacional da Cultura, criado no mesmo

ano da RPM e que constituiu um parceiro seguro para

a qualificação dos museus portugueses. Neste boletim

fomos dando regularmente conta dos museus abertos

ao públicos na sequência de obras de ampliação e de

requalificação que vieram alterar significativamente o

mapa museológico do país e os indicadores de qualidade,

quer na conservação dos acervos, quer na relação com

o público.

Outras alterações menos visíveis, mas constantes, têm

vindo a decorrer nas práticas dos museus, na sua organi-

zação interna, na comunicação com o público, campos

em que a produção de Regulamentos Internos e de

outros documentos obrigatórios, a frequência das acções

de formação e o acompanhamento técnico da equipa

do IMC contribuem para crer na boa evolução desta rede.

Clara Frayão Camacho

Subdirectora do Instituto dos Museus e da Conservação

Notícias IMC

5.as à Noite nos Museus

Museu Nacional Soares dos Reis.
Conversas no Museu.

Casa Museu Dr. Anastácio
Gonçalves. Quarteto de Jazz.
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Museu Nacional dos Coches, Museu Nacional de

Etnologia, Museu Nacional do Teatro, Museu Nacional

do Traje, Palácio Nacional da Ajuda, Palácio Nacional

de Mafra, Palácio Nacional de Queluz e Palácio Nacional

de Sintra, na Região de Lisboa; Museu Nacional Soares

dos Reis, no Porto; Museu José Malhoa, Museu D.

Diogo de Sousa, Museu Nacional Machado de Castro

e Paço dos Duques, nas Regiões Centro e Norte.

Aderiram também ao Programa de actividades mais

2 museus integrados na Rede Portuguesa de Museus

– Museu da Água e Museu Arqueológico do Carmo

– e 5 museus em processo de credenciação – Museu

da Carris, Museu Colecção Berardo, Museu da

Farmácia, Museu da Marioneta e Museu do Oriente.

Entre os Museus mais frequentados nestas 5as à Noite,

merecem destaque o Paço dos Duques de Guimarães,

que, no dia 30 de Julho, acolheu cerca 1.200

participantes nas actividades “Visita ao Paço à luz da

lanterna” e “Assalto ao Castelo”, e o Museu Nacional

de Arte Antiga, em 13 de Agosto, com 675 pessoas,

mobilizadas sobretudo para as visitas guiadas à colecção

e à exposição temporária “Encompassing the Globe.

Portugal e o Mundo nos Séculos XVI e XVII”.

Em relação a museus em processo de credenciação,

importa referir em particular o Museu do Oriente, no

dia 13 de Agosto, com 696 participantes na visita ao

museu e na “Sessão de observação de Astros”, e o

Museu Colecção Berardo, no dia 6 de Agosto, com

597 presenças nas actividades que decorreram em

torno da Exposição “Vitruvius Mozambicanus”, com

conversas orientadas pelo Arquitecto Pancho Guedes.

O êxito das actividades realizadas no âmbito do Programa

5.as à noite nos Museus. Verão 2009, visível no interesse

e na adesão de um elevado número de participantes,

fundamenta um balanço muitíssimo positivo, encora-

jando a continuação do Programa para o futuro. ❚

De 17 a 20 de Julho esteve em Lisboa o Presidente

do recém-criado Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM),

José do Nascimento Júnior, acompanhado de Rose

Miranda, técnica responsável pelas áreas da

documentação e da gestão de colecções do mesmo

Instituto. O IBRAM veio a suceder ao Departamento

de Museus do Instituto do Património Histórico e

Artístico Nacional (IPHAN), estando actualmente em

fase de plena estruturação. 

No dia 17 de Julho, a delegação do IBRAM esteve

reunida com a Direcção do IMC, tendo sido apre-

sentado o novo Instituto e discutidas algumas questões

de interesse para ambos os organismos. No final do

mesmo dia, os referidos colegas brasileiros foram

acompanhados pelo Director do IMC numa visita à

exposição “Encompasing the Globe”, patente no

Museu Nacional de Arte Antiga, e no dia 18 aquela

delegação foi visitar o renovado Museu de Évora. 

Finalmente, no dia 20, decorreu no Estoril uma

reunião promovida pela Secretaria-Geral Ibero-

-americana com a participação do Presidente do

IBRAM, tendo estado também presente o Director

do Departamento do Património Imaterial, Paulo

Costa. ❚

Visita do IBRAM – Instituto Brasileiro 
de Museus

O projecto weReurope – Aprendizagem Europeia ao

Longo da Vida através do Diálogo Intercultural é

financiado pela Comissão Europeia e decorre ao longo

do ano de 2009.

Na génese do projecto está a constatação de que a

expansão da UE trouxe a necessidade de serem

desenvolvidos instrumentos que promovam meca-

nismos de coesão social entre os estados membros.

A cultura e a arte são encaradas como possíveis

intermediários para a construção de uma estratégia

sustentável para a aprendizagem e para o lançamento

de ferramentas educativas que permitam ultrapassar

Participação em Encontros
– Conferência weReurope (Roma, 25 a 27 de Junho de 2009)

Paço dos Duques. Assalto ao Castelo

Museu Nacional de Arte Antiga.
Noite de Goa.
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a xenofobia e favorecer a diversidade.

O projecto desenvolve, testa e avalia um modelo de

“Conferências para o Diálogo Intercultural”, em que

parceiros e peritos debatem e desenvolvem em conjunto

uma estratégia pedagógica no sentido de motivar a

aprendizagem através da cultura e da arte e de traçar

estratégias para o reconhecimento e a validação dos

efeitos da aprendizagem intercultural informal.

Em Roma, de 25 a 27 de Junho, decorreu a segunda

conferência deste projecto, dedicada ao tema “Cultura

e Arte como intermediários para motivar a apren-

dizagem, a expressão artística e a auto-consciência”.

A Subdirectora do IMC, Clara Camacho, foi convidada

a apresentar uma conferência sobre a educação de

adultos e o trabalho desenvolvido com grupos

marginalizados pelos museus portugueses. 

A comunicação centrou-se nas experiências desenvolvidas

por museus da Rede Portuguesa de Museus, nalguns

casos com apoios do programa de apoio financeiro do

IMC. Foi colocado em evidência o projecto desenvolvido

em 2008 e 2009 pelo IMC em parceria com o Alto

Comissariado para o Diálogo Intercultural “Museu,

Espelho Meu”, que envolve 9 museus da RPM, de

Lisboa, Porto e Algarve, bem como projectos promovidos

pelo Museu do Carro Eléctrico, Museu Nacional do

Traje e Museu do Trabalho Michel Giacometti, neste

último caso, através das “Tardes Interculturais”.

A informação sobre este projecto europeu, que envolve

instituições culturais de 8 países, está acessível on-line

em www.wereurope.eu/.

No dia 15 de Junho decorreu na Assembleia da

República o Colóquio Património Cultural Imaterial: a

face intangível do património, organizado conjuntamente

pelo Grupo Parlamentar Conexo com a Unesco e pela

Comissão Nacional da Unesco em Portugal, com o

apoio da Associação Nacional de Municípios.

O colóquio contou com 10 comunicações apresentadas

em painéis temáticos, entre as quais a de Fernando

Brugman, Especialista de Programa da Secção de

Património Cultural Imaterial da UNESCO, com o

objectivo de reflectir sobre a actuação no sector nas

perspectivas das respectivas políticas nacionais e

internacionais e dos diversos agentes intervenientes

no processo de salvaguarda do Património Imaterial. 

O Instituto dos Museus e da Conservação encontrou-

-se representado no Colóquio pela Subdirectora do IMC,

Clara Camacho, com comunicação dedicada à missão

e atribuições cometidas ao IMC enquanto organismo

nacional de referência para a valorização e salvaguarda

do Património Imaterial em Portugal, tendo sido

destacados os trabalhos em curso com vista à implemen-

tação do Inventário Nacional do Património Cultural

Imaterial, instituído pelo Decreto-Lei n.º 139/2009,

publicado em Diário da República nesse mesmo dia. 

– Colóquio Património Cultural Imaterial: a face intangível do património

(Assembleia da República, 15 de Junho de 2009)

Decorreu em Santiago do Chile, entre 1 e 4 de

Setembro, o III Encontro Ibero-americano de Museus,

subordinado ao tema “Os museus em contexto de

crise”, no qual participaram 17 países da região ibero-

-americana, entre os quais Portugal, representado por

Paulo Ferreira da Costa, Director do Departamento de

– III Encontro Ibero-americano de Museus (Santiago do Chile, 1 a 4 de Setembro de 2009)

A 15 de Junho de 2009 foi publicado em Diário da

República (I Série, n.º 113, pp. 3647-3653) o

Decreto-Lei n.º 139/2009, que estabelece o regime

jurídico de salvaguarda do património cultural

imaterial. Tendo resultado de colaboração do Instituto

dos Museus e da Conservação, aquele diploma

desenvolve o disposto na Lei n.º 107/2001,

de 8 de Setembro, de harmonia com o direito

internacional, nomeadamente com a Convenção

para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial

(UNESCO, 2003), em vigor em Portugal desde

Agosto de 2008.

Regime Jurídico de Salvaguarda do Património Cultural Imaterial
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Património Imaterial do Instituto dos Museus e da

Conservação. Das conclusões do Encontro, destaca-se

a necessidade de apoio dos processos de promoção

institucional através de políticas públicas e de redes de

museus, com vista a promover a gestão pública dos

museus como garantia do desenvolvimento sustentável,

designadamente em contexto de crise, bem como a

promoção da cooperação entre os países da região

com vista à afirmação do seu potencial museológico. 

Por ocasião daquele Encontro, teve igualmente lugar

a reunião do Comité Intergovernamental do Programa

Ibermuseus (SEGIB-OEI), de que Portugal é Estado-

-membro, e no âmbito da qual foi aprovado o Plano

de Trabalho para 2009/2010. Os próximos Encontros

Ibero-americanos de Museus terão lugar em Espanha

e no México, respectivamente em 2010 e em 2011,

devendo ser referida desde já a projecção que o

Programa Ibermuseus certamente terá por ocasião da

Conferência Internacional do ICOM, a realizar no Rio

de Janeiro em 2013. ❚

Este ano o programa de formação arrancou no Porto

com duas acções que reuniram um total de 42

formandos. A primeira acção de formação, designada

“Boas Práticas de Preservação e Manutenção de

Colecções”, realizou-se na Casa-Museu Guerra

Junqueiro e a segunda, dedicada aos “Usos do

Documentário nos Museus”, decorreu no Museu

Nacional de Soares dos Reis. 

O programa de formação definido para o corrente

ano prosseguirá nos próximos meses de Setembro,

Outubro e Novembro com as seguintes acções:

“Reservas – Aspectos Práticos de Gestão e Manutenção

de Colecções”, no Museu de São Roque, em Lisboa,

cujas inscrições excederam largamente o número de

vagas disponíveis; “Usos do Documentário nos

Museus”, em S. Jorge, nos Açores; “Comunicação

Acessível nos Museus”, no Museu José Malhoa, nas

Caldas da Rainha; “Boas Práticas de Preservação e

Manutenção de Colecções”, no Museu Municipal de

Faro; e finalmente “Documentação do Património

Móvel e Imaterial”, no Museu da Pólvora Negra, em

Oeiras. ❚

Formação RPM 2009

O programa de visitas técnicas promovido no âmbito

da Rede Portuguesa de Museus prosseguiu no passado

dia 7 de Junho no Museu de Portimão. A visita foi

acompanhada e comentada pelo respectivo Director,

José Gameiro, e pelo Arquitecto José Cid, que, junta-

mente com Isabel Aires, assina o projecto de arquitectura.

Desde a antiga fábrica de conservas – Feu Hermanos –

até ao actual Museu de Portimão, longo foi o percurso

pautado por um trabalho profundo de investigação e

de programação, bem como de estabelecimento de

parcerias, que os resultados alcançados deixam revelar

e que a visita realizada pôde, de alguma forma, sintetizar.

Ao longo da visita foi possível sublinhar as principais

opções do programa museológico delineado e dos

projectos de arquitectura e de museografia que foram

implementados, tanto no âmbito da fase de projecto,

como no decorrer da obra. O diálogo entre o Director

deste importante museu de indústria, o Arquitecto e

os participantes na visita foi de particular interesse

para os domínios da programação museológica e da

arquitectura de museus. Importa notar que, dada a

sua originalidade e particularidade, o caso deste museu

mereceu a publicação de um artigo no dossiê sobre

Museus e Arquitectura, na revista Museologia.pt

(n.º1/Maio de 2007).

O programa O museu reabriu, renovado e ampliado

finalizará com a visita técnica ao Museu de Vila do

Conde no dia 27 de Outubro, pelas 14h30, com a

participação do seu Director, Paulo Costa Pinto, e do

Arquitecto Maia Gomes. ❚

O museu reabriu, renovado e ampliado
– Visita Técnica ao Museu de Portimão

Informações e contactos

IMC/Divisão de Credenciação 

e Qualificação de Museus

Calçada da Memória n.º 14

1300-396 Lisboa

Tel.: 21 361 74 90 | Fax: 21 361 7499

info@rpmuseus-pt.org 

Informações e contactos

IMC/Divisão de Credenciação 

e Qualificação de Museus

Calçada da Memória n.º 14

1300-396 Lisboa

Tel.: 21 361 74 90

Fax: 21 361 74 99

info@rpmuseus-pt.org 

Inscrições em www.imc-ip.pt
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Informações e contactos

Museu do Trabalho 

Michel Giacometti

Largo Defensores da República

2910-470 Setúbal

Tel.: 265 537 880

www.mun-setubal.pt/museutrabalho/

Artigo

O Museu do Trabalho Michel Giacometti1, tutelado

pela Câmara Municipal de Setúbal, foi lançado em

19872, estando sediado desde 18 de Maio de 1995,

nas instalações da extinta “Fábrica de Conservas

Alimentares de M. Perienes Lda”. O museu cumpre-

-se, encontra a sua razão de ser, na acção que

desenvolve junto das comunidades vizinhas, antigas

operárias fabris, pescadores, salineiros, descarre-

gadores de peixe e as várias gerações de famílias de

marítimos, que constituem o lastro do edifício, a

sua referência identitária e a memória do lugar. 

Na sua missão de serviço público, o museu abarca

todos os munícipes, todos os cidadãos-clientes que

directa ou indirectamente procuram os seus serviços

e/ou reclamam o seu papel na sociedade, interagindo

com associações para o desenvolvimento e a

cidadania, grupos de discussão, projectos de

cooperação transnacional, associações de deficientes,

institutos de investigação e Universidades.

As exposições permanentes (representando os três

sectores do mundo do trabalho), as rotinas museais,

os processos instituídos, num devir contínuo de

mais de duas décadas, é o que dá densidade ao

museu, o lastro de que qualquer instituição necessita

para inspirar segurança e navegar sem sucumbir a

modas. A experiência de duas décadas de contacto

com públicos (e não públicos) diz-nos que a sedi-

mentação é tão importante quanto a inovação. 

A cultura não pode estar confinada a epifenómenos,

mais ou menos festivos, que se esgotam e nos

esgotam. O que permanece (o referente) é tão

importante como o que flui, a questão está em

encontrar o ponto de equilíbrio. 

A rede de associações de imigrantes, ONGs,

universidades e voluntários são o fulcro da acção

museológica e a corrente que ancora o museu à

vida. As diversas redes interpessoais, temas,

problemas e valores colectivamente identificados,

assim como o conhecimento gerado pelo esforço

da comunicação entre culturas, são o principal

acervo do museu e a afirmação deste enquanto

organização de serviços numa sociedade plural e

inclusiva. As relações de confiança, baseadas na

participação, são quanto a nós, o pilar da mudança.

São processos longos de amadurecimento, dis-

cussão e construção colectiva que exigem tempo

e permanência no terreno. Os eventos são notados

e bem-vindos, mas a marca é o que persiste; as

acções e os projectos que se vão entranhando

nos quotidianos de cada um. São as acções

continuadas, em que as pessoas se integram envol-

vendo esforço, aprendizagens e ganhos indivi-

duais ou de grupo, que têm impacto na mudança

qualitativa.

O sujeito é o que une o mundo da identidade ao seu meio ambiental societal, o que mantém uma ligação

entre o dentro e fora, o que articula a pertença cultural e a participação na vida geral da sociedade.

in A diferença, Michel Wieviorka, Fenda, Lisboa, 2002. 

As Tardes Interculturais no Museu 
do Trabalho Michel Giacometti, em Setúbal 

Isabel Victor** Museu do Trabalho Michel

Giacometti. Chefe da Divisão 

de Museus da Câmara Municipal 

de Setúbal. Membro do Centro 

de Estudos de Sociomuseologia 

da Universidade Lusófona de

Humanidades e Tecnologias.

isabelvictor150@hotmail.com

1 Integrado na Rede Portuguesa 

de Museus desde 2001.

2 Programa museológico: Ana

Duarte, Fernando António Baptista

Pereira e Isabel Victor; Projecto de

Arquitectura: Sérgio Dias; Sinalética:

Andreias Stocklein; Pesquisa e

recolha da colecção de Arqueologia

industrial de conservas, litografia 

e mecânica com a colaboração de

Albérico Afonso e Carlos Mouro.

A equipa do Museu é hoje

constituída por 17 profissionais

qualificados, voluntários e

colaboradores activos pela inclusão.

Que respostas têm os museus para o diferencialismo

extremo (ideia desenvolvida por Michel Wieviorka

em A diferença) e a crescente guetização das culturas?

Será utópico perspectivar uma “Museologia contra a

indiferença” pelo património pleno?

— A inquietação 

— Museu do Trabalho Michel Giacometti 
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As Tardes Interculturais constituem hoje uma “marca”

do museu. Com início em 2003, estes encontros

dão continuidade a um trabalho de terreno, de

quase duas décadas, que o museu vem realizando

com as comunidades locais, em torno de temas e

problemas ancorados nas memórias, nas identidades

e nas suas múltiplas expressões e manifestações.

São encontros livres e informais em que pessoas de

diferentes gerações, condições e origens se juntam

para conversar e celebrar. Das ideias nascem ideias.

Acontece, não poucas vezes, a próxima “Intercultural”

(pequeno nome que internamente damos às Tardes

Interculturais) ser desenhada no fluir da discussão.

Cada pessoa e/ou grupo, ganha experiência,

confiança para propor, animando as suas redes

interpessoais na realização. O museu, por vezes,

apenas tem que abrir as portas e sentar-se à mesa,

como numa casa de amigos. Dar palco aos líderes,

acolher os artistas, envolver e envolver-(se), usando

as ferramentas e especificidade dos saberes

museológicos é o grande desafio. 

As primeiras Tardes Interculturais (Timor, Húngara

e Cigana) fizeram-se à volta de cinco mesas

redondas, com umas velas, num dos espaços do

museu, em tom de celebração, com dança, comidas

e “estórias” pessoais. Depois este grupo foi crescendo

e foi-nos dando a visão da importância deste “estar”,

deste permanecer no museu, sem ruído nem

performance pré-definida. Tratava-se de algo simples

e discreto, mas muito intenso, a que as pessoas já

não têm acesso noutros lugares da cidade.

As Tardes Interculturais realizam-se há cinco anos

consecutivos, no último sábado de cada mês, das

15 às 18 horas, com excepção dos três meses de

verão, em que o museu participa nas celebrações

cíclicas das comunidades locais, com destaque para

as festas de marítimos, profundamente enraizadas

na cultura de pescadores, conserveiras e salineiros,

temática central do museu e memória do edifício

que o alberga. Reiniciam-se em Setembro e encerram,

simbolicamente em Dezembro, com uma festa,

alusiva à quadra, preparada ao longo do ano com

a APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e

Amigos do Cidadão Deficiente Mental , generi-

camente designada “Natal com todos”, em que o

museu (se) celebra como casa amigável e inspiradora,

que para além de expor se expõe, lugar de múltiplas

evocações, memórias e narrativas, locus de conhe-

cimento, fórum de ideias. 

As temáticas são diversificadas, sendo que têm maior

incidência as realizadas com grupos de imigrantes,

de diferentes etnias e nacionalidades, centradas em

problemáticas, manifestações e celebrações por estes

sugeridas e com eles trabalhadas, a partir de um

aturado desfiar de acções e discussões com os líderes

dos diferentes grupos e associações. Também

procuramos introduzir nas temáticas das Tardes

Interculturais questões transversais, comuns a todos

os grupos, sendo que estas assumem sempre um

carácter mais reflexivo. Trata-se de uma estratégia

de comunicação multimodal, que procura responder

a problemas complexos como: a solidão gerada pela

doença e pelo desemprego, a incomunicabilidade

intergeracional, os estereótipos ditos “culturais” (que

por vezes mais não são que a cristalização do medo

perante o desconhecido), a ideia austera de museu

que ainda paira no imaginário das pessoas, o

alheamento dos mais jovens, a inibição em lidar

com a deficiência, o ruído, a frágil condição dos

imigrantes, as cidadanias, etnias, casamento e género,

identidades, hibridação cultural, fenómenos de

massas, hábitos de consumo, ambiente e globalização. 

As Tardes Interculturais constituem hoje um poderoso

canal de comunicação, um laboratório social,

observatório de problemas, projecto facilitador de

mútuos entendimentos (e de estimulantes desenten-

dimentos). Uma experiência feita de intenso trabalho

no terreno, com cerca de meia centena de ocorrências

e de mais de um milhar de pessoas envolvidas.

De acordo com as temáticas abordadas, as Tardes

Interculturais podem agrupar-se, genericamente,

em oito categorias: Etnias e nacionalidades –

lideranças, associações e representações; Problemas

contemporâneos – a solidão, o desemprego, a

imigração; Memórias e identidades – códigos e

marcas (apresentação de estudos); As festas e

— As Tardes Interculturais

Tarde Intercultural “Ser Setubalense”

Tarde Intercultural Cigana

Tarde Intercultural Búlgara

Tarde Intercultural “Negócios da China”



celebrações – os patrimónios imateriais; Serviços

aos cidadãos – parcerias, projectos e novas oportu-

nidades; Cidadanias – direitos humanos – igualdade

de género, as mulheres ciganas e a educação das

crianças; Arte e educação – valores, expressões e

estratégias de comunicação; Vultos da cultura e do

pensamento contemporâneo – Michel Giacometti,

Agostinho da Silva, Paulo Freire, Mahatma Gandhi.

— O modelo

As Tardes Interculturais admitem vários formatos, que

procuram compatibilizar as necessidades específicas

de comunicação/representação de cada grupo, tema,

ou forma de expressão (artística ou outra) com as

potencialidades do espaço museológico, meios com

que este opera. Esta condição resulta de sucessivas

negociações e aproximações, extremamente ricas

para o conhecimento do museu e virtualidades das

suas ferramentas. Como um fato feito por medida,

cada evento, cada Tarde Intercultural tem várias provas

e gera interessantíssimas discussões. O modelo é ajus-

tável a cada corpo e gosto, com alguns elementos

fixos que constituem uma importante base de trabalho

e propiciam mútuas aprendizagens, nomeadamente: 

– Exposição por um dia, realizada em conjunto

com os co-produtores da Tarde Intercultural; 

Um documento visual, que capta o contraditório,

opiniões e sensibilidades diferenciadas sobre o tema; 

Um acontecimento de natureza artística: música,

poesia, dança, teatro ou outra forma de expressão

ligada à cultura ou temática visada; 
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Tardes Interculturais 

Ano Temas

2003 “Timor” 

“Húngara”

2004 “Cigana” 

“Russa” 

“Búlgara – Nicolai Amzov, um artista, 

uma vida”

“Tributo a Michel Giacometti” 

“Festas de Marítimos – O Apostolado do Mar”

“Natal com todos…”

2005 “Cante Alentejano” 

“Dar á luz longe de casa – Casos e acasos”

“Caboverdiana”

“Dinamarca – H. C. Andersen”

“Bretanha – Comunidades marítimas 

e conserveiras” 

“Angola”

“Visões do Oriente – percursos” 

“Roménia e Moldávia” 

“Natal com todos…” 

2006 “Goa e o culto de São Francisco Xavier” 

“Michel Giacometti e a Córsega” 

“Moçambique” 

“Para além do azul das Portas” 

“Futebol”

“Nª Senhora do Rosário da Tróia” 

“Negócios da China”

“Ser setubalense” 

“Natal com todos…”

2007 “Timor Lorosa’e tradições e contradições” 

“Solidão” 

“Cidadanias” 

“O Queijo de Azeitão” 

“Varinos, nós” 

“Não-Trabalho” 

“Natal com todos…” 

2008 “Cabo Verde”

“Brasil” 

“Trabalho, memórias e oportunidades” 

“Cultura em debate através de tradições

populares da cultura portuguesa” 

“Brinquedos, Brincadeiras e Alices” 

“Rotas do Sal” 

“Natal com todos…” 

2009 “As cidades na cidade” 

“O trabalho no Séc. XXI: Novas Fábricas,

velhos modelos” 

“Ciganos – casamentos mistos” 

“Falar de Galegos”

Tardes Interculturais em agenda

“Michel Giacometti, dedicamente...”

26 de Setembro de 2009

“As ostras do Sado – “Les Portuguaises” – uma “marca”

à mesa (Trabalho, Memórias, Ciência, Ambiente,

Paisagem)” 

31 de Outubro de 2009

“Cartografias da memória” 

28 de Novembro de 2009

“Natal com todos…” – Co-produção APPACDM/CAO1

Setúbal – Pólo do museu (antiga oficina de ferragens)

19 de Dezembro de 2009

Tarde Intercultural Cabo-verdiana

Tarde Intercultural “Cante Alentejano”

Tarde Intercultural 
“Natal com todos...”

Tarde Intercultural “Não-Trabalho”
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– Um momento à mesa, para apreciar receitas feitas

em conjunto, desde a compra dos ingredientes à

confecção no museu com a participação de

estagiários de Museologia e pessoas da comunidade; 

– O debate, sempre presente e recorrente, procura

ir ao cerne das questões, trazer para o terreiro o

que ferve ou que se mantém na penumbra por

qualquer factor de incomodidade. Em muitas das

Tardes Interculturais têm participado, profissionais

de museus, alunos de Mestrados em Museologia de

várias universidades portuguesas e estrangeiras,

Antropólogos, Historiadores, Técnicos de Turismo,

estagiários das instituições com quem temos

protocolos, e directores de instituições. Os exemplos

são muitos, mas no essencial, o que se procura é

confrontar diversas visões e fontes de conhecimento.

Para tornar visível a performance identitária

precisamos efectivamente “que o mundo exterior

nos providencie a estrutura”; o museu pode pro-

videnciar essa estrutura; quanto a nós essa é sua

missão. As Tardes Interculturais contam, regra geral,

com o envolvimento da equipa do museu e de

representantes das associações. O planeamento e a

discussão do programa são realizados em conjunto.

Desta forma, podemos perceber quais são,

especificamente, os anseios de cada grupo; o que

gostariam de ver retratado, esclarecido e, inclusiva-

mente, celebrado. Sempre que possível procuramos

ter a participação de especialistas nas diferentes

matérias. As “Interculturais” celebram-se à mesa.

As ementas híbridas e diversificadas são metáforas

vivas do grande panelão de culturas que resulta das

misturas, são normalmente produzidas pelo

grupo/associação visado, em colaboração com as

pessoas do museu, num ritual culinário que envolve

uma cadeia de actos (meticulosamente inven-

tariados) que começa do afinar da receita, à compra

dos ingredientes até à confecção dos pratos, ao

ritmo de música tradicional do país/região, através

de performances de artistas convidados e volun-

tários. Em suma, procuramos ter nas Tardes

Interculturais diferentes componentes, desde a

apresentação de estudos científicos, expressões

artísticas identitárias, alusão a patrimónios e

memórias, debates, exposições por um dia. Todos

estes processos têm como fulcro as redes locais,

potenciando as capacidades das pessoas da

comunidade, as pessoas-recurso de que fala

Hugues de Varine, e o reconhecimento (e auto-

conhecimento) dos seus valores e das suas

habilidades sociais, em qualquer domínio da

actividade humana.

A participação é, quanto a nós, o parâmetro

fundamental da qualidade em museus. A categoria

cidadãos-clientes comporta todos os agentes, todas

as pessoas que contribuem, directa e indirectamente,

para os resultados da acção museológica. O acto

constitutivo do fazer museológico na contem-

poraneidade, não se confina a espaços, nem se

esgota em produtos, antes de mais é “estrutura”,

palco que se abre às múltiplas representações

identitárias (lugar de sentidos). ❚

Bibliografia:

Wieviorka, M. (2002), A diferença, Lisboa,

Fenda Edições. 

Abdallah-Pretceille, M. e Porcher, L. (1996):

Education et communication interculturelle,

Paris, PUF. 

Foucault, Michel (1969), A Arqueologia do

saber, Almedina. 

Freire, Paulo (2006), Na História da Educação

no tempo presente, Edições Afrontamento. 

Revista da Faculdade Ciências Sociais e

Humanas, n.º 13 (2000), Cognição e lingua-

gem, Lisboa, Edições Colibri. 

Faria, Carlos Vieira (2009), As cidades na

cidade, Lisboa, Esfera do caos editores. 

Sociomumuseology (2007), Cadernos de

Sociomuseologia, Revista Lusófona de

Museologia, Lisboa, Edições universitárias

lusófonas. 

Bruno, Cristina (1996), Museologia e

Comunicação, Lisboa, edições Universidade

Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 

Victor, Isabel (2005), Os museus e a qualidade

– Distinguir entre museus com "qualidades"

e a qualidade em museus, Cadernos de

Sociomuseologia, nº23, Lisboa, edições

Universidade Lusófona de Humanidades e

Tecnologias. 

Chagas, Mário de Souza; Sepúlveda dos

Santos, Myrian (2002), Museologia e Poder,

Lisboa, edições Universidade Lusófona de

Humanidades e Tecnologias.

Identidade com/sem limites. Identity with(out)

limits? Organização: Orlanda Azevedo, Ana

Raquel Lourenço Fernandes e Margarida Gil

dos Reis, Centro de Estudos Comparativos,

Faculdade de Letras da Universidade de

Lisboa, Lisboa, Edições Colibri.

Autores e temas de referência:

Nestor Canclini (Cultura e comunicação) 

Homi Baba (Etnicidades) 

Ana Arhent (Noção de política) 

José Gabriel Pereira Bastos (Identidades e

hibridação cultural) 

Agostinho da Silva (Noção de aprendizagem

e de cultura. Comunidade linguística Lusófona)

Arjun Apadurai (Dimensões Culturais da

globalização)

Pierre Mayrand (Conceito de alter museologia) 

— O Museu: palco da diversidade e espaço de auto-representação

— À laia de conclusão

Agency e Estrutura – Esta colisão é a dinâmica central do trabalho identitário. Nós experimentamos

o nosso “self” como um agente que formula intenções, que escolhe e leva a cabo acções. “Agency”, por

si só, é como um actor sem guião, sem palco, sem audiência – e, para que percebamos, sem a mínima

noção do que significa ser actor e desempenhar um papel, nós precisamos que o mundo exterior nos

providencie a estrutura – um sítio, uma forma e uma razão de actuar. 

in Doing Identity Work in Museums, Jay Rounds, Curator, 2006. 

Tarde Intercultural “Moçambique”
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Entre 22 e 26 de Maio de 2009 teve lugar o “3.º

Encontro de Embarcações Tradicionais” organizado

pelo Ecomuseu Municipal do Seixal, o qual reuniu,

na baía do Seixal, 48 embarcações e 194 tripulantes:

32 embarcações tradicionais do estuário do Tejo

(com 147 marinheiros), 4 barcos do Norte de

Portugal (com 20 marinheiros) e 12 barcos da Galiza

(com 27 marinheiros). Para além dos participantes

referidos, marcaram ainda presença 10 embarcações

de apoio, com 136 tripulantes e 14 elementos da

organização.

O desfile, a regata e os passeios com navegação em

frota em embarcações tradicionais das autarquias do

estuário acolheram 377 pessoas. No total, as

actividades passadas no rio contaram com 621

pessoas.

Em simultâneo, decorreram junto ao Cais do Seixal,

os “Ateliês Aprender a Fazer… Nós de Marinheiro e

Pintura Tradicional de Barcos do Tejo”, com 126

participantes, maioritariamente crianças.

Ao longo dos 5 dias, foi ressaltada a importância

deste Encontro no calendário de iniciativas culturais

no estuário do Tejo, que tem como objectivo

contribuir para a salvaguarda e a valorização do

património marítimo e fluvial, em particular das

embarcações tradicionais, enquanto recursos de

desenvolvimento.

A realização de parcerias para o incremento de

profissões ligadas ao mar foi outro dos grandes

objectivos, tendo em conta a importância da

formação profissional enquanto suporte dos “saberes-

-fazer” associados à navegação e à manutenção das

Notícias Museus RPM*

* Notícias exclusivamente baseadas

em informações enviadas pelos

Museus integrados na RPM.

Ecomuseu Municipal do Seixal
– 3.º Encontro de Embarcações Tradicionais na Baía do Seixal 

Este ano, os Serviços Educativos dos Museus voltaram a propor actividades específicas, relacionadas com

os seus patrimónios para animar o período das Férias de Verão.

As sugestões apresentadas, geralmente com duração diária ou semanal, foram variadas e dirigiram-se a

diferentes públicos, em especial para a faixa etária entre os 6 e os 12 anos. 

Visitas de exploração, jogos de pista, cursos e oficinas de expressão artística (pintura, fotografia, teatro,

dança e música), entre outras, foram algumas das propostas lúdico-pedagógicas concebidas para ocupar

os tempos livres e estimular a sensibilidade e aprendizagem criativa dos seus participantes.

Entre as iniciativas realizadas nalguns Museus da RPM, pela originalidade pedagógica dos seus conteúdos

e pelos distintos públicos-alvo, destacamos as seguintes:

– “O Museu Desce à Praia” – Oficinas de descoberta no Museu Dr. Joaquim Manso, na Nazaré, destinadas

a crianças entre os 6 e os 12 anos; 

– “Mini-cursos e ATLs de Cerâmica”, no Museu de Olaria de Barcelos, para crianças e jovens entre os 6 e

os 14 anos;

– “Palácio de Queluz: no Jardim das sensações”, actividades com animação histórica dirigidas a Famílias;

– Curso “Ciência e Arte no Verão”, na Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves, destinado a adultos;

– “Maratona Fotográfica”, no Museu da Pólvora Negra, para o público em geral;

– “Verão com Arte – Oficinas de expressão plástica”, no Museu da Fundação Cupertino Miranda.

Estas iniciativas e muitas outras foram divulgadas no Portal do IMC: www.imc-ip.pt  

A crescente oferta de actividades de Verão tem vindo a despertar cada vez mais interesse por parte de

diferentes públicos no período de férias, o que decerto estimulará a preparação de novos programas de

actividades no futuro. ❚

Verão nos Museus da RPM
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O Núcleo do Moinho de Maré de Corroios foi reaberto,

após obras integradas num projecto de requalificação

do imóvel e da sua envolvente, com um novo

programa de interpretação e com a exposição

intitulada 600 anos de moagem no Moinho de Maré

de Corroios. 

Edificado em 1403 por iniciativa do Santo Condestável

Nuno Álvares Pereira, o moinho de maré de Corroios

constitui um exemplo do aproveitamento da energia

das marés, cuja aplicação à actividade moageira se

generalizou noutros tempos no estuário do Tejo. No

actual contexto museológico poderá conhecer-se a

história deste edifício, a sua relação com o espaço

geográfico em que se insere, assim como os princípios

tecnológicos que regem o funcionamento do sistema

de moagem preservado e interpretado in situ. ❚

embarcações tradicionais. Por vontade da Comissão

Organizadora, “A transmissão de técnicas de

construção naval e a formação profissional” voltarão

a ser debatidas numa próxima ocasião com a presença

das entidades envolvidas neste “3.º Encontro”.

O Balanço e as Recomendações da sessão pública

de 23 de Maio: “O Património Marítimo e a Formação

Profissional – parcerias para o desenvolvimento de

profissões ligadas ao mar”, redigidos pelo Ecomuseu

Municipal do Seixal, foram divulgadas junto de todos

os interessados e no respectivo sítio na Internet, em

www2.cm-seixal.pt/pls/decomuseu/ecom_hpage –

Centro de Documentação – Edições on-line –

Documentos de Apoio.

– Reabertura do Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

Em 2009, comemoram-se 25 Anos da abertura do

Museu de Cerâmica ao público, importante efeméride

que traduz o crescimento e a afirmação da instituição,

sublinhada pela actividade desenvolvida em prol do

estudo e da divulgação da cerâmica.

Da história da instituição salientam-se momentos

marcantes, como a constituição da Comissão

Organizadora do Museu de Cerâmica, a 26 de Julho

de 1979. Esta Comissão integrava José Luís Lalanda

Ribeiro, Rafael Salinas Calado, Nicole Ballu-Loureiro,

Exaltina Gil Nogueira e Artur Maldonado Freitas, sendo

responsável pela aquisição do Palacete do Visconde

de Sacavém pelo Estado e de parte do seu espólio,

assim como da colecção de Alfredo Lucas Cabral, um

vasto conjunto de peças de Rafael Bordalo Pinheiro.

Criado oficialmente pelo Decreto-Lei n.º 200/83 de

19 de Maio, o Museu de Cerâmica ficou assim instalado

no Palacete do Visconde de Sacavém, edifício do século

XIX intimamente ligado a uma relevante fase da

cerâmica em Portugal.

No desenvolvimento da sua missão, o Museu prosseguiu

o alargamento e enriquecimento das colecções, através

dum programa de compra e de doação de peças, e

promovendo a respectiva divulgação através de

exposições itinerantes que percorreram o País.

Em 1989, é criado o Grupo dos Amigos do Museu de

Cerâmica, manifestando um assíduo acompanhamento

e apoio às actividades da instituição.

Entretanto, o Museu recebe a remodelação e ampliação

dos serviços técnicos e administrativos, enquanto

imprime modernidade à sua actuação, quer informati-

zando as colecções, quer dinamizando o Serviço

Educativo, valência de elevado significado na actividade

que desenvolve.

Exposições e estudos de relevo são também produzidos

pelo Museu, nomeadamente da obra cerâmica dos

Museu de Cerâmica
– Comemoração dos 25 Anos

Informações e contactos

Ecomuseu Municipal do Seixal

Praça 1.º de Maio, 1

2840-485 SEIXAL

Tel.: 210 761 12

Fax:210 976 113

ecomuseu@cm-seixal.pt

http://www2.cmseixal.pt/pls/decomuseu

/ecom_hpage

http://www.moinhosdemare-europa.org

http://www.moinhosdeportugal.org
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artistas Costa Motta Sobrinho, Manuel Gustavo Bordalo

Pinheiro e Rafael Bordalo Pinheiro, sendo publicados

os respectivos catálogos. Regista-se ainda a entrada

da “Colecção Francisco Coutinho Carreira – Doação

José Coutinho Martins e Ilda da Piedade Fortunato

Martins”, conjunto internacional de 1215 peças de

cerâmica e vidro contemporâneos.

Para assinalar os 25 Anos da sua abertura ao público,

o Museu de Cerâmica e o Grupo dos Amigos do Museu

de Cerâmica convidou todos os interessados a

reunirem-se num jantar comemorativo, que teve lugar

nos Jardins do Museu no dia 24 de Julho de 2009.

Actualmente, oferece-se ao público a exposição há

muito desejada pelos caldenses “Manuel Mafra 1829-

1905 | Mestre na Cerâmica das Caldas”, que estará

patente até 1 de Novembro de 2009. Trata-se de um

projecto trabalhado desde há alguns anos, numa

estreita parceria com o GAMC – Grupo dos Amigos

do Museu de Cerâmica e com a Câmara Municipal

das Caldas da Rainha, integrado na Festa da Cerâmica

2009 que decorreu entre 23 de Julho e 26 de

Setembro. ❚

Depois de cinco anos de encerramento devido a obras

de requalificação apoiadas pelo Programa Operacional

da Cultura, o Museu de Évora reabriu ao público no

dia 29 de Junho. É ainda uma reabertura parcial,

abrangendo as secções de pintura e de materiais

arquitectónicos e de escultura em pedra, que são as

mais significativas. Dos cinco anos de encerramento,

dois destinaram-se à remodelação arquitectónica

propriamente dita, que foi apenas um dos trabalhos

executados, pois a retirada das mais de 20.000 peças

da colecção, o seu retorno e as operações de restauro

em larga escala, que a colecção sofreu, exigiram um

trabalho bem mais demorado.

O programa arquitectónico, da responsabilidade do

arquitecto Hestnes Ferreira, procurou, com respeito

pelo edifício existente, dar resposta ao programa

museológico que se caracterizou por quatro aspectos

essenciais: 1. Retirada das áreas técnicas para o piso

inferior (reservas de arqueologia e oficina de

conservação) e para o piso superior (áreas

administrativas, gabinetes, biblioteca, sala de

referências e reservas de pintura, têxteis, pequenos

objectos, moedas e ourivesaria), de modo a separá-

-las completamente do percurso de visita. 2. Criação

de um percurso de visita que contemplasse no piso

inferior as salas dedicadas à arqueologia da região e

uma sala de exposições temporárias; no piso térreo

um conjunto de salas destinadas à escultura e a

elementos arquitectónicos entre o período Romano

e o Barroco; e no piso 1 um conjunto de salas

destinadas à exposição da colecção de pintura

portuguesa e estrangeira, da colecção de têxteis e

paramentaria, um gabinete de desenhos e um

gabinete de curiosidades que permitisse uma razoável

compreensão do sentido da colecção do fundador

do Museu D. Frei Manuel do Cenáculo. 3. Inserção,

sempre que possível, dos elementos arqueológicos

descobertos, enquadrando-os no percurso expositivo.

4. Dotação do edifício de condições de acessibilidade

para todos os públicos e de estabilização das condições

ambientais requeridas pelas várias colecções, tanto

em espaços de reserva como de exposição. 

Quando a montagem estiver completa, o Museu

apresentará 1770 peças expostas, tendo núcleos de

particular relevância para a história da cidade e para

a história da arte em Portugal. São muito relevantes

as colecções da Idade do Bronze e do período

Romano, bem como os conjuntos de epigrafia e

escultura medievais e renascentistas, mas talvez o

ponto forte do Museu possa ser considerado a sua

colecção de pintura, que documenta bem a arte

nacional entre os séculos XVI e XVIII e apresenta

igualmente uma importante colecção de pintura

estangeira. ❚

Museu de Évora 
– Reabertura  

Informações e contactos

Museu de Cerâmica

Rua Ilídio Amado – Apartado 97 

2504-910 Caldas da Rainha

Tel.: 262 840 280

Fax: 262 840 281

mceramica@ipmuseus.pt

Informações e contactos

Museu de Évora 

Largo Conde de Vila Flor

7000-804 Évora

Tel.: 266 702 604

Fax: 266 708 094

mevora@ipmuseus.pt

http://museudevora.imc-ip.pt



Na revista Patrimoine de l’industrie = Industrial Patrimony,

Paris, n.º 21, (Jan.-Jun. 2009), foi publicado o artigo

intitulado “Politiques et pratiques de sauvegarde. La

muséalisation du patrimoine industriel de la filière

laine: le cas de Covilhã”, da autoria de Elisa Calado

Pinheiro, Directora do Museu de Lanifícios da

Universidade da Beira Interior, Covilhã.

As linhas orientadoras do supracitado texto versam

sobre a progressiva reabilitação do tecido empresarial

covilhanense, que tem vindo a ser efectuada nas

duas últimas décadas, da qual a musealização in

situ das estruturas arqueológicas da Real Fábrica de

Panos e da Real Fábrica Veiga e a adaptação destes

edifícios às instalações da Universidade da Beira

Interior constituem um caso de sucesso de

preservação do património industrial edificado da

que é hoje considerada capital ibérica da indústria

dos lanifícios. ❚
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Museu de Lanifícios da Universidade 
da Beira Interior 
– Reconhecimento internacional

Informações e contactos

Museu de Lanifícios da Universidade

da Beira Interior

Rua Marquês d’Avila e Bolama

6201-001 Covilhã

Tel: 275 319 724 / 275 329 258

Fax: 275 319 712

muslan@ubi.pt

www.museu.ubi.pt

Informações e contactos

Museu de Francisco Tavares Proença

Júnior

Largo Dr. José Dias Lopes 

6000-462 Castelo Branco

Tel.: 272 344 277

Fax: 272 347 880

mftpj@ipmuseus.pt

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

dm.dcp@cm-faro.pt

O Museu de Francisco Tavares Proença Júnior apresenta

na Galeria de Exposições Temporárias a exposição

dedicada ao Bordado de Castelo Branco: “Colchas

de Castelo Branco: a constituição da colecção do

MFTPJ”.

O Bordado de Castelo Branco é hoje uma referência

cultural da identidade regional e caracteriza-se por

assumir características muito próprias ao nível dos

desenhos, da organização das composições, dos pontos

utilizados, da paleta de cores e das matérias-primas.

O Museu de Francisco Tavares Proença Júnior foi das

primeiras instituições regionais a reconhecer a

importância e o valor patrimonial e histórico do

Bordado de Castelo Branco, tendo iniciado a

constituição da colecção de Colchas em 1956.

A colecção de Colchas de Castelo Branco hoje existente

no Museu, agrupada por quatro núcleos, foi sendo

formada por diversas contribuições, destacando-se

pelo seu interesse o conjunto de 16 peças provenientes

da colecção particular “Ernesto Vilhena”:

– O núcleo de Colchas pertencentes à colecção Ernesto

Vilhena incorporadas em 1970;

– O núcleo de colchas do antigo Centro de Bordados

da Mocidade Portuguesa Feminina;

– O núcleo de Colchas produzidas pela Oficina Escola

de Bordados Regionais, criada no Museu em 1976,

pelo decreto-lei n.º 805/76, de 8 de Novembro;

– O núcleo constituído por doações de cidadãos

interessados na preservação, divulgação e partilha do

património cultural regional.

Na exposição referida são apresentadas Colchas de

diversas tipologias, com maior ou menor complexidade

ao nível do desenho e da execução técnica, que

representam os diversos núcleos e fases de

incorporação e de constituição da colecção de que

o Museu é hoje detentor. ❚

Museu de Francisco Tavares Proença Júnior
– Colchas de Castelo Branco: a constituição da colecção do museu  

O Museu de Faro foi distinguido pela Tertúlia Farense

como “Instituição Cultural 2008” que se diferenciou

pelo trabalho cultural na cidade de Faro.

A Tertúlia Farense, criada em 2007, é composta por

cidadãos activos que se reúnem uma vez por mês.

Cada sessão conta com a apresentação de um tema:

ambiente, património, cultura.

No ano em que o museu comemora 115 anos, este

Museu Municipal de Faro
– Distinção Instituição Cultural 2008 



reconhecimento dos farenses revela o trabalho consis-

tente, coerente, sistemático e humilde que a equipa do

Museu de Faro vem desenvolvendo com a comunidade.

Cada distinção é uma responsabilidade acrescida e

mais um motivo para a equipa continuar a desenvolver

uma museologia socialmente comprometida. Este

“galardão” é dedicado a todos os que sonham e

constroem, a cada dia, este espaço cultural. ❚
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Informações e contactos

Museu Nacional do Azulejo 

Rua Madre de Deus, 4 

1900-312 Lisboa 

Tel.: 218 100 340

Fax: 218 100 369

mnazulejo@imc-ip.pt

http://mnazulejo.imc-ip.pt

Informações e contactos

Museu Quinta das Cruzes

Calçada do Pico, N.º 1

9000-206 Funchal

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

mqc@netmadeira.com

www.museuquintadascruzes.com

Museu Nacional do Azulejo 
– Protocolo com o Centro de História de Além-Mar

No dia 3 de Julho, foi celebrado um Protocolo de

cooperação entre o Museu Nacional do Azulejo e o

Centro de História de Além-Mar (CHAM) da Faculdade

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova

de Lisboa / Universidade dos Açores, pelos respectivos

directores: Maria Antónia Pinto de Matos e João Paulo

Oliveira e Costa.

Considerando a actividade científica do CHAM, centrada

no estudo da história da expansão portuguesa e dos

seus reflexos na Europa e, em particular, a especialização

da sua linha de investigação de História da Arte e do

grupo de Arqueologia na pesquisa sobre os vestígios

materiais decorrentes deste processo, entendeu-se

celebrar este protocolo com vista ao desenvolvimento

de investigação integrada das fontes escritas, artísticas

e arqueológicas relacionadas com a azulejaria e cerâmica

portuguesas. Previstas estão, também, a realização

conjunta de iniciativas e projectos de investigação e

de exposição de âmbito internacional com vista ao

estudo e divulgação deste património. ❚

Museu Quinta das Cruzes
– Reabertura após obras de qualificação

O Museu Quinta das Cruzes reabriu as suas portas ao

público no dia 14 de Julho, após um ano de

encerramento, com uma imagem renovada e mais

qualificada, permitindo uma fruição mais adequada e

abrangente deste espaço, agora acessível a pessoas

com deficiência motora e mobilidade reduzida.

A promoção da obra, comparticipada pelo programa

POPRAM III / FEDER – Fundo Europeu de Desenvol-

vimento Regional, foi da responsabilidade da Secretaria

Regional de Educação e Cultura/Direcção Regional dos

Assuntos Culturais, sob a fiscalização da Direcção de

Serviços do Património Cultural. A intervenção abrangeu

trabalhos de manutenção, restauro e requalificação de

toda a área ajardinada e edificada da Quinta, incluindo

o edifício principal do museu, capela, portaria/loja,

anexos, serviços técnicos/administrativos, e outros

trabalhos especializados: reforço estrutural dos pavi-

mentos de madeira; iluminação no interior das salas

de exposição permanente do 1.º piso, iluminação

exterior do edifício principal e dos jardins; e recuperação

e funcionamento de todos os fontanários existentes.

Na exposição permanente, apoiada por uma nova

sinalética e museografia, assume particular destaque a

Exposição de Glíptica, cujo núcleo engloba 112 peças,

das quais estão expostas 64, entre entalhes e camafeus,

compreendendo exemplares romanos que vão desde

o século III a.C. ao século IV d.C., bem como peças

modernas do século XVI ao XIX. 

Em exposição, pela primeira vez ao público, apresentam-

-se ainda a recentemente adquirida pintura a óleo sobre

tela «The Honourable East India Company’s ship Dunira

passing Funchal Bay on the Island of Madeira», da

autoria do pintor inglês Thomas Buttersworth, datada

de 1830, um relógio de bolso em ouro, cravejado de

diamantes, da casa Breguet, datado do início do século

XX, que pertenceu ao Imperador Carlos D’Áustria

(Doação Dr. Diogo Castelbranco de Paiva Brandão,

2009), e uma Cadeirinha de fabrico francês, datada da

segunda metade do século XVIII, que sofreu um

complexo tratamento de restauro, entre os anos de

2005-2007, no Instituto Português de Conservação e

Restauro. ❚
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Informações e contactos

Museu da Quinta de Santiago

Rua de Vila Franca, 134

4450-802 Leça de Palmeira

Tel.: 229 952 401 / 222 402 675

museuqsantiago@cm-matosinhos.pt

http://www.cm-matosinhos.pt/Page

Gen.aspx?WMCM_PaginaId=11820

Com a presença do Ministro da Cultura e do Ministro

das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, teve

lugar em 25 de Agosto, no Palácio Nacional de Queluz,

a cerimónia de lançamento da primeira obra de recupera-

ção ao abrigo do Programa de Recuperação do Patri-

mónio Classificado, também designado de Cheque-Obra.

Com uma intervenção de 600 mil euros, o Palácio

Nacional de Queluz será o primeiro imóvel classificado

a beneficiar de trabalhos de intervenção e restauro,

nomeadamente de recuperação das fachadas com o

apoio mecenático das empresas Soares da Costa e MSF

(Moniz da Maia Serra & Fortunato).

A intervenção no Palácio Nacional de Queluz é vasta

e abrange fachadas exteriores viradas para a rua e

Palácio Nacional de Queluz
– Programa Cheque-Obra

Foi com “pompa e circunstância” que o Museu da

Quinta de Santiago reabriu ao público no dia 28 de

Junho, assinalando o 25.º Aniversário da elevação de

Matosinhos/Leça a cidade. O dia foi, por isso, de

festa. O programa preparado pela autarquia para a

reabertura do museu foi extenso e diversificado,

atraindo centenas de pessoas que se deixaram envolver

pela beleza dos jardins, pela magnífica vista sobre a

cidade e pelo clima festivo desta inauguração que

resultou num evidente e aclamado upgrade deste

espaço museológico tão importante do concelho de

Matosinhos.

O Museu da Quinta de Santiago é um espaço

museológico da autarquia que tem por missão a

preservação da memória da cidade, particularmente

das profundas transformações urbanas, sociais e

económicas decorrentes do processo industrial e do

desenvolvimento portuário de Leixões. Para atingir

tal desiderato, o museu socorre-se, não só do próprio

edifício no qual se encontra instalado, mas alicerça-

-se também na arte, nomeadamente (embora não de

um modo exclusivo) nas telas de três testemunhas

privilegiadas desses acontecimentos: António Carneiro,

Augusto Gomes e Agostinho Salgado.

Aberto ao público em 1996 pela Autarquia, o museu

esteve encerrado para obras de restauro e ampliação

de espaços desde Agosto de 2007. Apesar da

qualidade de construção do edifício, projectado pelo

Arq.º Nicola Bigagglia, bem como da recuperação

realizada há cerca de 10 anos pelo Arq.º Fernando

Távora, refira-se que o Museu da Quinta de Santiago,

em Leça da Palmeira, estava a dar alguns sinais de

degradação com o passar dos anos, que importava

sinalizar. 

Assim, o Museu da Quinta de Santiago foi alvo uma

minuciosa qualificação no seu interior e também no

exterior. Neste projecto esteve implícita a necessidade

crescente de dotar o museu de espaços alternativos

para iniciativas paralelas, nomeadamente dos serviços

educativos, que o crescente número de visitantes e

utilizadores justificavam. 

Entre os espaços novos registam-se a loja, o espaço

Internet, uma sala multimédia, a reformulação da

cafetaria e, fora do edifício, as antigas cavalariças que

vão abrigar o Espaço Irene Vilar, um espaço polivalente

que inclui auditório, uma exposição dedicada à

Escultora e áreas oficinais para os Serviços Educativos. 

Para a reabertura, o Museu da Quinta de Santiago

preparou duas novas exposições de longa duração,

duas temporárias, bem como reformulou a exposição

de escultura patente nos jardins, onde agora se podem

encontrar esculturas, espreguiçadeiras e baloiços

suspensos.

O museu tem também agora novos horários: embora

esteja aberto de terça a domingo, o jardim, a loja, a

cafetaria, a esplanada e o auditório estarão abertos

todos os dias. Às quintas-feiras, o Museu encerra apenas

à meia-noite (incluindo cafetaria e esplanada). ❚

Museu da Quinta de Santiago
– Reabertura após obras de restauro e ampliação 
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pátios, bem como as fachadas principais e mais

ornamentadas viradas para os jardins. Trata-se de uma

acção decisiva para a salvaguarda e qualificação do

Palácio, que virá repor o equilíbrio e a harmonia estética

e artística do conjunto monumental que constitui o

Palácio, na sua relação com os Jardins e o Parque que

o envolvem. Com esta intervenção será também

reabilitada a leitura e a plena fruição pública deste

Monumento que é um dos exemplos mais notáveis

da Arquitectura Barroca em Portugal e uma referência

para o público que nos visita.

Com o Programa Cheque-Obra, 16 empresas vão

associar-se com donativos em espécie, neste caso, em

obra, num plano plurianual de âmbito nacional, como

refere a Resolução do Conselho de Ministros n.º 70/

2009, de 20 de Agosto de 2009. ❚

Novos Sítios de Museus na Internet
Palácio Nacional de Queluz – www.pnqueluz.imc-ip.pt

Palácio Nacional de Sintra – www.pnsintra.imc-ip.pt

– Sítios renovados

Museu do Brinquedo – www.museu-do-brinquedo.pt

Museu Municipal de Coruche – www.museu-coruche.org

Edições de Museus da RPM

Museu Municipal de Coruche 

Roteiro Megalítico de Coruche

O Roteiro Megalítico de Coruche afigura-se como um pequeno manual de campo, de fácil utilização, para

todos aqueles que estejam interessados em conhecer o património construído pré-histórico do concelho,

aliando uma visita cultural ao contacto com a natureza.

Ao longo das 97 páginas encontram-se quatro percursos alternativos abarcando quatro herdades distintas.

Os monumentos a visitar foram escavados, na época de 30, pelo então director do Museu Nacional de

Arqueologia, o professor Manuel Heleno, encontrando-se a maioria inéditos até ao momento. Em cada um

deles encontra-se a descrição da arquitectura, o espólio recolhido e a forma de o localizar e identificar.

Mesmo os monumentos actualmente não localizados estão referenciados.

Neste Roteiro, a par dos mapas explicativos e das imagens do espólio recolhido, aliam-se também fotografias

actuais com imagens dos anos 30.

Espera-se que seja uma ferramenta útil para a descoberta do megalitismo de Coruche, trazendo para a

actualidade um património ainda hoje desconhecido para muitos.

O Roteiro editado em parceria com o Museu Nacional de Arqueologia/MNA, contou com o apoio financeiro

do Programa ProMuseus 2008 promovido pelo IMC/RPM.

Informações e contactos

Palácio Nacional de Queluz

Largo do Palácio

2745-191 Queluz

Tel.: 214 343 860

Fax: 214 343 878

pnqueluz@imc-ip.pt

www.pnqueluz.imc-ip.pt

Sítio do Palácio Nacional de Queluz
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Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa / Vita vitri O Vidro Antigo em Portugal

O Catálogo da Exposição temporária Vita vitri pretende ser guia e memória sobre o tema do vidro numa

perspectiva actual do ciclo de vida do vidro antigo em Portugal. Apresentam-se peças de grande valor

arqueológico e estético, assim como importantes contributos para o conhecimento do Vidro na Antiguidade.

Museu Carlos Machado / O Museu em sua casa: reflexos de uma insularidade

Este catálogo documenta a exposição “O Museu em sua Casa”, comissariada por Anne Stichelmans.

Resultou de um projecto imaginativo, pedagógico e de proximidade com públicos potenciais, em parceria

com os Amigos do Museu Carlos Machado e com algumas empresas e autarquias da Ilha de S. Miguel.

Numa altura em que o edifício sede do Museu Carlos Machado, o Convento de Santo André, se encontra

encerrado para obras de renovação e ampliação, este projecto, que decorreu de Novembro de 2007 a

Dezembro 2008, teve como objectivo dar uma visibilidade ampla e acessível às diversas colecções do

museu, evocando as múltiplas facetas que construíram a sua identidade ao longo dos tempos. O catálogo,

à semelhança da exposição, permite um olhar sobre as principais colecções do museu que incidem sobre

as seguintes tipologias: história natural, arte, arte sacra, brinquedos, etnografia regional e etnografia

africana. A edição do catálogo em português e inglês tem apresentação de Duarte Melo, Director do

museu.

Museu Carlos Machado / Leonor no Núcleo de Arte Sacra

Organizado pelo Serviço Educativo do Museu Carlos Machado, o objectivo deste guia é aproximar o público

mais jovem das colecções do Núcleo de Arte Sacra deste Museu, fazendo com que este interiorize o espaço

como um bem comum da sociedade.

Museu Carlos Machado / Readymade: Pinturas 2002-2007

Neste Catálogo apresenta-se um conjunto de pinturas representativas de diferentes fases do trabalho de

André Laranjinha. A exposição descontextualiza, reelege e dá um novo sentido às pinturas. Permite-nos

especular sobre a existência de uma ordem conceptual entre pinturas aparentemente desconexas, oferecendo

uma leitura inédita do trabalho deste artista.

Museu de Mértola / Alcáçova do Castelo de Mértola 1978-2008: trinta anos de Arqueologia

Após vários anos de trabalho de conservação e restauro foi aberta ao público a Alcáçova do Castelo de

Mértola. Na abertura do circuito foi apresentada esta publicação, que através de textos, fotografias e

desenhos faz uma retrospectiva dos trabalhos efectuados neste local – um dos sítios museológicos mais

importantes e valiosos do concelho de Mértola.

Museu de Mértola / Mértola arqueológica: 2003-2008 

Na continuação dos “Cadernos de Mértola”, criados em 2002, esta publicação divulga os trabalhos

arqueológicos desenvolvidos no concelho de Mértola entre os anos de 2003 e 2008. Reúnem-se seis artigos

sobre os sítios onde mais recentemente decorreram trabalhos arqueológicos: Mesquita/Igreja Matriz de

Mértola; Cine-Teatro Marques Duque; Biblioteca Municipal; Hospedaria Beira Rio; Eixo Comercial de Mértola;

e Ermida do Monte Mosteiro. Uma útil publicação para uma primeira abordagem à Mértola arqueológica

mais recente.
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Museu de Mértola / Mértola nas rotas comerciais do Mediterrâneo: de cidade portuária a Vila Museu

Integrado no projecto “Mercator: os caminhos do comércio e as cidades mercantis no Mediterrâneo”, este

itinerário cultural tem como objectivo divulgar o património histórico-arqueológico do concelho de Mértola,

com destaque para o circuito das rotas comerciais do Mediterrâneo, nas quais esta vila se integra desde os 

tempos mais remotos. É ainda focada a rota fluvial do Guadiana como importante entreposto comercial da

cidade romana e islâmica de Mértola, bem como as vias terrestres que conduziam às serras circundantes,

prósperas em minério, e às planícies fecundas em cereais. Uma sugestão de leitura para quem procura saber

mais um pouco sobre o património cultural da Vila de Mértola.

Museu da Pólvora Negra / Fio da Memória: Operários da Fábrica da Pólvora

Catálogo da exposição de longa duração distribuída por quatro edifícios industriais e espaço envolvente da

antiga Fábrica da Pólvora de Barcarena, sobre o mais recente período da sua história, incluindo testemunhos

dos operários que ali trabalharam nas últimas décadas. O catálogo integra um conjunto de textos da autoria

de Clara Frayão Camacho, José Manuel Lopes Cordeiro, Paulo Ferreira Costa e Rogério Abreu, cujas questões

principais abordadas incidem sobre o património industrial e o património imaterial.

Museu de Portimão / Manuel Teixeira Gomes: o coleccionador de pintura

O Museu de Portimão, por ocasião das comemorações do seu primeiro aniversário, inaugurou no passado

mês de Maio a exposição “Manuel Teixeira Gomes – O Coleccionador de Pintura”. Esta mostra apresentou

um núcleo significativo de obras pertencentes ao Museu, adquiridas pela Câmara Municipal de Portimão,

e os importantes legados deste ilustre portimonense ao Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu

do Chiado e ao Museu Nacional Soares dos Reis.

O catálogo da exposição é também um convite a um reencontro renovado com Manuel Teixeira Gomes,

as suas opções estéticas, a sua observação atenta da vida e do mundo.

Museu da Villa Romana do Rabaçal / Registo gráfico de mosaicos “in situ” na “Villa” Romana do Rabaçal

2002-2008. Uma experiência de voluntariado e de entreajuda internacional

O catálogo da exposição dedicada ao Registo gráfico de mosaicos in situ na Villa romana do Rabaçal 2002-

-2008 dá a conhecer as metodologias, as práticas e os resultados do trabalho de investigação em torno

do património musivário da Villa Romana do Rabaçal, acções que constituem os alicerces da salvaguarda

dos patrimónios e base segura onde crescem e dão fruto. O catálogo e a exposição salientam as contribuições

de várias áreas do saber, do saber-fazer, do poder-fazer e do gostar-de-fazer que consubstanciam milhares

de horas de trabalho voluntário, intergeracional e multicultural, bem como a importância do registo –

gráfico, em filme e em suporte digital – para a descrição, interpretação, manutenção, conservação e

restauro do património musiviário. Esta edição contou com o apoio do IMC/RPM no âmbito do Programa

ProMuseus.

Palácio Nacional de Mafra / Alquimistas, Espagiristas, Ervanários e Boticários: em busca da vida eterna

Catálogo da Exposição de livros sobre ensinamentos ocultos da Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra.

Consta essencialmente de obras publicadas entre os séculos XVI e XIX, sendo a grande maioria escritas em

latim e impressas tanto em Portugal como no estrangeiro. A grande variedade de obras de farmacopeia,

química, terapêutica e alquimia permite-nos afirmar que estamos perante uma das melhores e mais completas

colecções portuguesas médico/farmacológicas.
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Em Agenda

CASA PERFEITÍSSIMA – 500 Anos da Fundação 

do Mosteiro da Madre de Deus

Fundado em 1509 por iniciativa da Rainha D. Leonor (1458-1525), mulher

de D. João II e irmã do Rei D. Manuel I, o Mosteiro da Madre de Deus cedo

se afirmou como um espaço de excepção no contexto português. Este carácter

de singularidade advém tanto das figuras que lhe ficaram associadas, começando

pela da sua fundadora, personagem ímpar no universo intelectual e mecenático

da Europa de então, como da própria arquitectura e obras de arte associadas

ao cenóbio.

A D. Leonor, fundadora das Misericórdias e responsável pela introdução da

imprensa em Portugal, se deve a encomenda de uma série de obras, tanto

no reino, como na Europa do sul e do norte. São peças de pintura, iluminura,

cerâmica, têxteis e escultura, que aliam à qualidade técnica uma riqueza

iconográfica e de sentido que importa revelar e analisar no entendimento que

se pretende desenvolver da figura da própria Rainha e do lugar a que ficou

associada.

Por ocasião da comemoração dos 500 anos da fundação do Mosteiro da Madre

de Deus, o Museu Nacional do Azulejo organizou um colóquio que decorreu

entre os dias 21 e 23 de Maio, que contou com uma adesão significativa por

parte de académicos, conservadores de museus, estudantes, conservadores-

-restauradores e demais público. Neste momento o museu está a preparar

uma exposição dedicada ao edifício, à sua fundadora e aos objectos que aqui

se reuniram. 

A exposição, que deverá decorrer entre Dezembro de 2009 e Abril de 2010,

será acompanhada por um catálogo bilingue (Português/Inglês), que contará

com a colaboração de especialistas portugueses e estrangeiros, tanto do mundo

académico, como profissionais de museus. 

Museu Nacional do Azulejo

Tel.: 218 100 340 | mnazulejo@imc-ip.pt | http://mnazulejo.imc-ip.pt

LISBOA

IMC/Galeria de Pintura do Rei
D. Luís
Exposição

Obras de Referência dos Museus da Madeira

Inauguração a 20 de Novembro 2009. Até 28 de Fevereiro

de 2010

Tel.: 213 650 800

contactos@imc-ip.pt

www.imc-p.pt

Casa–Museu Dr. Anastácio
Gonçalves 
Exposição

Casa Gravada. Olhares sobre a Casa-Museu Dr.

Anastácio Gonçalves

Até 31 de Janeiro de 2010

Serviço educativo

Domingos das 10 às 13. Museus e Património… em

Família

Música para Bebés – 0 aos 24 meses

25 de Outubro de 2009

Tel.: 213 540 823  | cmag@ipmuseus.pt

www.cmag-ipmuseus.pt | http://blogdacmag.blogspot.com

Custódia
Ourivesaria Portuguesa
Oficina de Lisboa, 
Paul Mallet
Datada de 1799

Fonte (fragmento do coroamento)
Oficina activa em Lisboa
Século XVI, 1510-1525
Pedra (calcário)
A.49 x L.30 x P.29cm
Prov. Mosteiro da Madre de Deus
MNAZ
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Museu Calouste Gulbenkian
Serviço Educativo

O gosto do coleccionador – adultos

6 de Outubro de 2009

Máscara de múmia – adultos

7 de Outubro de 2009

Curso A arte, a história e o mundo – adultos

7, 9, 14 e 16 de Outubro de 2009

Dos oásis no desertos aos oásis nos tapetes – adultos

25 de Outubro de 2009

Sonhar e construir – 4 aos 7 l 8 aos 12 anos

10 de Outubro de 2009

Veneza: uma cidade sobre ilhas – 4 aos 7 l 8 aos 12

anos

10 de Outubro de 2009

Ambiente e ambientes – 4 aos 7 l 8 aos 12 anos

17 de Outubro de 2009

Desertos, tendas e tapetes – 4 aos 7 l 8 aos 12 anos

18 de Outubro de 2009

As viagens do chá – 4 aos 7 l 8 aos 12 anos

24 de Outubro de 2009

Tel.: 217 823 000

museu@gulbenkian.pt

www.museu.gulbenkian.pt

Museu do Chiado/Museu
Nacional de Arte
Contemporânea
Exposições

De Amadeo a Paula Rego, 50 anos de Arte

Portuguesa (1910-1960)

Até Outubro de 2009

João Pedro Vale, Feijoeiro

Até 31 de Outubro de 2009

Tel.: 213 432 148 

Fax: 213 432 151

mnac-museudochiado@imc-ip.pt

www.mnac-museudochiado.imc-ip.pt

Museu da Música
Exposição

Nova música _ Música nova _ Novos músicos

Até 31 de Outubro de 2009

Tel.: 217 710 990 

mmusica.ruinunes@imc-ip.pt 

www.museudamusica.imc-ip.pt

blog: http://museu-musica.blogspot.com

Museu Nacional 
de Arqueologia
Exposições

Quinta do Rouxinol: Uma olaria romana no estuário

do Tejo 

Até 29 de Novembro de 2009

Co-organização: Ecomuseu do Seixal e Museu Nacional de

Arqueologia

Serviço Educativo

No âmbito da exposição Quinta do Rouxinol: Uma olaria

romana no estuário do Tejo 

Visita temática – para público escolar e outros grupos

organizados do concelho do Seixal

Itinerário romano – Mérida – público juvenil e

adulto/famílias

3 e 4 de Outubro de 2009

Tel.: 213 620 000

info@mnarqueologia-ipmuseus.pt

www.mnarqueologia-ipmuseus.pt

Museu Nacional de Arte
Antiga
Exposições

Encompassing the Globe. Portugal e o Mundo nos

séculos XVI e XVII

Até 11 de Outubro de 2009

Casa Gravada. Olhares sobre a Casa-Museu 
Dr. Anastácio Gonçalves

Exposição Quinta do Rouxinol: Uma olaria romana 
no estuário do Tejo

Amadeo de
Souza-Cardoso 
Cabeça
[c.1914-1915]
Col. MNAC-Museu do Chiado
Fotógrafo. Arnaldo Soares

Paula Rego 
Self portrait in red
[1962]
Col. MNAC-Museu do Chiado
Fotógrafo. Arnaldo Soares

Milagre de S. Francisco Xavier
Andre Reinoso
Portugal, 1619-22
Óleo sobre tela
Museu de Sao Roque©ETG 2009_02

Biombo Namban
Arte namban, 1593-1601
Madeira, papel
MNAA©ETG 2009_16
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Pintura portuguesa de Nuno Gonçalves a Domingos

Sequeira

Até Novembro de 2009

Escultura portuguesa: obras de referência

Até Novembro de 2009

Sérgio Guimarães de Andrade (1946-1999):

conservador da Escultura

Até Novembro de 2009

Tel.: 213 912 815

mnarteantiga@ipmuseus.pt

http://mnaa.imc-ip.pt

Museu Nacional do Azulejo
Exposições

Do Ritual ao Quotidiano. Cerâmica Chinesa da

Colecção Francisco Capelo

Até 30 de Novembro de 2009

Simetrias Secretas, Margalida Escales

Até 31 de Outubro de 2009

CASA PERFEITÍSSIMA – 500 Anos da Fundação do

Mosteiro da Madre de Deus

Até Abril de 2010

Tel.: 218 100 340

mnazulejo@imc-ip.pt

http://mnazulejo.imc-ip.pt

Museu Nacional dos Coches
Serviço educativo

Domingos das 10 às 13. Museus e Património… em

Família

Ateliê de Douramento – maiores de 4 anos

18 de Outubro | 22 de Novembro de 2009

Tel.: 213 610 850

mncoches@ipmuseus.pt

www.museudoscoches-ipmuseus.pt

Museu Nacional de Etnologia 
Exposição

Pinturas Cantadas: Arte e performance das Mulheres

de Naya

Até 31 de Dezembro de 2009

Desenhar para ver. O Encontro de Bárbara Assis

Pacheco com as Galerias da Amazónia

Até 31 de Março de 2010

Tel.: 213 041 160/9

mnetno@ipmuseus.pt

www.mnetnologia-ipmuseus.pt

Museu Nacional do Traje 
Exposições

Yves Saint-Laurent na Colecção do Museu Nacional

do Traje

Até 18 de Outubro de 2009

Trajes dos Séculos XIX e XX (1800-2000)

Até 31 de Dezembro de 2009 

Trajes Reais, Rainha D. Amélia e D. Manuel II 

Até 31 de Dezembro de 2009

O Traje como meio de comunicação Intercultural

Até 31 de Dezembro de 2009

Serviço educativo

Domingos das 10 às 13. Museus e Património… em

Família:

O Mistério do Baú – maiores de 6 anos

6 de Dezembro de 2009 

Tel.: 217 590 318 / 490

mntraje@imc-ip.pt | www.museudotraje-ipmuseus.pt

PORTO

Museu de Arte
Contemporânea de Serralves
Exposições

Serralves 2009 – A COLECÇÃO (2ª parte)

Inauguração a 30 de Outubro 2009. Até Janeiro de 2010

Augusto Alves da Silva

Inauguração a 17 de Outubro 2009. Até Janeiro de 2010

Tel.: 226 156 500

serralves@serralves.pt | www.serralves.pt

Museu Nacional Soares 
dos Reis
Exposição

De ponte em ponte

Até 22 de Novembro de 2009

Serviço educativo

Domingos das 10 às 13. Museus e Património… em

Família:

Um Estudante de Belas Artes – Henrique Pousão – famílias 

18 de Outubro de 2009

Caretas e outras Expressões dos nossos Rostos – famílias

1, 15 e 29 de Novembro | 13 de Dezembro 2009 

Tel.: 223 393 770 | mnsr@ipmuseus.pt | http://mnsr.imc-ip.pt

NORTE

Museu da Fundação
Cupertino Miranda 
Vila Nova de Famalicão

Exposição

António Paulo Tomaz – Obra Plástica

Comissários: Perfecto E. Cuadrado e António Gonçalves

Até 12 de Novembro de 2009

Tel.: 252 301 650 | geral@fcm.org.pt | www.fcm.org.pt  

Augusto Alves da Silva
da série Paisagens Inúteis, 2004 – 2006
Fotografia, 165 x 206cm
Cortesia do Artista, Paço de Arcos 
e Galeria Pedro Oliveira, Porto

Retrato de Artur do Cruzeiro Seixas, 1946
Tinta-da-China sobre papel
21 x 14,9 cm
Doação Cruzeiro Seixas, 
Colecção Fundação Cupertino de Miranda

Sem título, 1946
Óleo sobre papel
32,5 x 35,3 cm
Doação Cruzeiro Seixas, 
Colecção Fundação Cupertino de Miranda

Júlio Pomar
Jeu de Pomme, 2004
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Museu Municipal 
de Etnografia e História 
da Póvoa de Varzim
Exposição

Rocha Peixoto: Coleccionador, Museólogo 

e Arqueólogo

Comemorações do centenário da morte de Rocha Peixoto

(1866-1909)

Até Dezembro de 2009

Tel.: 252 090 002

museu@cm-pvarzim.pt

CENTRO

Museu de Aveiro
Actividades

Música no Museu – 250 Anos de Aveiro

Recital de Cravo

Obras de J.S-Bach e J.H.d’Anglebert

Christine Daxelhofer – Alemanha

17 de Outubro de 2009

Concerto de Órgão

Música Portuguesa dos séculos XVI, XVII, XVIII e XX

Edite Rocha

6 de Novembro de 2009

Concerto Natal Barroco

Música Sacra portuguesa do século XVII

Ensemble Joanna Musica

12 de Dezembro de 2009

Tel.: 234 423 297

maveiro@ipmuseus.pt

www.imc.pt

Museu Grão Vasco  
Viseu

Exposição

Arte, poder e religião… nos tempos medievais

Até 14 de Novembro de 2009

Tel.: 232 42 20 49

mgv@ipmuseus.pt

www.imc-ip.pt

LISBOA E VALE DO TEJO

Ecomuseu Municipal 
do Seixal 
Núcleo da Mundet 

Seixal

Exposições

Cortiça ao milímetro – o papel da Mundet (1915-

-1988)

Até Outubro de 2009

A cortiça na fábrica: a preparação 

– inserida no percurso Quem diz cortiça diz Mundet , quem

diz Mundet diz cortiça

Exposição de longa duração

Serviço Educativo

Público escolar e outros grupos organizados

Descobertas matemáticas na Mundet 

O ratinho de cortiça 

Fazer um álbum fotográfico 

O teu postal ilustrado 

Domingos das 10 às 13 – Museus e Património em

Família:

O Ratinho de Cortiça – público juvenil e adulto/famílias

25 de Outubro de 2009

Núcleo Naval

Arrentela 

Exposições

Memórias da Faina do Alto Mar

Até Outubro de 2009

Serviço Educativo

Público escolar e outros grupos organizados

Estaleiro de brincadeiras 

Dança dos barcos 

Quiz de barcos 

Jogando a pares no Núcleo Naval 

Domingos das 10 às 13 – Museus e Património…

em Família:

Jogando a pares no Núcleo Naval

11 de Outubro de 2009

Estaleiro de brincadeiras

29 de Novembro de 2009

Actividade

2.º Curso de Iniciação e Desenvolvimento 

em Modelismo – jovens e adultos

Até Janeiro de 2010

Núcleo do Moinho de Maré 

Corroios

Exposição

600 anos de moagem no Moinho de Maré 

de Corroios

Exposição de longa duração

Serviço Educativo

Dominó dos cereais – público escolar e outros grupos

organizados

Quem ao moinho vai, a pintar sai – público escolar

e outros grupos organizados

Uma visita, duas exposições – professores e educadores

13 de Outubro de 2009

Com as mãos no barro – público escolar e outros grupos

organizados

2,3 e 4 de Novembro de 2009

Contos contados com som – público escolar e outros

grupos organizados

11 de Dezembro de 2009

Domingos das 10 às 13 – Museus e Património em

Família:

Com as mãos no barro – público juvenil e adulto/famílias

1 de Novembro de 2009

Para o Natal, de farinha e cereal – público juvenil e

adulto/famílias

13 de Dezembro de 2009

Extensão do Ecomuseu na Fábrica 

da Pólvora

Vale de Milhaços, Corroios

Serviço Educativo

O Circuito da Pólvora Negra – público escolar, juvenil,

adulto/famílias e outros grupos organizados 

18 de Outubro e 22 de Novembro de 2009

Núcleo Urbano Antigo de Arrentela

Arrentela 

Serviço Educativo

Público escolar e outros grupos organizados

A pé pela Amora

A pé pela Arrentela

Núcleo Urbano Antigo do Seixal

Seixal

Serviço Educativo

A pé pelo Seixal – público escolar e outros grupos

organizados

Tel.: 210 976 112 

ecomuseu@cm-seixal.pt | www.cm-seixal.pt/ecomuseu

Museu do Brinquedo
Sintra

Exposição

Playmobil – a história de um sorriso

Até 31 de Dezembro de 2009

Tel.: 219 106 016

m-brinquedo@museu-do-brinquedo.pt

www.museu-do-brinquedo.pt
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Museu de Cerâmica
Caldas da Rainha

Exposição

Manuel Mafra 1829-1905: Mestre na Cerâmica das

Caldas

Até 1 de Novembro de 2009

18 de Julho de 2009, 15h00: Visita guiada por Cristina Horta

(comissária) 

Tel.: 262 840 280

mceramica@ipmuseus.pt

www.imc-ip.pt

Museu Ferreira de Castro 
Actividades

“Clube de Leitura” – Conversas em torno de obras literárias

1ªs sextas-feiras de cada mês, 21h00

O Livro de Cesário Verde

2 de Outubro de 2009

Teolinda Gersão “ Histórias de Ver e Andar

6 de Novembro de 2009

O Triunfo dos Porcos / Animais da Quinta

4 de Dezembro de 2009

Tel.: 219 238 828

museu.fcastro@cm-sintra.pt

Museu Dr. Joaquim Manso
Nazaré

Exposição

Nazaré – mar, pesca e tradição

Até 31 de Outubro de 2009

Tel.: 262 562 801

meajm@ipmuseus.pt

http://mdjm-nazare.blogspot.com

Museu Municipal de Coruche
Exposições

Caminhos de Terra... Construções em pedra: 

O megalitismo em Coruche

Até 2 de Maio de 2010

Parceria: Museu Nacional de Arqueologia

António Badajoz

Até Dezembro de 2009

Exposição comemorativa dos 60 anos de alternativa de

António Badajoz 

Tel.: 243 610 820

museu.municipal@cm-coruche.pt

www.museu-coruche.org

Museu Municipal Vila Franca
de Xira
Núcleo-Sede

Vila Franca de Xira

Exposições

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

Ao longo do ano

Serviço educativo

Projecto Animação no Museu – Grupo de Teatro

Cegada – famílias e público em geral

15 de Novembro de 2009

Tel.: 263 280 350

educativo@museumunicipalvfxira.org

museumunicipal@cm-vfxira.pt

www.museumunicipalvfxira.org

Núcleo Museológico de Alverca

Exposições

Arqueologia em meio urbano: O Redescobrir da

História

Até Novembro de 2009

Alverca da Terra às Gentes

Ao longo do ano

Serviço educativo

Artes de Lã – Oficina de Tecelagem – famílias

22 de Novembro de 2009

Actividades

Conversas sobre Património e História

Arquivo Fotográfico do Núcleo de Alverca

Conservação Preventiva e Organização, por Dina

Alenquer

3 de Outubro de 2009

Arqueologia no Concelho de Vila Franca de Xira,

por João pimenta e Henrique Mendes

14 de Novembro de 2009

Tardes de Conversa – público em geral

Consequências do Terramoto de 1755, no Concelho

de Vila Franca de Xira

14 de Outubro de 2009

Invasões Francesas no Concelho de Vila Franca de

Xira

28 de Outubro de 2009

Tel.: 263 280 350

Núcleo Museológico do Mártir Santo

Vila Franca de Xira

Exposições

Arte e Devoção – Formas e Olhares

Inauguração a 25 de Setembro de 2009. Até Setembro 

de 2010

Serviço educativo

Projecto Animação no Museu – público em geral

Coro dos Trabalhadores do Metropolitano

10 de Outubro de 2009

Coro Alius Vetus 

20 de Dezembro de 2009

Tel: 263 285 600
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Museu da Pólvora Negra
Barcarena

Serviço Educativo

Ateliês (3 aos 6 anos)

Shiuuu!!! Vamos tentar ouvir o som do parafuso e

da formiga!

Água para quê! 

Viver no tempo dos Reis

Entre a água e a luz

Actividades (6 aos 12 anos)

Ateliê Fabrico o meu Corpo

Visita Jogo com teatro de Fantoches O Pirata do

olho negro!

Ateliê Fábrica de Histórias

Ateliê Qual o som do trovão

Qual o som destas profissões?

De uma máquina pode sair música?

Ateliê Receita do dia

Ateliê Viver no tempo dos Reis

Ateliês (ensino secundário e adultos)

Desenho a Carvão

Memória viva

Escultura de Santa Bárbara

Programa para a Semana da Ciência 

e da Tecnologia:

Ateliê Entre a água e a luz – 3 aos 6 anos

Ateliê Receita do dia – 6 aos 9 anos

23 e 26 de Novembro de 2009

Ateliê Viver no tempo dos Reis – 3 aos 6 anos

Ateliê O som do trovão – 2.º ciclo

24, 25 e 27 de Novembro de 2009

Tel.: 214 381 400

museudapolvoranegra@cm-oeiras.pt

www.cm-oeiras.pt

Palácio Nacional de Mafra
Exposição

Em busca da vida eterna... alquimistas, espagiristas,

ervanários e boticários

Até 31 de Outubro de 2009

Serviço educativo

Domingos das 10 às 13. Museus e Património… em

Família:

De Casa para o Convento, vamos entrar na Ordem

– 6 aos 12 anos

8 de Novembro de 2009

Tel.: 261 817 550

pnmafra@imc-ip.pt

www.imc.pt

ALENTEJO

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

Temporada de Visitas Temáticas

Ornitologia e Caça

Joaquim Miguel Palla Lizardo

31 de Outubro de 2009, 11h00

D. Manuel II, bibliógrafo

João Ruas, Director da Biblioteca e Arquivos

15 de Novembro de 2009, 11h00

Tel.: 268 980 659

palacio.vilavicosa@clix.pt

ALGARVE

Museu Municipal de Faro
Serviço Educativo

Outubro a Dezembro de 2009

Jogos Pedagógicos

Sabores do Convento – pré-escolar, 1.º ciclo

A Lenda do Mouro e o seu Tesouro – pré-escolar

Lendas e telas Encantadas – 1.º e 2.º ciclo

Aprender a olhar brincando – Pré-escolar, 1.º e 2.º anos

Há vida na Pintura Antiga – 3.º e 4.º ano e 2.º ciclo

Uma BD de outros tempos – Pré-escolar, 1.º e 2.º anos

Nos bastidores do Museu – 1.º, 2.º e 3.º ciclo

Jogos de Descoberta

Percurso: À Descoberta do Museu – 3.º e 4.º anos, 2.º

e 3.º ciclos

Percurso: À Descoberta da Cidade Perdida – 3.º e 4.º

anos, 2.º e 3.ºciclos

Percursos Temáticos: Militar, Religioso e À Descoberta

da Câmara Municipal – 3.º e 4.º anos, 2.º e 3.º ciclos

e secundário

Peddy Paper ao Museu – 3.º ciclo e secundário

Peddy Paper Vila-adentro – 3.º ciclo e secundário

Visitas Orientadas

Museu Municipal e Centro Histórico

Projectos

Outubro a Junho de 2010

A Brincar vou Aprender… – Pré-escolar

Histórias que te rodeiam… – 1.º ciclo

Caminet – Alunos do 3.º e 4.º anos das Escolas do 1.º

Ciclo do meio rural do concelho de Faro

Programa de Intervenção Comunitária

Famílias com Estórias – Museu Municipal de Faro

7 de Novembro e 5 de Dezembro de 2009

Conversas em Algarvio… Museu Municipal de Faro

– público adulto

15 de Outubro e 19 de Novembro 2009 

Conversas em Algarvio… Museu Regional do Algarve

– público adulto

6 de Outubro e 3 de Novembro 2009, 18h30

O Museu sai à Rua 

Actividades no Refúgio Aboim Ascensão

12 de Outubro, 9 de Novembro e 14 de Dezembro  2009 

Actividades

Rede de Museus do Algarve

Técnicos dos Museus Encontram-se – Área Serviço

Educativo

Apresentação das experiências de Faro, Portimão, Tavira,

Albufeira, Loulé e São Brás de Alportel

19 de Outubro de 20009

Tel.: 289 897 400

dm.dcp@cm-faro.pt

www.cm-faro.pt

MADEIRA

Museu Etnográfico 
da Madeira
Ribeira Brava

Exposição

Acesso às colecções em reserva – O Ferreiro

Até 15 de Novembro de 2009

O ferreiro a picar a foice
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Conheci a Irisalva faz este Agosto 20 anos. Decorria

a conferência trienal do ICOM em Haia e no Comité

dos Museus Regionais (ICR), a que então pertencia,

éramos três portuguesas: a Irisalva Moita, a Raquel

Florentino e eu própria. Durante aqueles dias na

Holanda, já na recta final dos anos oitenta, muito se

falou dos novos rumos da Museologia internacional

e da sua projecção nos museus locais e regionais. A

Irisalva afirmava-se então, e continuou a fazê-lo ao

longo da sua vida, como alguém dos “museus

municipais”, muito embora as suas áreas de

intervenção e de saber extravasassem largamente o

lugar de directora do museu da capital. Mas esse

denominador comum aproximou-nos naturalmente,

tanto mais que a postura da Irisalva, mau grado os

largos anos de experiência e de conhecimentos que

nos separavam, era a de tratamento “de igual para

igual” nas saborosas conversas que pautaram aquele

fim de Agosto em Haia. Posteriormente, já de regresso

a Portugal, um segundo factor veio a contribuir

decisivamente para a nossa aproximação: a comum

amiga Maria Micaela Soares, etnóloga de pé no

terreno, a quem também muito devo na minha

aprendizagem profissional.

Ao longo de uma vida intensa, iniciada em meados

dos anos vinte do século passado, Irisalva Moita foi

arqueóloga, olissipógrafa, conservadora de museu,

investigadora, comissária de exposições, autora de

publicações. Mas o seu perfil de cidadã, que fez do

estudo, da divulgação e da protecção do património

cultural de Lisboa uma causa de vida, é, quanto a

mim, o que melhor a define. A sua actuação à frente

dos museus camarários (Museu Antoniano, Museu

Bordalo Pinheiro e Museu da Cidade) foi pautada por

uma atenção viva ao património da cidade, sem

receios de enfrentar os poderes públicos sempre que

entendia ter razões para tal. 

Fez parte da primeira geração de conservadores de

museus portugueses, formados na Faculdade de Letras

de Lisboa. Do seu lugar de conservadora-chefe dos

museus de Lisboa muitas iniciativas de relevo poderiam

ser mencionadas. Neste testemunho breve não posso

deixar de salientar o rigor e o profissionalismo que

colocou na programação do Museu da Cidade, no

Palácio Pimenta ao Campo Grande, e a importância

das exposições temporárias Lisboa e o Marquês de

Pombal (1982) e Lisboa Quinhentista. A imagem e a

vida na cidade (1984), as quais constituem no plano

da Museologia municipal obrigatórias referências que

marcaram a formação de uma geração de profissionais

de museus, particularmente pelo papel concedido à

investigação como essencial base para a divulgação

patrimonial. 

À acção profissional juntou sempre a militância cívica

nas organizações do sector, em especial na Associação

Portuguesa de Museologia, em cujas reuniões marcou

presença, mesmo depois de se ter aposentado das

funções dirigentes que exerceu no Museu da Cidade. 

Continuou nestes últimos anos atenta ao património

lisboeta e à evolução da Museologia nacional,

acompanhou a criação da Rede Portuguesa de Museus

e a preparação da Lei-Quadro dos Museus Portugueses,

sempre com uma palavra amiga, um conselho, uma

sugestão, uma palavra crítica. Sempre com um olhar

vigilante.

Na homenagem que a Câmara Municipal de Lisboa

lhe dedicou no Dia Internacional dos Museus de 2008,

Irisalva Moita referiu que a “compensação foi o

trabalho desenvolvido neste Museu, donde abraçava

toda a Cidade”. Saibamos nós, profissionais de museus,

honrar a herança de Irisalva Moita, saiba a Cidade

honrar o seu museu. ❚

Clara Frayão Camacho

Memórias pessoais de Irisalva Moita

Outras Notícias
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De 26 a 28 e Junho de 2007, em Salvador (Bahia,

Brasil), teve lugar o I Encontro Ibero-americano de

Museus – Ibermuseus. Para os organizadores deste

evento, os dois volumes publicados em 2008 resultam

da capacidade criativa e da vitalidade dos museus e

da museologia Ibero-Americana. O primeiro volume

– Ibermuseus 1/ Ibermuseos 1: Panoramas Museológicos

da Ibero-américa – apresenta panoramas descritivos,

analíticos e interpretativos da realidade museológica

ibero-americana e o segundo – Ibermuseus 2 /

Ibermuseos 2: Reflexões e Comunicações – reúne as

reflexões e as comunicações do Encontro que envolveu

representantes de vários países.

De Portugal foram publicadas duas comunicações da

Subdirectora do IMC, Clara Frayão Camacho: «Panorama

dos Museus em Portugal» e «Uma Rede, uma lei, um

Instituto: políticas e programas de qualificação dos

Museus Portugueses»; e da Responsável da Divisão de

Credenciação e Qualificação dos Museus do IMC, Joana

de Sousa Monteiro: «A Rede Ibero-Americana de Museus

no contexto da Museologia contemporânea: alguns

exemplos de projectos na Europa». ❚

Actas do I Encontro Ibero-americano 
de Museus – Ibermuseus

O 10.º Encontro Anual do comité temático do ICOM

para as Casas-Museu (DEMHIST) realizou-se de 20 a

23 de Junho em Stavanger e Sand, na Noruega. O

encontro foi organizado pelo Ryfylkemuseet e o tema

foi “As Casas históricas como documentos de vida

social e de saberes tradicionais”. 

A abertura oficial do Encontro teve lugar no Museu

Marítimo de Stavanger, incluindo uma visita guiada

a este museu que evoca o grande desenvolvimento

económico assente na pesca e conserva de arenque

e, a partir do anos 1980, a exploração de petróleo

e gás natural no Atlântico, na zona económica da

Noruega. Testemunhos desta prosperidade são as

duas casas-museu: Ledaal, construída por um burguês

culto, seguindo inspiração britânica, é uma residência

ainda utilizada pela família real norueguesa quando

se desloca a esta região e está conservada de forma

a cumprir esta função; Breidablikk é uma casa de

10.º Encontro do Comité Temático ICOM
para as Casas-Museu: DEMHIST

Com introdução e coordenação editorial de João

Carlos Brigola, o livro Coleccionismo no Século XVIII.

Textos e Documentos integra a colecção Ciência e

Iluminismo, com chancela da Porto Editora, e reúne

documentos que relatam a actividade coleccionista

portuguesa no século XVIII e primeiras décadas de

Oitocentos, com proveniência documental muito

diversa, com especial destaque para os relatos de

viajantes, tema caro ao coordenador da obra,

também autor de Colecções, Gabinetes e Museus em

Portugal no Século XVIII, editado pela FCG/FCT em

2003.

A apresentação do livro, a cargo de Raquel Henriques

da Silva e de Marta Lourenço, teve lugar no anfiteatro

do Laboratorio Chimico do Museu de Ciência da

Universidade de Lisboa, no passado dia 22 de Maio. ❚

Coleccionismo no Século XVIII. 
Textos e Documentos

«O Museu moderno, tal como hoje o concebemos no mundo ocidental, é uma aquisição civilizacional do século XVIII.»

João Brigola

Ledaal, casa aristocrática 
do séc XIX, em Stavanger.
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clara inspiração nacionalista, totalmente em madeira,

com o interior mantido praticamente intacto, já que

os descendentes do empresário naval que a fez

construir aí viveram até aos anos 1960, sem alterações

significativas no edifício e respectivo recheio. Estas

circunstâncias, aliadas à necessidade de conservação

urgente de algumas áreas e colecções, condicionam

o acesso e número de visitantes.

Em Sand está instalado o Ryfylkemuseet que tutela

55 edifícios históricos rurais, alguns recuperados e

musealizados (Viga, Haland e Kolbeinsveit), outros

ainda em vias de restauro (Roynevarden). As visitas

a este património permitiram conhecer uma estrutura

rural característica, com os edifícios e instrumentos

in situ, apresentados ao público como se ainda fossem

habitados por camponeses – numa lógica de

exposição que os aproxima dos ecomuseus. A ênfase

está na especialização e na recuperação de técnicas

tradicionais, fundamentais para o restauro e

manutenção deste património edificado. Para este

fim, tem sido promovida a formação de artesãos,

particularmente a transmissão de conhecimentos dos

mais velhos para os principiantes – ‘learning by doing’

é o mote de todo este projecto. A documentação é

a outra vertente fundamental, bem como a divulgação

deste interesse/necessidade junto das autoridades e

dos públicos.

As comunicações apresentadas por vários responsáveis

de instituições culturais abordaram questões relacio-

nadas com o património intangível e a necessidade

de preservar os saberes tradicionais como parte

essencial de uma política patrimonial integrada. Os

exemplos práticos apresentados por Lars Roede do

Museu de Oslo e Erik Ludell do Museu Eidsvoll, o

museu nacional que celebra a Constituição, reflectem

as dificuldades de gerir espaços residenciais com

histórias descontínuas no tempo e de interesse

desigual. Foram apresentadas algumas experiências

internacionais do Brasil (Ana Cristina Carvalho,

curadora dos Palácios do Governo do Estado de S.

Paulo), Holanda (Charlotte van Emstede, Universidade

de Tecnologia de Delft e Diederik von Bonninghausen,

Museu Van Loon), Grã-Bretanha (Andie Harris, North

of England Civic Trust), Espanha (Carmen Jimenez,

Casa Museo Lope de Vega) e E.U.A. (Carl Nold,

American Association of Museums).

Na sua apresentação, Roy Hoibo, o anfitrião, traçou

a evolução dos museus desde os projectos de ar livre

da primeira metade do século XX até à actual opção

de manter os edifícios no seu contexto original, o

que permite estabelecer inúmeras relações sobre as

estruturas, vivências, actividades económicas, etc.

Nos projectos actualmente em execução, o objectivo

primeiro é a documentação, através da criação e

recolha de informação, da respectiva organização e

sistematização, até às etapas finais de divulgação e

produção de conhecimento.

O projecto de Categorização das Casas-Museu, que

tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos

anos, deu origem a várias reuniões e encontra-se

agora na fase de divulgação da informação obtida

e analisada, devendo ser colocado on-line no site do

DEMHIST logo que este esteja reestruturado.

O balanço geral do encontro foi bastante positivo,

tendo sido reconhecido por todos os participantes

que, embora os exemplos apresentados fossem muito

específicos da realidade norueguesa, a necessidade

de os profissionais se preocuparem com a manutenção

e promoção dos saberes tradicionais é fundamental

para uma política de conservação efectiva. Estão a

tornar-se, por toda a parte, evidentes os resultados

preocupantes de técnicas de conservação que não

tiveram em conta a especificidade dos materiais e

técnicas de edifícios e colecções. As boas práticas de

conservação exigem o conhecimento material

aprofundado e qualquer intervenção deve respeitar

as técnicas de execução.

A vitalidade desta temática reflecte-se em numerosas

iniciativas, das quais destacamos a realização em

Outubro de 2008 do I Encontro Internacional de Casas

Museu, que se realizou na Casa de Camilo em Seide

e o IV Congreso de Casas-Museo organizado pelo

Museo Romântico de Madrid, em Março último. ❚

Maria de Jesus Monge

mjmonge@gmail.com
Quinta Roynevarden, em Sand,
integrada na rede do Museu Ryfylke.
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MERCATOR é um projecto inserido no programa Interreg

IIIB MEDOCC da União Europeia, liderado por Heritage

Malta e que integrou diversos parceiros de múltiplas

nacionalidades, estando a participação portuguesa

representada pela Universidade de Évora e pela Câmara

Municipal de Mértola. O projecto foi desenvolvido em

dois anos, entre Abril de 2007 e Julho de 2008, embora

muitos dos seus resultados, nomeadamente as brochuras

e publicações, tenham sido divulgadas após essa data.

O projecto tinha como principal objectivo a exploração

das antigas redes comerciais, dos centros de comércio

e das identidades comuns existentes na bacia do

Mediterrâneo, desde o período Etrusco até ao presente.

As contribuições dos vários parceiros incluíram a

preparação de percursos físicos e virtuais ao património

relacionado com este tema, editados num Atlas em

suporte papel. Além disso, cada organização parceira

estava representada por um museu, que integrava a

Rede de Museus Mercator e que reflectiu sobre as

práticas comuns na gestão das colecções dos museus

na região do Mediterrâneo. 

Desta rede faziam parte os seguintes museus e serviços:

Malta Maritime Museum, Vittoriosa (Malta); Museu da

Luz (Alentejo, Portugal), representando a Universidade

de Évora; Museu de Mértola (Alentejo, Portugal),

representando o município de Mértola; Museo

Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ),

Comunidad Valenciana (Espanha); Galata Museo del

mare di Genova (Liguria, Itália); Museo Nazionale di

San Matteo di Pisa (Toscania, Itália); Museo Civico “Pio

Capponi” di Terracina (Lázio, Itália); Municipality of

Halastra (Macedónia, Grécia); Musée de l’Industrie et

de l’Environnement de Mohammedia (Marrocos);

Cultural Heritage for Urban Development (Líbano).

O Mercator Museums Network dedicou-se ao tema

particular do Uso das Novas Tecnologias em Museus,

tendo os parceiros elaborado relatórios de balanço

sobre o tema. Sob a direcção do Museu Arqueológico

de Alicante – um bom exemplo de um museu marítimo

do mediterrâneo que recorre às novas tecnologias no

seu discurso expositivo –, foi também editada uma

brochura, onde se inclui um CD contendo o texto

protocolar assinado pelos diversos parceiros.

No âmbito deste projecto, foi desenvolvida a renovação

total do website do Museu da Luz (www.museudaluz.org.pt),

com um link específico para informações sobre o

Mercator Universidade de Évora, e cujo lançamento será

feito no decorrer do mês de Setembro de 2009. ❚

Projecto MERCATOR e Rede de Museus
Mercator

Informações

Portal MERCATOR:

http://www.mercatorproject.eu 

Seis museus portugueses candidataram-se ao Prémio

EMYA – European Museum Forum, organismo

internacional, sem fins lucrativos, ligado ao Conselho

da Europa e que tem a Rainha Fabíola da Bélgica

como patrona. 

Entre os dias 21 e 24 de Setembro dois juízes do

comité do European Museum Fórum, Virgil Nitulescu,

da Roménia, e Danièle Wagner, do Luxemburgo, vieram

a Portugal visitar os museus candidatos, nomeadamente

o Museu de Arte Contemporânea da Fundação de

Serralves, o Museu Municipal de Penafiel, o Museu

de Portimão e o Museu de São Roque, pertencentes

à Rede Portuguesa de Museus, o Museu do Oriente,

em processo de credenciação por parte do IMC/RPM,

e o Museu Arqueológico Municipal do Fundão.

A possibilidade de atribuição do Prémio EMYA a museus

portugueses constitui um sinal de reconhecimento

muito significativo, que decerto contribuirá para a

reforçar a sua divulgação e a qualidade dos serviços

que prestam aos públicos. ❚

Prémio EMYA – European Museum Fórum
– Candidatura de museus portugueses
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Ciclo de Conversas Museus em Rede
Colecções de arqueologia em rede
1 de Outubro de 2009 

Museu D. Diogo de Sousa, Braga

Organização

IMC/Divisão de Credenciação e Qualificação de Museus 

Tema

Património arqueológico nos museus: 

parcerias e responsabilidades

Informações e contactos

IMC/Divisão de Credenciação e Qualificação de Museus 

Tel.: 213 617 490 

info@rpmuseus-pt.org 

Conferência de Criatividade e Inovação/
Creativity and Innovation Conference
Ano Europeu da Criatividade e Inovação

14, 15 e 16 de Outubro 2009

Maastrich, Holanda

Organização

Provincie Limburg

Creativity and Innovation – European Year 2009

Temas

Criatividade sem fronteiras

Co-criação e inovação

Novo aprendizado

Entidades e Espaços de Criatividade

Criatividade local

Criatividade civil e burocracia criativa

Informações e contactos:

PO Box 1308 - NL-6201 BH Maastricht 

info@ci2009.nl

http://www.ci2009.nl/

Encontro Objectos delicados: repensar
a cultura material. A circulação de
artefactos rumo ao ocidente e a sua
conservação
19 e 20 de Outubro de 2009

Museu do Oriente

Organização

Fundação Oriente, Instituto de Museus e da Conservação e

Centro de História de Além-Mar

12 de Outubro de 2009

Museu Nacional de Etnologia, Lisboa 

13 de Outubro de 2009

Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa

Organização

ADRC – Associação para o Desenvolvimento da

Conservação e Restauro

Coordenação: Conceição Casanova (Instituto de

Investigação Científica Tropical), Isabel Raposo de

Magalhães (Instituto dos Museus e da Conservação)

e Maria Luísa Cabral (Gabinete de Estudos a&b). 

Conta com a participação de David Pinniger & Jane

Thmpson Webb e com a colaboração de Lília Esteves

e Sílvia Sequeira.

Temas

Os tópicos a bordar incluem dotar os técnicos das

ferramentas indispensáveis ao combate às pragas e

prever uma gestão racional e eficaz tanto do ponto

de vista dos recursos humanos, como técnicos e

financeiros, eliminando soluções pontuais sempre

recuadas relativamente aos acontecimentos. Este

seminário apresenta um programa de acção preventiva,

apostando numa planificação e intervenção ao longo

do tempo de modo a evitar o aparecimento de surtos

que, acima de tudo, ameaçam as colecções.

SEMINÁRIO CONTROLO INTEGRADO DE PRAGAS EM BIBLIOTECAS, ARQUIVOS,

MUSEUS E MONUMENTOS

Informações e contactos

Associação para o Desenvolvimento

da Conservação e Restauro

Rua das Janelas Verdes, n.º 37, 

1200 Lisboa

Tel.: 213 616 340

adcrestauro@hotmail.com

Encontros
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Temas

No colóquio abordar-se-ão as formas como as práticas

europeias de exposição, colecção e conservação de artefactos

e objectos materiais da Ásia oriental contribuíram para

reformular, conservar e validar a possibilidade de se falar de

hibridismo cultural artístico na Europa do período moderno

até à actualidade.

Informações e contactos:

Museu do Oriente

Av. Brasília, Doca de Alcântara | 1350-352 Lisboa

dcm@foriente.pt | www.museudooriente.pt

Workshop Código Deontológico ICOM 
24 de Outubro de 2009

Museu de Ciência da Universidade de Lisboa

Organização

Comissão Nacional Portuguesa do ICOM

Orientação

Filipe Mascarenhas Serra 

Temas

O Código do Conselho Internacional dos Museus (ICOM)

constitui o documento de referência para a deontologia e 

a ética dos profissionais de museus em todo o mundo.

Recentemente, foi divulgada a versão oficial em língua 

portuguesa do Código, a adoptar nos países da esfera lusófona,

resultado de uma frutuosa colaboração entre o ICOM-Portugal

e o ICOM-Brasil.

Destinatários

Membros individuais e institucionais do ICOM

Inscrições gratuitas (máximo 20 participantes)

Informações e contactos:

ICOM-Portugal

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

Para que lado é que vamos agora? 
– Sinalização acessível
26 de Outubro de 2009

Museu do Oriente, Lisboa

Organização

GAM – Grupo para a Acessibilidade nos Museus

Temas

Analise e discussão da sinalização acessível, atendendo as

necessidades do público em geral e do público com

necessidades especiais em particular.

Informações e contactos:

Ana Isabel Apolinário – 938 427 007

Margarida Filipe – 919 975 871

Maria Vlachou – 917 247 970

http://gam.org.pt

ICOM – Conferência Internacional de
Colecções de Vidro/ ICOM-GLASS
International Conference
10-14 de Novembro de 2009

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

Organização

Conselho Internacional dos Museus (ICOM)

Temas

Vidro Português num contexto europeu

Informações e contactos:

Márcia Vilarigues

VICARTE

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de

Lisboa

2829-516 Caparica

Portugal

Tel./Fax: 212 948 322

mgv@fct.unl.pt

Conferência sobre a Participação das
Comunidades / Engaging Communities
Conference 
3-4 de Dezembro de  2009

Newcastle, Reino Unido

Organização

Centro Internacional de Estudos Culturais e Património da

Universidade de Newcastle

Temas

Participação das comunidades através de museus, galerias e

património

Projectos liderados pela comunidade

Envolvimento da comunidade local com a gestão dos sítios

arqueológicos 

Desenvolvimento da comunidade da Internet e parcerias 

Estudos sociais da história 

O ensino e a aprendizagem 

Comunicação inter-cultural 

Salvaguarda do património cultural comum, incluindo

expressões culturais intangíveis

Informações e contactos:

H-Net Network for Museums and Museum Studies

engaging2009@googlemail.com

http://www.h-museum.net



No âmbito de uma regular e profícua colaboração do

IMC com as Direcções Regionais da Cultura das Regiões

Autónomas, iniciada no plano da Rede Portuguesa de

Museus, estão previstas exposições dedicadas aos acer-

vos dos museus da Madeira e dos Açores para a Galeria

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

A organização da primeira exposição, em parceria entre

o IMC e a DRAC da Madeira, resulta do trabalho

sistemático desenvolvido no âmbito da Rede Portuguesa

de Museus, através de visitas técnicas, acções de

formação e intercâmbio regular de informações. Com

a realização da exposição “Obras de Referência dos

Museus da Madeira”, a inaugurar em 20 de Novembro,

dá-se um importante passo na divulgação e promoção

do conhecimento do relevante património cultural

madeirense. Comissariada por Francisco Clode de Sousa,

reúne exemplares de museus ou organismos da Região

Autónoma da Madeira, como o Museu de Arte Sacra

do Funchal, o Museu Quinta das Cruzes, a Casa-Museu

Frederico de Freitas, o Museu Photographia Vicentes

e a Casa Colombo. Tem por objectivo criar um diálogo

entre obras de arte, através de exemplares procedentes

de colecções que traduzem as épocas e os conteúdos

artísticos dos quase 600 anos de história da Madeira.

Este diálogo, entre peças de arte de diferentes épocas

e estilos, permite articular uma compreensão da

evolução histórica e cultural da ilha, dos seus ritmos

sócio-económicos, da sua dinâmica social e até dos

seus modelos estéticos e de gosto.

Na selecção de peças, pela variedade de espécies e de

estilos, podemos ter um encontro com a pintura

flamenga do séc. XVI (escultura e pintura das oficinas

de Maline e Antuérpia), a arte portuguesa dos

séc. XVII e XVIII (exemplares de ourivesaria manuelina

e barroca) e a arte de Francisco Franco ou o imaginário

da chamada tradição inglesa.

O projecto teve a sua origem numa exposição apresen-

tada em 2008 no Museu de Arte Sacra do Funchal. No

entanto, esta selecção de peças alargada para mais do

triplo, num total de 300 objectos, reúne indiscutivel-

mente o conjunto mais significativo de peças referen-

ciadas historicamente do arquipélago da Madeira. ❚

Informações e contactos:

Galeria de Pintura do Rei D. Luís I

Palácio Nacional da Ajuda – Ala Sul 4 | 1349-021 Lisboa

Tel.: 213 650 800 | Fax: 213 647 821

contactos@imc-ip.pt | www.imc-ip.pt
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Obras de Referência dos Museus da Madeira
Galeria de Pintura do Rei D. Luís I

“Mirante” da Quinta Vigia. Baía da cidade do Funchal. [1884-1895].
Fotógrafo Reneé Masset (1855-1909). Photographia – Museu “Vicentes”. 


