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Exposição inaugurada no passado dia 20 de Novembro, na Galeria de Pintura do Rei

D. Luís I, no Palácio Nacional da Ajuda, ficando aberta ao público até 28 de Fevereiro

de 2010. Trata-se de uma exposição de obras de arte de referência dos Museus da

Madeira, como reflexos dos principais ciclos da sua história, entre o século XV e os

inícios do século XX. Reúne um conjunto de peças emblemáticas das colecções de

escultura, pintura, ourivesaria, mobiliário, cerâmica, fotografia, entre outras. Esta exposição

resulta de uma parceria estabelecida entre o IMC e a Direcção Regional de Cultura da

Região Autónoma da Madeira, constituindo uma evolução e um aprofundamento dos

contactos iniciados em 2002 no âmbito da Rede Portuguesa de Museus. 

Mais informações em: http://exposicao-museusdamadeira.com

“Obras de Referência dos Museus
da Madeira”

> NOTÍCIAS IMC: 

Programas RPM; Imaterial;

Portugal no ICCROM

> ARTIGO: “O Mundo Museu”

> NOTÍCIAS MUSEUS RPM:

Prémio Museu do Ano 

do Conselho da Europa

> OUTRAS NOTÍCIAS: 

ICOM Portugal; Prémios APOM;

Paulo Gouveia

Dez 2009

“Entre as 10 e as 11”, Trupe de Carnaval no Pátio da Photographia Vicente
Vicente Gomes da Silva Júnior (1857-1933). Photographia-Museu “Vicentes”
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[ editorial ] Abre este Boletim com uma imagem

da exposição Obras de Referência dos Museus da

Madeira, a que se segue um texto de apresentação

da autoria de Francisco Clode de Sousa, comissário e

coordenador científico desta mostra que pode ser

visitada na Galeria D. Luís I do Palácio Nacional da

Ajuda até 28 de Fevereiro de 2010. A realização desta

exposição, planeada conjuntamente pelo IMC e pela

Direcção Regional dos Assuntos Culturais (DRAC) da

Região Autónoma da Madeira desde 2007, é uma

iniciativa que só foi possível pelo clima de confiança

mútua entre as duas entidades, firmado no quadro

da Rede Portuguesa de Museus. A partir de um

protocolo celebrado em 2002 entre o então IPM  e

a DRAC, os museus dependentes do Governo Regional

integraram a RPM, tendo-se iniciado uma colaboração

mútua no âmbito dos eixos programáticos da Rede:

informação, formação e qualificação técnica.

O trabalho desenvolvido ao longo destes anos, num

plano frequentemente “invisível” para um observador

menos atento, consubstanciou-se em visitas técnicas

regulares aos museus da Região, em reuniões periódicas

de planeamento e de avaliação com todos os directores

dos museus dependentes da DRAC e em acções de

formação programadas especificamente para as

necessidades de actualização dos profissionais dos

museus da Região. Todas estas acções encontraram

do lado madeirense um empenhamento total,  por

parte da tutela, através do Director Regional, João

Henrique da Silva, do Director do Serviço de Museus,

Francisco Clode de Sousa, e de todos os directores

dos museus. 

Foi, assim, neste clima de boa articulação que a

promoção, em Lisboa, de uma exposição com as obras

de referência dos museus da Madeira se tornou uma

consequência lógica do caminho anteriormente trilhado

em torno de objectivos comuns. Se esta iniciativa

constitui o corolário do percurso que sucintamente

traçámos, assume, por outro lado, um carácter pioneiro

que permite abrir uma nova linha de trabalho com

os museus das Regiões Autónomas, prevendo-se a

realização de uma exposição congénere com os museus

dos Açores em 2011, e quiçá o planeamento de outras

exposições com museus da RPM de diferentes regiões

do Continente.

Se a presente exposição, que destacamos neste número

do Boletim, exemplifica alguns traços da própria

evolução da RPM, também outras acções lançadas em

2009, designadamente as visitas técnicas O Museu

reabriu, renovado e ampliado e o ciclo de conversas

Museus em rede, são alvo de notícia, pelo contributo

dado e pelo potencial que a sua continuação poderá

trazer, no  plano da reflexão, às próximas etapas desta

rede.

Tal como é habitual, o último trimestre do ano foi,

uma vez mais, preenchido com um número significativo

de encontros nacionais nas áreas dos museus e do

património, de que nos permitimos destacar o

oportuno e inédito Seminário de Investigação em

Museologia dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola,

organizado pela Faculdade de Letras da Universidade

do Porto. Valeu a pena desde logo pela rara

oportunidade de apresentar o estado da arte dos

estudos em Museologia no nosso País, estudos que

decorrem sectorialmente nas diferentes universidades

com este tipo de formação e de que frequentemente

pouco se sabe fora do respectivo meio académico, a

que acresceu a participação de representantes de mais

dez países.

Termina o ano de 2009 com a mudança da equipa

de Direcção do IMC, na sequência do término da

comissão de serviço dos anteriores dirigentes, Manuel

Oleiro, a signatária e Isabel Raposo Magalhães. Ao

Director, João Brigola, e aos Subdirectores, Filipe Serra

e Graça Filipe, desejam-se os maiores êxitos na

condução do Instituto e na consolidação  da Rede

Portuguesa de Museus, projecto colectivo que nos

anima.

Clara Frayão Camacho

Coordenadora da Divisão de Credenciação e

Qualificação de Museus 

do Instituto dos Museus e da Conservação
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A exposição Obras de Referência dos Museus da Madeira,

inaugurada em Abril de 2008, no Museu de Arte Sacra

do Funchal, reuniu peças de Museus ou organismos

para-museológicos, 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 Henrique e Francisco Franco, o Museu A

Cidade do Açúcar, o Núcleo Museológico do IVBAM,

o Museu de Arte Contemporânea-Fortaleza de São

Tiago, o Museu Photographia “Vicentes”, a Casa

Colombo-Museu do Porto Santo e o Núcleo Histórico

de Santo Amaro-Torre do Capitão.

A Direcção Regional dos Assuntos Culturais, através

da Direcção de Serviços de Museus, sempre teve

relações de franca colaboração com o Instituto dos

Museus e da Conservação, desde há longo tempo.

Foi assim possível levar a cabo esta ideia de deslocar

a Lisboa a exposição inicialmente apresentada no

Funchal, devidamente ampliada e enquadrada pelos

novos desafios de espaço da Galeria de Pintura do Rei

D. Luís I, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Reunindo mais de três centenas de obras de arte, a

exposição permite-nos conhecer elementos funda-

mentais do património artístico da Madeira, num arco

cronológico que vai desde o século XVI até ao século

XX, revelando os ciclos económicos do arquipélago

e as correspondentes influências e contactos interna-

cionais.

A presença de comerciantes flamengos, a transformação

da cidade de Antuérpia, como placa giratória do açúcar

madeirense para o norte da Europa, justifica, por si

só, a existência de um tão importante núcleo de arte

flamenga, do primeiro quartel do século XVI, quer na

pintura, escultura e ourivesaria, hoje, na sua grande

maioria no Museu de Arte Sacra do Funchal, provindas

de igrejas e capelas, sobretudo da costa sul da Ilha

da Madeira, encomendadas por proprietários de

grandes canaviais. A protecção régia, de D. Manuel

I, à sua Ilha da Madeira, naturalmente cobrando

imposto, é razão para a existência de um conjunto

excepcional, que escapou à voragem dos tempos, de

ourivesaria manuelina, constituída na sua parte mais

simbólica, por ofertas reais à Sé do Funchal.

Desde finais do século XVI e por boa parte do século

XVII, a crise dinástica e a acelerada queda de Portugal,

pelas investidas europeias nos nossos mares, é também

um tempo de mudança económica, onde progressi-

vamente se sentirá a substituição do Açúcar pelo Vinho.

Com madeiras brasileiras construíram-se móveis ao

gosto português do século XVII, reaproveitando as

maravilhosas tábuas com que se haviam feito caixas

para trazer açúcar do Brasil para a Ilha da Madeira, e

que alimentavam a nossa indústria de doçaria e frutos

cristalizados. Do Museu Quinta das Cruzes, estão

presentes alguns exemplares sintomáticos dos móveis,

ditos caixa de açúcar.

No século XVII, assiste-se na Madeira a um momento

de charneira, entre o esvaziamento do ciclo açucareiro

e a emergência do Vinho, referenciado em exposição

por um conjunto muito pouco comum de Ourivesaria

Chã, onde um tardo Renascimento e o Maneirismo

se confrontaram, no espaço insular, dando origem a

uma vitalidade produtiva de grande particularidade

no contexto português. 

Muitos madeirenses participaram na consolidação do

império português a Oriente e trouxeram muitos

objectos, como é o caso do pequeno cofre goês, de

tartaruga e prata, do primeiro quartel do século XVI,

das colecções da Diocese do Funchal.

No entanto, a Madeira teve, ao longo do século XVII,

um papel importante no contexto estratégico na nave-

gação atlântica, dos galeões espanhóis de regresso a

Sevilha pela Rota de Acapulco, sendo talvez a razão da

existência de uma caixa da região de Oaxaca, no México,

de meados do século XVII, provinda do fundo antigo

do Convento de Santa Clara do Funchal.

Os comerciantes europeus, sobretudo ingleses, desde

meados do século XVIII na Madeira, atraídos pelo

Madeira Wine, em franca expansão, justificam a

presença em exposição de mobiliário e de exemplares

de artes decorativas inglesas da segunda metade do

século XVIII.

Desde meados do século XVII, que se desenhava um

influxo produtivo que alterava completamente o

sedimento da economia insular, constituindo-se como

âncora do segundo, dos nossos ciclos económicos, o

da produção e exportação do Vinho Madeira.

Da Europa, em particular de Inglaterra, chegaram

também os nossos primeiros turistas, autores de

numerosos apontamentos de viagens, por vezes

Notícias IMC

Obras de Referência dos Museus da Madeira

São Tiago. Flandres. Atribuído a
Dieric Bouts. Escola Flamenga
Segunda metade do Séc. XVII.
Museu de Arte Sacra do Funchal.

São Pedro. Escola Espanhola. Século XVII.
Museu Quinta das Cruzes. 
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A última sessão do Ciclo de Visitas Técnicas a Museus

da RPM “O Museu reabriu, renovado e ampliado”,

iniciativa que o IMC levou a efeito ao longo de 2009,

através da Divisão de Credenciação e Qualificação de

Museus, teve lugar no passado dia 27 de Outubro no

Centro de Memória – Núcleo Sede do Museu de Vila

do Conde, museu integrado na Rede Portuguesa de

Museus.

Paulo Costa Pinto, director do Museu de Vila do Conde,

e Manuel Maia Gomes, o arquitecto responsável pelo

projecto, conduziram os participantes nesta visita

discutindo e avaliando as opções tomadas neste

projecto in loco, percorrendo espaços públicos e

reservados do museu.

Maia Gomes, numa breve introdução, explicou o

projecto a partir da pré-existente Casa de S. Sebastião

e da sua ampliação com dois novos corpos, reunindo

no actual Centro de Memória as valências do Arquivo

Municipal e do Núcleo Central do Museu.

Foram visitados todos espaços públicos e de acesso

condicionado do Museu, dos quais se destacam as

suas amplas reservas e ainda os espaços de exposição

temporária.

O debate prolongou-se no espaço do auditório onde

foram abordadas questões de programação e de

sustentabilidade deste novo núcleo-sede e dos restantes

núcleos do Museu de Vila do Conde (a Alfândega

Régia – Museu de Construção Naval e a Nau Quinhen-

tista, o Museu das Rendas de Bilros e a Casa José Régio).

De uma forma geral neste ciclo de visitas técnicas a

museus da RPM, importa sublinhar a forma muito

pertinente como foram discutidas questões relativas

ao compromisso, sempre passível de ajustes, entre

programa museológico e projecto de arquitectura.

A terceira e última sessão do I Ciclo de Conversas

Museus em Rede teve lugar no Museu D. Diogo de

Sousa, em Braga, no passado dia 1 de Outubro.

Reunindo mais de trinta participantes de todo o país,

nesta sessão foi discutido o complexo tema «Colecções

de arqueologia em rede – Património arqueológico

nos museus: parcerias e responsabilidades». 

Com moderação de José d´Encarnação (Universidade

de Coimbra), a conversa contou com a participação

de Isabel Silva (Museu D. Diogo de Sousa), Luís Raposo

transformados em pinturas e em álbuns de gravuras. 

Foram incluídos, de forma apenas demonstrativa,

alguns instrumentos musicais e traje madeirense,

reveladores da riqueza etnográfica da Madeira e das

suas tradições populares.

Uma parte fundamental da construção do imaginário

do nosso primeiro turismo, ligado a discutíveis

propriedades terapêuticas do clima, farão consolidar

o destino Madeira, primeiro entre a sociedade europeia,

com a presença na Ilha da Imperatriz da Áustria,

Elizabeth, seguida das cortes Alemãs, Inglesas, Russas,

Brasileiras, etc.

Em exposição, um conjunto de fotografias datáveis

entre o terceiro quartel do século XIX e o início do

século XX, servem de referência a um imaginário

romântico do nosso turismo, mas também de aspectos

essenciais do nosso quotidiano insular.

A participação de madeirenses no início do modernismo

na arte portuguesa é dada pelos irmãos Franco.

Francisco Franco, mais conhecido como escultor oficial

do Estado Novo, tem um percurso insuspeito e muito

pouco conhecido, enquadrável nas referências mais

inovadoras do desenho e escultura portuguesa do

princípio do século XX. Henrique Franco é também

um ilustre desconhecido, que esta exposição apresenta

como participante activo da experimentação

modernista. �

Francisco Clode Sousa 

Director do Serviço de Museus da Direcção Regional dos

Assuntos Culturais da Região Autónoma da Madeira

Rede Portuguesa de Museus
O museu reabriu, renovado e ampliado – Visitas Técnicas a Museus da RPM 

– Visita ao Museu de Vila do Conde 

Ciclo de Conversas Museus em Rede 

– «Colecções de Arqueologia em Rede – Património arqueológico nos museus: parcerias

e responsabilidades»

Príncipe Gregorie Wolkonski (1870-1940) no
alpendre do Cardwell’s Hotel
Vicente Gomes da Silva, Júnior (1857-1933)
27 de Novembro de 1887
Photographia – Museu “Vicentes”
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(Museu Nacional de Arqueologia), Luiz Oosterbeek

(Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Vale do

Tejo) e José Carlos Oliveira (Museu Regional de Beja).

José d´Encarnação apresentou o tema e estimulou a

discussão das diversas perspectivas dos oradores: 

Luís Raposo salientou o lugar dos museus de arqueo-

logia na sociedade, afirmando a sua função fundamental

na contemporaneidade. O Director do MNA distinguiu

os conceitos de museu, colecção visitável e centro

interpretativo com recurso a exemplos portugueses,

alertando ainda para a urgente necessidade da criação

estratégica de reservas arqueológicas a nível nacional.

A Directora do museu anfitrião deu conta das parcerias

que o Museu D. Diogo de Sousa tem estabelecido

com outras entidades. Isabel Silva elencou ainda os

principais problemas detectados no campo da conser-

vação de bens arqueológicos, referindo a importância

de alguns cuidados a ter.

Luiz Oosterbeek, director do MAPSVL, explicou a génese

e a evolução deste museu local. Ancorado na investi-

gação, o museu está ligado a programas de mestrado

e doutoramento, envolvendo cerca de 30 instituições

e 160 investigadores de todo o mundo, num projecto

que procura promover o desenvolvimento cultural e

social da região.

José Carlos Oliveira caracterizou o Museu Regional de

Beja e o seu leque de parcerias com outras entidades

no âmbito da investigação e da conservação de bens

arqueológicos. Referiu ainda o projecto de criação de

uma rede de museus do Distrito.

No final da sessão, Joana Sousa Monteiro (DCQM-

IMC), anunciou a vontade de dar continuidade ao

ciclo de conversas Museus em Rede no próximo ano.

Por seu turno, Clara Camacho (IMC), numa breve

análise retrospectiva, comparou esta iniciativa com as

primeiras reuniões que se realizaram pelo país a respeito

da criação da Rede Portuguesa de Museus, assentando

igualmente num modelo participativo e informal,

deixando em aberto importantes contributos para

reflexão. �
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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 

No passado mês de Novembro foi realizada a última

acção de formação do Programa de Formação RPM

para 2009. Terminou no sul do país, no Museu Municipal

de Faro, com a 2.ª edição da acção Boas Práticas de

Preservação e Manutenção de Colecções, a mesma acção

com que arrancou no norte, há uns meses atrás, na

Casa-Museu Guerra Junqueiro, na cidade do Porto. Este

programa de formação, composto por sete acções de

formação, descentralizado geograficamente e

diversificado nas temáticas propostas, contou em 2009

com a participação de um total de cerca de 170

participantes e um corpo de 14 formadores.

De entre os cursos propostos, quatro já haviam sido

realizados no passado: duas edições do curso Boas

Práticas de Preservação e Manutenção de Colecções, uma

no Porto e outra em Faro; e duas edições do curso Usos

do Documentário nos Museus, uma igualmente no Porto,

no Museu Nacional de Soares dos Reis, e outra nos

Açores, em São Jorge, contando com a colaboração da

Direcção Regional de Cultura dos Açores e do Museu

Francisco de Lacerda, em São Jorge. 

Do Programa de Formação para 2009, destacam-se os

cursos realizados pela primeira vez: Reservas – Aspectos

Práticos de Gestão e Manutenção, Comunicação Acessível

nos Museus e Inventário do Património Cultural Imaterial:

Contextos e Metodologias. 

Formação RPM

“Textos para serem vistos, ouvidos, tocados e sentidos”

– foi este o desafio que resultou em quatro dias, passados

no Museu José Malhoa, com grande envolvimento por

parte dos participantes. Tudo começou por uma sensi-

bilização à deficiência sensorial, com jogos/exercícios

práticos que culminaram num “almoço cego” no primeiro

dia. E continuou com a apresentação de casos de estudo

em museus estrangeiros e portugueses, para mostrar como

é possível e vantajoso tornar os museus acessíveis ao 

maior número possível de pessoas, mesmo que tenham

deficiências ou incapacidades motoras e sensoriais.

Participaram nesta acção de formação, orientada por

Josélia Neves (Professora no Instituto Politécnico de

Leiria) e Clara Mineiro (Coordenadora do Projecto

Museus e Acessibilidade do IMC), 22 formandos. 

A avaliação da acção foi muito positiva.

– Comunicação Acessível em Museus
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Foi reeditada pelo IMC a Bibliografia Analítica de

Etnografia Portuguesa, da autoria de Benjamim Pereira,

que constitui um recurso técnico e científico de

fundamental importância para a identificação e a

O IMC e a Softlimits, S.A., empresa responsável pelo

desenvolvimento tecnológico do Matriz, prosseguem

a actualização deste Programa com vista ao inventário

integrado do Património Móvel e do Património

Imaterial por parte dos museus portugueses. No âmbito

desta parceria está também em curso a construção

da plataforma informática do Inventário Nacional do

Património Cultural Imaterial, instituído pelo Decreto-

-Lei n.º 139/2009, que suscitou já a co-edição por

ambas as entidades do livro Museus e Património

Imaterial: agentes, fronteiras, identidades. (Ver-contacapa,

p. 32)

Promovido pelo Departamento de Património Imaterial,

encontra-se em curso o Inquérito Património Imaterial

em Portugal, que tem como destinatários os agentes

preferenciais nos processos de identificação, estudo e

salvaguarda do PCI, entre os quais os Museus da RPM,

as Unidades de Ensino e Investigação das áreas

disciplinares mais directamente implicadas na sua

documentação, os Municípios e as Direcções-Regionais

de Cultura. O Inquérito tem como objectivo principal

a identificação de projectos actualmente em curso no

âmbito da salvaguarda do Património Imaterial, em

particular os que resultem na recolha e constituição

de arquivos. Após a sua conclusão, os resultados do

Inquérito serão disponibilizados na página electrónica

do Instituto dos Museus e da Conservação, tendo em

vista a partilha de experiências e a promoção da

cooperação interinstitucional nesta área de actuação

patrimonial.

Património Imaterial
– Inquérito Património Imaterial em Portugal

– Parceria IMC / Softlimits, S.A.

– Reedição da Bibliografia Analítica de Etnografia Portuguesa

Entre 2 e 4 de Novembro, a acção de formação

“Inventário do Património Cultural Imaterial: contextos

e metodologias” teve lugar no Museu da Pólvora

Negra, em Oeiras. Coordenada por Paulo Costa,

Director do Departamento de Património Imaterial do

IMC, esta acção teve como objectivos: o desenvolvi-

mento de competências profissionais no âmbito do

estudo, inventário e documentação do PCI; a divul-

gação de normativos, princípios, metodologias e boas

práticas neste domínio, bem como a contribuição para

o entendimento da documentação do PCI como eixo

de actuação em contexto museológico. Avaliada de

forma muito positiva, a acção contou com um total

de 31 participantes, não apenas de Museus da RPM

mas também de outras entidades, entre as quais

Autarquias e Direcções-Regionais de Cultura. �

Reflectir sobre a importância das reservas como um

espaço de preservação das colecções foi o âmbito da

acção de formação, coordenada por Gabriela Carvalho,

que decorreu no Museu de São Roque entre os dias

21 e 24 de Setembro de 2009.

Na sequência de uma série de acções sobre a temática

“Boas práticas de conservação preventiva”, esta

formação teve como objectivo fundamental dar

ferramentas de trabalho aos profissionais que têm a

seu cargo colecções e ajudá-los nas acções de

manutenção das reservas e dos acervos. Estabelecer

critérios de organização de reservas, compreender e

prever aspectos práticos de utilização da reserva, e

compreender a importância de uma reserva funcional

na gestão do acervo foram alguns dos temas discutidos.

Esta formação contou com a presença de um conjunto

significativo de profissionais vindos de diversas

instituições, com realidades muito distintas e parti-

culares, o que permitiu a troca de experiências e a

partilha de realidades enriquecedoras para o grupo e

formadores. A acção foi avaliada de forma muito

positiva.

– Reservas – Aspectos práticos de Gestão e Manutenção

– Inventário do Património Cultural Imaterial: Contextos e Metodologias

Informações e contactos:

IMC/Divisão de Credenciação e

Qualificação de Museus

Calçada da Memória nº 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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documentação do Património Cultural Imaterial.

Encontrando-se há muito esgotada, a edição original

da obra (1965), a sua amplitude temática, geográfica

e temporal impunham também desde há muito a sua

reedição, bem como o seu acesso livre e gratuito por

parte das novas gerações empenhadas na salvaguarda

e valorização do Património Imaterial. Foram estes os

factores e os objectivos que se encontraram na origem

deste projecto editorial do Departamento de Património

Imaterial do IMC, responsável pela actual edição em

suporte digital, que se encontra disponível para

download na página electrónica do Instituto dos Museus

e da Conservação (www.imc-ip.pt – secção “Património

Imaterial”). �
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No dia 18 de Setembro de 2009 foi organizado o

Colóquio “Entre a História, a Estética e a Técnica:

Diálogos de Património Cultural” pelos alunos do

Mestrado em Gestão e Valorização do Património

Histórico e Cultural da Universidade de Évora. Paulo

Costa, Director do Departamento de Património

Imaterial do IMC, participou neste Colóquio com a

comunicação “O Regime Jurídico de Salvaguarda do

Património Imaterial: novos desafios, novos

paradigmas”. 

O Instituto dos Museus e da Conservação e a Orquestra

Metropolitana de Lisboa estabeleceram uma parceria a fim

de levar aos museus expressões artísticas musicais, no período

entre 26 de Setembro de 2009 e 13 de Março de 2010. 

Esta iniciativa tem como objectivo promover a sensibi-

lização para a música e a cultura musical junto dos públi-

cos dos museus e, simultaneamente, captar e fidelizar

novos públicos. A colaboração entre a Metropolitana

e o IMC tem constituído uma excelente oportunidade

para dinamizar os espaços museológicos, viabilizando

a fruição de espectáculos de qualidade, com uma

programação diversificada e continuada no tempo. 

Entre o repertório sinfónico e as apresentações a solo,

da música antiga à contemporânea, a Metropolitana

tem apresentado as suas orquestras e grupos de

Câmara, formados por músicos da OML ou por jovens

intérpretes de escolas, nos seguintes espaços museo-

lógicos da capital: Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves,

Museu da Música, Museu Nacional de Etnologia e

Palácio Nacional da Ajuda.

Os visitantes usufruem de entrada gratuita nos

concertos, que têm tido lugar às sextas-feiras ou aos

sábados à tarde, de acordo com a respectiva progra-

mação, disponível em www.imc-ip.pt.

O projecto Domingos das 10 às 13. Museus e

Património… em Família, iniciativa do Instituto dos

Museus e da Conservação (IMC) e do Instituto de

Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico

(IGESPAR), especialmente dirigida a famílias, tem como

objectivo promover a fruição e o intercâmbio de

aprendizagens entre várias gerações nalguns espaços

museológicos nacionais.

Ao longo de 39 Domingos de manhã, entre 22 de

Março e 13 de Dezembro de 2009, foram organizadas

especificamente para famílias actividades culturais,

didácticas e pedagógicas, como visitas de descoberta,

oficinas de expressão plástica e multimédia,

espectáculos de música, teatro, dança, entre outras.

Ao todo, aderiram a esta iniciativa 24 entidades. Das

94 acções realizadas, 59 estiveram a cargo de museus

da RPM (49 de museus do IMC - 30 decorreram em

Lisboa e 19 no Porto; 10 de museus de outras tutelas);

23 partiram do IGESPAR e 12 do Metropolitano de

Lisboa. O sucesso deste programa promete a sua

continuação em 2010.

IMC – Programas destinados aos públicos
dos museus
– Domingos das 10 às 13. Museus e Património… em Família

– Concertos da Metropolitana nos museus 

IMC – Participação em Encontros e em Cursos
– Colóquio “Entre a História, a Estética e a Técnica: Diálogos de Património Cultural”

Museu Nacional de Arqueologia

Orquestra Metropolitana de Lisboa
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Realizou-se nos dias 12 a 14 de Outubro um curso sobre

controlo integrado de pragas (CIP), organizado e

coordenado por Luísa Cabral (Gabinete de Estudos

a&b), Conceição Casanova (Instituto de Investigação

Científica Tropical) e Isabel Raposo de Magalhães (IMC).

Constou de dois módulos independentes: um encontro

Tendo como principal objectivo «o aprofundamento

da reflexão e das práticas de investigação no campo

da museologia, envolvendo diferentes saberes e dife-

rentes olhares, participando activamente na construção

de uma “comunidade de prática” que apoie a discussão

e o desenvolvimento de projectos de investigação

comuns», o Seminário de Investigação em Museologia

dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola,

organizado pela Faculdade de Letras da Fundação

Universidade do Porto (FLUP) – Departamento de

Ciência e Técnicas do Património, decorreu no Museu

do Papel Moeda / Fundação Dr. Cupertino de Miranda,

no Porto, de 12 a 14 de Outubro. Destinado sobretudo

a investigadores e estudantes em níveis de mestrado

e doutoramento, este Seminário foi organizado em

sessões paralelas, sendo os temas das mesmas

coincidentes com as linhas de investigação da FLUP:

Museus, Património e Conservação Preventiva; Museus,

Colecções e Património; Museus, Espaço e Comu-

nicação; Museus, Gestão e Empreendedorismo; Museus

e Curadoria. No total, foram apresentadas 110

comunicações de doutorados ou doutorandos e 47

posters (mestrandos).

O Seminário contou com a presença de Manuel Bairrão

Oleiro (IMC), na sessão de abertura, e de Clara

Camacho (IMC), na moderação de uma das sessões

dedicadas a “Museus, Colecções e Património”.

Na sessão de encerramento, Marta Lourenço, em

representação do ICOM-Portugal, fez um balanço

muito positivo da jornada de trabalho, que contou

com cerca de 200 participantes de 11 países: Portugal,

Cabo Verde, Brasil, Colômbia, México, Espanha,

Venezuela, Argentina, Inglaterra, França e Republica

Checa. Marta Lourenço alertou para a necessidade de

afirmação da Museologia enquanto disciplina científica,

sendo importante para o efeito saber «quem são, onde

estão e o que fazem os museólogos portugueses».

A Câmara Municipal de Santarém, no âmbito das

Jornadas Europeias do Património, organizou um

Seminário sobre a utilização de novas tecnologias de

informação e comunicação em espaços museológicos,

que decorreu em 1 e 2 de Outubro na Casa do Brasil.

Participaram nestas jornadas de trabalho responsáveis

de museus com experiência consolidada na utilização

de novas tecnologias, assim como representantes de

empresas que têm participado neste movimento,

fornecendo soluções para a produção e divulgação

de conteúdos multimédia. 

O Instituto dos Museus e da Conservação associou-

-se a este evento, tendo o responsável pela Divisão

de Documentação e Divulgação, Rui Ferreira da Silva,

abordado o tema da comunicação on-line a partir da

experiência da construção e manutenção do portal

do IMC. O Museu Municipal de Santarém, o Museu

das Comunicações, o Museu da Presidência da

República, a Casa-Estúdio Carlos Relvas, a Direcção-

Geral de Arquivos e o Museu da Farmácia foram

algumas das entidades que reflectiram sobre o impacto

das novas tecnologias na área do Património. Apesar

de ser uma evidência que as tecnologias têm um impor-

tante papel a desempenhar nas várias áreas de inter-

venção dos museus, este Seminário fez-se eco de uma

animada polémica sobre a extensão e a profundidade

que o recurso a novos media deve ter nos diferentes

tipos de espaços museológicos, tendo havido uma viva

troca de argumentos entre os que colocam as novas

tecnologias no centro da actividade museológica e os

que, em maior ou menor grau, relativizam o seu impacto.

Os participantes das Jornadas tiveram oportunidade

de visitar diversos núcleos do Museu Municipal de

Santarém, nomeadamente o Centro de Interpretação

Urbi Scalabis que, dias mais tarde, seria inaugurado

nas Portas do Sol. 

– Seminário de Investigação em Museologia dos Países de Língua Portuguesa e

Espanhola

– Seminário “Controlo Integrado de Pragas em Bibliotecas, Arquivos, Museus e

Monumentos”

– Seminário “Novas Tecnologias em Museus”
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Esta conferência, fruto da organização conjunta do

IMC, da Fundação Oriente e do Centro de História

de Além-Mar, teve lugar durante os dias 19 e 20 de

Outubro nas instalações do Museu do Oriente. A

conferência pretendia analisar a circulação dos objectos

artísticos asiáticos do século XVI ao século XVIII e a

sua conservação em contexto ocidental. 

O primeiro dia contou com um conjunto de investiga-

dores em História da Arte, sendo o painel da manhã

dedicado essencialmente à China e o da tarde ao

Japão. No primeiro painel foram apresentadas as

comunicações de Angelo Cattaneo, de Rui Loureiro,

de Fillipo Salviati (apresentada por Giovanni Ranieri),

e de Jenny So. O painel da tarde contou com as

comunicações de Luís Peixoto e de Alexandra Curvelo.

Ambos os painéis foram seguidos de debate,

De 14 a 16 de Outubro decorreram em Teruel (Aragão)

as Jornadas para la Protección del Patrimonio Inmaterial,

organizadas pelo Instituto del Patrimonio Cultural de

España (IPCE – Ministerio de Cultura), e que contou

com a representação das 17 Comunidades Autónomas

de Espanha, bem como com a presença de diversos

especialistas e profissionais de património de países

iberoamericanos. Paulo Costa, Director do Departa-

mento de Património Imaterial do IMC, esteve presente

nestas Jornadas com uma comunicação dedicada à

estratégia nacional para a salvaguarda do PCI em

Portugal, na qual foi conferido especial destaque ao

regime jurídico instituído pelo Decreto-Lei n.º

139/2009, de 15 de Junho, bem como ao paradigma

de cooperação interinstitucional que o mesmo institui. 

O evento teve como objectivo fundamental a análise

das diversas estratégias em curso em Espanha em

matéria de salvaguarda do PCI, quer nas Comunidades

Autónomas, quer em diversos Museus, Universidades

e Centros de Investigação. No encerramento das

Jornadas, foi colocada à discussão pelo IPCE a sua

proposta de Carta de Teruel para la Protección del

Patrimonio Inmaterial, que se pretende constituir como

instrumento estratégico para a concertação dos esforços

de âmbito muito distinto já em curso nas diversas

Comunidades Autónomas, e no qual se confere especial

importância ao recurso a profissionais da área da

Antropologia para o estudo e documentação do PCI.

de um dia no auditório do Museu Nacional de Etnologia

e um workshop de um dia no Arquivo Histórico

Ultramarino, este último leccionado pelo entomologista

David Pinniger e pela conservadora-restauradora Jane

Webb, responsável pela conservação dos museus de

Birmingham. 

David Pinniger e Jane Web salientaram a importância

da identificação dos insectos que afectam as colecções

e da sua monitorização permanente com o recurso a

armadilhas. Também essencial é o conhecimento do

seu ciclo de vida, preferências alimentares e condições

ambientais que menos propiciam a sua proliferação. 

‘O património entomológico na deterioração do patri-

mónio cultural em Portugal’ comunicação apresentada

por Lília Esteves, bióloga do IMC, salientou o facto de

alguns dos espécimes que se verificam como respon-

sáveis pela biodeterioração das colecções não surgirem

referidos na bibliografia estrangeira e alguns, identifi-

cados como recorrentes, não terem expressão em Portugal.

Conceição Casanova e Sílvia Sequeira, conservadoras-

-restauradoras do IICT, apresentaram duas comuni-

cações. O ‘Controlo de Pragas em Arquivos: preocu-

pações no passado e estratégias para o futuro’ fazendo

uma retrospectiva da actuação conservativa do CIP, e

que remonta ao século XVIII, através da documentação

existente no arquivo, e um caso inovador de combate

a uma infestação de térmitas, fazendo uso de uma

quantidade reduzida de insecticida que a colocação

estratégica de armadilhas permitiu.

O dia do workshop foi especialmente produtivo com

a identificação dos insectos, larvas, casulos e excre-

mentos, através da sua observação à lupa binocular,

e através da análise dos danos que provocam nos

objectos. Esta acção de formação salientou a existência

de alternativas muito eficazes que permitem evitar o

uso generalizado de pesticidas, orientação que hoje

é considerada mais correcta não só para o ambiente

e os utilizadores, bem como para os bens culturais. 

– Jornadas para la Protección del Património Inmaterial

– Conferência “Objectos Delicados: Repensar a Cultura Material. A circulação de

artefactos asiáticos rumo ao Ocidente e a sua conservação”
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A Subdirecção Geral de Museus Estatais de Espanha

organizou, de 19 a 23 de Outubro, em Montevideu,

um curso sobre redes de museus, dirigido aos profis-

sionais dos museus ibero-americanos, em que partici-

pou, a convite daquela entidade, Clara Camacho (IMC),

com a apresentação da Rede Portuguesa de Museus. 

O curso visava fornecer estratégias e ferramentas para

a construção de uma rede ibero-americana de museus,

partindo da experiência dos países que já dispõem de

redes nacionais ou regionais, bem como favorecer o

encontro e o conhecimento mútuo entre gestores e

técnicos que trabalhem em redes de museus. 

Com a participação de 30 alunos de toda a América

Latina, o curso contou com a apresentação da situação

espanhola, designadamente a nova Rede Espanhola

de Museus e o Sistema Andaluz de Museus e Colecções

Museográficas, do projecto de construção do Sistema

Nacional de Museus do Uruguai, da Rede Nacional

de Museus da Colômbia, da Política Nacional de

Museus do Brasil e da RPM.

A avaliação extraordinariamente positiva que os

participantes fizeram deste curso, o ambiente franco

de partilha e de troca de experiências, o entusiasmo

e a energia positiva evidenciada pelos profissionais

Realizou-se no passado dia 21 de Outubro um workshop

promovido pela área de Papel do Departamento de

Conservação, com organização conjunta do IMC, da

Fundação Oriente e da Associação Profissional de

Conservadores-Restauradores de Portugal, destinado

exclusivamente a conservadores-restauradores com a

especialidade de papel.

Leccionado por Phillip Meredith, actual responsável pelo

Asian Conservation Center do Museum of Fine Arts de

Boston e por Pauline Webber que foi responsável pelo

atelier de conservação de obras em papel do Victoria

and Albert Museum, desenvolveu-se em torno da

temática da conservação de obras orientais em papel,

particularmente nas metodologias a adoptar em inter-

venções pontuais de rolos verticais (kakemonos), de rolos

horizontais (makemonos), de biombos e de pintura sobre

pith paper, um suporte com fortes movimentações face

à presença de humidade e com aplicação de pintura

na frente e no verso da folha.

Cada participante recebeu um conjunto de amostras

de papéis japoneses e chineses, com indicação dos

respectivos centros de fabrico, características compor-

tamentais e definição das suas aplicações específicas em

função do tipo de obra e da camada constituinte do

“laminado” de papel, suporte múltiplo que caracteriza

a maioria das obras de pintura oriental. Foram exem-

plificados o reforço e planificação dos vincos transversais

dos suportes de papel, alteração que é recorrente nos

rolos pintados, a consolidação de rasgões no laminado

de papel dos biombos e a tintagem de papel para reforço

e preenchimento de lacunas do suporte. 

Esta acção de formação incidiu, essencialmente, em

técnicas orientais de aplicação pontual, técnicas que são

promotoras de rentabilização de muitas intervenções

de conservação e restauro de obras sobre papel, tanto

de origem oriental como ocidental, não esquecendo o

acondicionamento das obras com recurso a materiais

alternativos que se encontram no mercado ocidental.

moderados por Maria Antónia Pinto de Matos e por

Conceição Borges de Sousa. 

O segundo dia teve como tema a conservação e

restauro, centrando-se em estudos de caso de inter-

venção, tendo como moderadora Isabel Raposo de

Magalhães (IMC). Philip Meredith abordou os vários

formatos que a pintura chinesa assume e os problemas

inerentes à sua conservação; José Carlos Frade referiu

o projecto de caracterização e identificação de lacas

orientais em curso no Laboratório de Conservação e

Restauro. A conservação de objectos lacados foi,

também, o tema abordado por Ulrike Körber, Maria

João Petisca e Margarida Cavaco. Belmira Maduro e

Andreia Ribeiro expuseram o tratamento de um par

de estribos namban, propriedade da Fundação Oriente.

O tratamento de um pagode de marfim chinês foi

apresentado por Conceição Ribeiro, tendo Ana

Magalhães focado o tema da conservação de leques

de origem oriental.

A conferência terminou com uma activa mesa redonda

moderada por Alexandra Curvelo e Giovanni Raneri, e

contou com a presença de Alexandre Pais, Carla Alferes

Pinto, Jessica Hallet, Jorge Welsh, Manuela de Oliveira

Martins, Paula Carneiro e Pedro Cancela de Abreu.

– Workshop “Tratamentos pontuais em obras orientais sobre papel”

– Curso “Redes de Museos”, Montevideu
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As modas sempre tiveram uma realidade histórica.

É claro que, muitas vezes, não passaram de repe-

tições, mais ou menos habituais e mais ou menos

interesseiras. Também é evidente que o acelerar dos

ritmos de vida do homem e, mais, dos ritmos dos

homens em sociedade e com práticas de socia-

bilidade laboral e de lazer, hierarquizadas e exclusivas

ou inclusivas, fizeram da moda uma atitude, por

vezes, muito desinteressante e não controlável nem

pelos grupos, nem muito menos pelos indivíduos.

Mas, importa salientar, tocando de maneiras muito

diversas, por vezes opostas, cada um dos cidadãos.

Se se pensar que a participação, integração ou

repúdio do “sistema de moda”, numa leitura muito

abrangente do que propõe Gilles Lipovetsky ao longo

da sua vasta obra e que foi claramente condensado

Celebrando este ano o seu 50.º aniversário, o ICCROM

– Centro Internacional para o Estudo da Preservação

e Restauro de Bens Culturais – realizou em Roma, de

25 a 27 de Novembro, a sua 26.ª Assembleia-Geral,

na qual foram analisados os relatórios de execução

do programa 2008-2009, discutido o programa para

os próximos dois anos e eleitos os novos membros

do Conselho Geral para o qual foram escolhidos

representantes de 13 países, de entre 18 candidaturas

nominais, que incluíam Portugal. Apesar de participar

nas reuniões como País membro da organização,

Portugal não estava representado há vários anos entre

os 25 membros do Conselho Geral do ICCROM, cujos

mandatos vigoram por dois anos. Representando

Portugal, Isabel Raposo de Magalhães (IMC) foi eleita

para o Conselho Geral do ICCROM, assim como os

candidatos dos seguintes países: Espanha, Holanda,

Tanzânia, Chile, Áustria, Estados Unidos da América,

México, Irlanda, Bahrein, Bélgica, Alemanha e Irão.

Para a sua eleição, Isabel Raposo de Magalhães acredita

ter sido fundamental o apoio de muitos países

europeus, de Angola, Brasil, China, Japão, Índia, Estados

Unidos, entre outros, assente em larga medida nos

contactos estabelecidos em Encontros Internacionais

e designadamente no âmbito da preparação do 16º

Encontro Trienal do Comité da Conservação do ICOM,

que se realizará em Lisboa, em 2011.

Mais informações em www.iccrom.org �

Decorreu no Museo de América, Madrid, entre 9 de

Novembro e 4 de Dezembro de 2009, o Curso “Diversi-

dad Museal en Iberoamérica”, organizado pela Subdi-

rección General de Museos Estatales (Ministerio de

Cultura – España). Respondendo ao convite dirigido

pela organização ao Instituto dos Museus e da Conser-

vação, o Departamento de Património Imaterial, através

do seu Director, Paulo Costa, colaborou nesta iniciativa

através da realização, a 16 e 17 de Novembro, do módulo

subordinado ao tema “Museus e Património Imaterial”,

e no qual participaram os profissionais de Museus dos

10 países iberoamericanos representados no Curso.�

– Curso “Diversidad Museal en Iberoamérica”, Madrid

Portugal no Conselho Geral do ICCROM

O Mundo Museu
Observações várias sobre uma rede de
problemas e de criação
António Camões Gouveia1

Artigo

1 Faculdade de Ciências Sociais e

Humanas da Universidade Nova de

Lisboa
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em O império do efémero: a moda e o seu destino nas

sociedades modernas (Lisboa: Dom Quixote, 1989),

conduz o homem, os homens, num plural social,

ao poder enquanto afirmação ou repúdio, centro

de decisão ou margem receptora e/ou adulteradora,

percebemos melhor como uma sociedade de

dimensões alternativas acentuadas, como aquela

em que se vive hoje, cultiva e tem o gosto desses

hábitos sociais que se encerram na moda. Esse

sistema de moda alimentou e projectou-se nas

diferentes vertentes da divulgação/comercialização,

nas suas dimensões de sociedade de informação

mas, e também, nas técnicas imediatas e de estrutura

acentuadamente comercial ou naquelas “bloguistas”

de tentativa afirmativa na opinião, com ou sem

consequências. Como que esquematizando, pode-

mos concluir estar perante uma rede de criação-

-produção-publicidade-compra/venda-consumo. 

No entrecruzar de todos estes vectores de análise

instala-se a ruptura notável, na forma, mobilidade,

impacto social, linguagem, facilidade e abrangência

global que é o sistema www. A hiper-utilizada

abreviatura faz esquecer o conteúdo, world wide web

significa, tão somente, rede de dimensão mundial e

permitiu a criação de uma rede (net) de trabalho

(net work) que se comunica. Assim, perante o triunfo

net, aquilo que parecia evidente, o cruzar de traba-

lhos, ideias, práticas, métodos, conclusões e conse-

quências como uma necessidade para melhor

cidadania torna-se um hábito, uma moda. 

Fazer redes, ou dizer que se fazem, está na moda. 

Neste sentido a grande área que se vem designando

por Cultura, adere à moda, sem grandes dificuldades,

pode dizer-se que com algum à vontade e bem-

-estar. Isso de redes e de cruzamento de dados, disci-

plinares ou técnicos, de métodos ou de saberes, não

lhe é estranho. Há muito que fala de interdis-

ciplinaridade, que passou a falar de transdisci-

plinaridade, tudo isto com resultados e com

fracassos. Mas o que é interessante registar é que

esta aceitação da moda-net não cresce, em primeiro

lugar, nem se afirma ou consolida, na produção de

ideias disciplinares, universitárias ou de investigação

de ciência, mas em estruturas de Cultura de que

são exemplos definitórios os Arquivos, as Bibliotecas,

os Museus e os Equipamentos Performativos. Só

depois a investigação de ciência (não as Universi-

dades!) caminhará neste sentido de trabalho cruzado,

intertecido, metaforicamente, de rede.

Percebe-se, de imediato, as potencialidades que estão

por trás das redes de Arquivos, Bibliotecas, Museus

e Equipamentos Performativos, no mundo Museu

tal percepção ainda é mais evidente, se quisermos,

ainda é mais denotável, pois para lá da moda-net,

ao Museu não é estranho nem lhe é longínquo este

cruzar de filamentos que tece a rede. 

Os Arquivos e as Bibliotecas acumulam saberes e

informação cruzada, “enredada”, em sistemas de

localização/depósito que, por linguagens espaciais

identificadoras, permitem a sua localização, por

meio das cotas ou dos descritivos de conteúdos que

conduzem a classificações e, por aí, a uma linguagem

de síntese implicando uma narrativa de descritores,

uma rede de objectos-documento e de objectos-

-livro, que fazem funcionar as ciências da informação

e da documentação. 

É muito difícil falar desta lógica da Biblioteca e do

Arquivo sem lembrar, sem deixar esquecer!, frases

de Jorge Luís Borges como aquelas que aqui se

transcrevem numa atitude de admiração e de

inquietação crítica. No ano já longínquo de 1941,

escrevia o escritor e ensaista argentino: “O universo

(a que outros chamam a Biblioteca) compõe-se de

um número indefinido, e talvez infinito, de galerias

hexagonais (...). A distribuição das galerias é

invariável. Vinte estantes, a cinco longas estantes

por lado, cobrem todos os lados menos dois; a sua

altura, que é a de dois pisos, mal excede a de um

bibliotecário normal. (...). A luz provém de umas

frutas esféricas que têm o nome de lâmpadas. Há

duas em cada hexágono: transversais. A luz que

emitem é insuficiente, incessante. (...). Viajei na

minha juventude; peregrinei em busca de um livro,

se calhar do catálogo dos catálogos. (...). Eu afirmo

que a Biblioteca é interminável. (...). A cada uma

das paredes de cada hexágono correspondem cinco

prateleiras; cada prateleira contém trinta e dois

livros de formato uniforme; cada livro é de quatro-

centas e dez páginas; cada página, de quarenta

linhas; cada linha, de umas oitenta letras de cor

negra. Também há letras na lombada de cada livro;

estas letras não indicam nem representam o que

dirão as páginas.” (A biblioteca de Babel. Ficções.

Lisboa: Teorema, 2009, pp. 67-69).

12 | Boletim Trimestral

RPM-Boletim_n34  10/01/04  12:26  Page 12



A qualquer um dos dois “objectos” referidos temos

de dar, necessariamente, uma abrangência que

podemos dizer ir do pergaminho avulso ao incu-

nábulo, caminhando para os formatos in folio, in

quarto ou in oitavo, melhor ou pior encadernados,

avançando para as fotografias, audiogramas e

videogramas e terminando nos e-documents e nos

e-books dos Arquivos e Bibliotecas digitais/electró-

nicos que a net disponibiliza, repita-se, na forma

rápida, móbil, socialmente alargada, de linguagem

própria, fácil e abrangente que a caracteriza. 

Para aproximação a estas e outras temáticas, proble-

máticas mas muito actuais, merece uma leitura

atenta o estudo ensaístico-reflexivo sobre as

implicações das instituições de cultura e, logo, dos

objectos-cultura no “conhecimento” que Ian F.

McNeely e Lisa Wolverton escreveram sob o título

Reinventing knowledge. From Alexandria to the Internet

(Nova Iorque/Londres: W. W. Norton & Company,

2008).

Com base na Programação, leia-se, nos conceitos

que a descrevem e que são operadores de gestão de

gostos e criadores ou qualificadores de públicos,

mais do que no próprio edificado, os Equipamentos

Performativos constroem agendas de circulação de

oferta de espectáculos e redes de corrente de público

e devem preocupar-se com a relação com os não-

-público. Porque as ideias, formas e produções finais

giram entre estes elos da rede, em primeiro lugar

este Equipamento com aqueles Equipamentos,

depois entre os artistas, da criação à adaptação e

recriação e à interpretação e sua direcção e, por

fim, toda a rede da divulgação e marketing, atingem-

-se e captam-se, ou não, os cidadãos.

Pois o Museu tem tudo isto e muito mais, o mais

que lhe permite ser outro horizonte, tem-no como

realidade implícita na sua qualidade de estrutura

de Cultura. Tem um potencial mais forte na sua

abrangência de totalidade significativa, repita-se

mundo, e na sua especificidade de repertório de

acentuada dinâmica artística, acrescente-se território.

Pontualizando, o Museu aparece como um mundo

de artes de territórios bem definidos e constatáveis.

O Museu tem nessa dimensão de mundo territoria-

lizado algo que o torna apetecível, questionante,

permanentemente aberto e, por que não dizê-lo,

fascinante e perturbante. Como é que o Museu que

tudo o que encerra, aí se incluindo ele próprio

enquanto instituição e espaço edificado, é docu-

mento, é possibilidade de desenvolvimento de

aprendizagens, de percursos de memória, como é

que está para lá dos saberes e causa fascínio? Como

é que isto acontece? E por que é que acontecendo

facilita e cria uma atitude favorável às situações de

Cultura, que o Museu é, que conduzem à aderência

e benefício dos cruzamentos em rede? E estas redes,

mais ou menos em moda, sendo implícitas, favorá-

veis e necessárias, como deverão ser, que qualidades

deverão ter para que o Museu o continue a ser?

O Museu, o mundo Museu, é uma rede de objectos-

-cultura, com autoria de organizador ou não, mas

com colecção, ou um seu resíduo, ou um potencial

futuro de o ser. A colecção vem merecendo as

maiores atenções não só enquanto realidade

historiável mas como conceito de implicações muito

alargadas. Bibliograficamente, por ano de edição,

parecem-nos de salientar quatro trabalhos pelos

seus conteúdos críticos e densidade histórico-

-conceptual. Os dois primeiros são de Krzysztof

Pomian (Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris,

Venise: XVe-XVIIIe siècle. Paris: Éditions Gallimard,

1987 e Des saintes reliques à l’art moderne. Venise-

Chicago XIIIe-XXe siècle. Paris: Éditions Gallimard,

2003) e os dois seguintes de João Carlos Brigola

(Colecções, gabinetes e museus em Portugal no século

XVIII. Lisboa: FCG/FCT, 2003) e de Jorge Rodrigues

Ferreira (De la organización de la Biblioteca Real de

Mafra a la documentación. Madrid: Universidad

Complutense, 2009, tese policopiada) e ambos se

centram em casos portugueses. Ainda neste sentido

é de extrema actualidade a perspectivação retórico-

-metafórica, escrita e imaginada por Umberto Eco,

de um percurso ascendente de organização, da lista

e do elenco à colecção, ao mesmo tempo que do

mundo clássico ao mundo da net (A vertigem das

listas. Lisboa: Difel, 2009). 

Na colecção começam os cruzamentos de objectos

e pessoas, cruzamento que faz deles, só por isso,

objectos-cultura. Cruzam-se o colecionador, o

receptor museológico, os expositores museólogo e

museógrafo. Depois, outros há que pretendem o

objecto enquanto sistema condensado de conteúdos

de saber, de quotidiano, de cultura estética, de

hábitos de trabalho, de vivência ou expressão de

Rede Portuguesa de Museus | 13
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fé ou crença, de aperfeiçoamento pessoal e íntimo,

são investigadores, são visitantes/públicos. E aqui

outro problema nasce, outra rede se constrói, aquela

que deixa existir mas cruza museus, de artes visuais,

do trabalho e do território, do imaginário religioso

ou etnográfico, das afectivas e sentimentais casas-

-museu. 

Estes contexto-Museu, e o seu decifrar temático, de

envolvência e de fascínio, ou seja, as percepções

do(s) saber(es) impresso(s) ou determinável(eis) a

partir dos jogos de colecção, são o fio condutor da

antologia de estudos e ensaios de 2004, compilada

por Bettina Messias Carbonell (Museum studies. An

anthology of contexts. Malden/Oxford/Carlton:

Blackwell Publishing, 2004), onde sucessivamente

se revisitam pela escrita de dezenas de especialistas

e interessados no mundo Museu temáticas contex-

tuais que vão da museologia (pp. 15-123), da história

natural, do antropológico e etnológico (pp. 124-

-220), aos nacionalismos e identidades (pp. 221-

-310) e à procura da história no Museu (pp. 311-

-408), para terminar na cultura das artes, das

profissões e das audiências (pp. 409-575).

Que a moda-net facilita e proporciona uma atitude

favorável a esta forma de trabalho, de troca de

saberes e potencialidades económicas e técnicas é

de fácil exemplificação. Que a consolidação de redes

de Arquivos, Bibliotecas, Museus e Equipamentos

Performativos é fundamental também é claro e de

resultados já visíveis. Ainda assim vale a pena voltar

às razões que conduziram à moda e que, já se

escreveu, são muitas delas implícitas, ainda que não

o fossem assim explicitadas no Museu, para as reler

em situação de Museu e, sobretudo, se queremos

que esse mundo de potencialidades tenha um

impacto relevante na vida do dia-a-dia do cidadão

da Cultura.

Ao reler o início deste texto poder-se-iam ressalvar

ideias fortes e condutoras do raciocínio da narrativa

introdutória ao tema. A sua síntese deverá escrever-

-se alargamento, globalização, melhor seria

glocalização (o “glocal” resultante de um somatório

feliz e consequente do global, “glo”, com o local,

“cal”), tal como o Museu (mundo e território),

parece ser a tónica descritiva mais apropriada ao

sistema de moda-net que são as redes. Redes e atitude

crítica constante, alerta assumido, para não deixar

fugir os que as pensam, constroem, mantêm e usam. 

Voltar a Jorge Luís Borges e à sua Biblioteca pode

ajudar a pensar melhor: “Quando se proclamou que

a Biblioteca abrangia todos os livros, a primeira

impressão foi de extravagante felicidade. Todos os

homens se sentiram senhores de um tesouro intacto

e secreto. Não havia problema pessoal ou mundial

cuja eloquente solução não existisse: nalgum hexá-

gono. O universo estava justificado, o universo

bruscamente usurpou as dimensões ilimitadas da

esperança.” (A biblioteca de Babel. Ficções. Lisboa:

Teorema, 2009, p.72).

“Todos os homens”, aqui parece estar a resolução

da moda-net e a preocupação mais forte para todos

aqueles que percebendo e querendo afirmar essa

moda como um bom hábito, os casuístas diriam

que uma virtude!, têm de se precaver para não

deixar que a dimensão humana se perca. Fazer redes,

sim. Mas redes com pessoas e a pensar nas pessoas.

O mundo Museu ganha em saber e em atractivo se

souber ser mundo com as diferentes comunidades,

as que o constroem e mantêm, as que o documen-

tam e validam por memória, as que se lhe opõem,

as que o visitam ou as que o estudam (Museums

and communities. The politics of public culture. ed.

Ivan Karp, Christine Mullen Kreamer, Steven D.

Lavine. Washington/Londres: Smithsonian Institu-

tion Press, 1992). As comunidades são anónimas,

profissionais, profissionais com nome, de artistas

e, deveriam ser, na sua maioria, de cidadãos da

Cultura.

Ora esta cidadania da Cultura só é possível se se

aceitar uma dimensão de criação, como foi criada

a moda-net, deixando que a arte intervenha no dia-

-a-dia e, assim, viva com muita facilidade no mundo

Museu. A conclusão pode encontrar-se em António

José Saraiva que, a outro propósito, escreveu que

“o artista é um mimo. Refaz no seu gesto, que pode

ser corporal, oral, escrito, por imagem interposta,

etc., os movimentos com que gosta de identificar-

-se. Através dele, as coisas, o universo inteiro, fazem-

-se humanos e comunicáveis, não indirectamente,

por intermédio de símbolos e conceitos da ciência,

mas directamente, pela sensibilidade.” (Ser ou não

ser arte. Estudos e ensaios de metaliteratura. Lisboa:

Gradiva, 1993, p. 9). �
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Desde o início do ano, mais precisamente a partir de

Fevereiro de 2009, o Museu da Água editou o seu pri-

meiro Boletim Informativo on-line intitulado Contador

d’Água. Esta edição, apresentada digitalmente, tem por

objectivo noticiar as principais actividades do museu,

realizadas através da animação e extensão cultural, expo-

sições temporárias, visitas, entre outras áreas de actuação.

O Boletim Informativo, com uma periodicidade mensal,

destina-se a dois públicos alvo distintos, o interno, junto

dos trabalhadores da empresa, e o externo, junto dos

diversos amigos e visitantes do Museu da Água da EPAL.

Recentemente foi introduzida uma nova rubrica infor-

mativa, destinada a assinalar vestígios históricos ou

memórias sobre o património universal da Água. �

A Biblioteca do Museu de Aveiro abriu ao público no

passado dia 23 de Outubro, após as obras de ampliação

e requalificação do Museu que decorreram de 2006 a

2008, com apoio do Programa Operacional da Cultura.

Com um acervo bibliográfico constituído desde a

origem do Museu (1912), a Biblioteca foi sendo

enriquecida ao longo de décadas perfazendo mais de

7500 volumes, continuando anualmente a ser alargada

com novas aquisições. As temáticas abrangem História

Geral das Civilizações, História da Arte da Antiguidade,

Arte Contemporânea, Património nacional e local,

Museus e Museologia nacional e internacional,

configurando um acervo coeso e de relevo quanto à

sua extensão cronológica. A Biblioteca dispõe do

seguinte horário: 3.ª feira entre as 10h30 e as 12h30

e de 4.ª a 6.ª feira entre as 14h00 e as 17h00.

O Museu de Portimão, integrado na Rede Portuguesa de Museus desde 2001, foi o vencedor do Prémio

Museu do Ano 2010 do Conselho da Europa atribuído por recomendação do European Museum Forum (EMF).

A atribuição deste prémio ao Museu de Portimão, inaugurado em Maio de 2008, significa o reconhecimento

da relevância dos temas que têm inspirado as exposições apresentadas e pelo programa educacional em

benefício da comunidade local, que vem caracterizando este equipamento, com destaque para a exposição

permanente “Portimão – Território e Identidade”, que traça a interacção do homem com o meio ambiente

durante um período de cinco milénios.

A arqueologia subaquática também desempenha um papel de relevo, através de uma extensa colectânea de

apetrechos, recuperados do fundo do rio Arade em sucessivas campanhas, que trabalharam sobre embarcações

representativas de diversas civilizações. Outro dos aspectos justificativos da distinção reside na reconversão bem

sucedida da antiga Fábrica Feu  – situada na foz do rio Arade – em estrutura museológica que reproduz a rica

herança da indústria de conservas de peixe, durante largas décadas tão importante em termos socioeconómicos

para a população activa de Portimão. Criado em 1977, o Prémio Museu do Ano do Conselho da Europa é entregue

anualmente a uma instituição que contribua de forma significativa para a compreensão da herança cultural da

Europa, cabendo ao Museu de Portimão exibir durante um ano a estatueta de bronze La femme aux beaux seins,

do consagrado escultor espanhol Joan Miró, recebendo ainda um diploma e um cheque de 5 mil euros, numa

cerimónia marcada para Abril próximo em Estrasburgo, aquando da sessão primaveril do Parlamento Europeu.

Ainda recentemente, o Museu de Portimão recebeu uma menção honrosa referente ao Prémio Melhor Museu

Português, prestigiado galardão instituído pela APOM – Associação Portuguesa de Museologia, a que se junta

agora esta importante distinção europeia. 

O Museu de Portimão fez parte da programação de visitas técnicas O museu reabriu, renovado e ampliado,

que o IMC desenvolveu, através da Divisão de Credenciação e Qualificação de Museus, ao longo de 2009.

Refira-se ainda que o caso deste museu mereceu a publicação de um artigo no dossiê sobre Museus e

Arquitectura, na revista Museologia.pt (n.º 1/Maio de 2007). �

Notícias Museus RPM*

* Notícias exclusivamente baseadas

em informações enviadas pelos

Museus integrados na RPM.

Informações e contactos

Museu de Portimão

Antiga Fábrica de Conservas “Feu”

Rua D. Carlos I 

8500-607 Portimão 

Tel.: 282 405 230 /265 /268 

Fax: 282 405 235

museu@cm-portimao.pt

Mais informações:

www.europeanmuseumforum.eu

Informações e contactos

Museu da Água 

Rua do Alviela, 12 

1170-012 Lisboa (a St.ª Apolónia) 

Tel.: 218 100 215 

Fax: 218 100 231

museu@epal.pt

http://museudaagua.epal.pt 

Informações e contactos

Museu de Aveiro

Avenida de Santa Joana Princesa 

3810-329 Aveiro

Tel.: 234 423 297

Fax: 234 421 749

maveiro@ipmuseus.pt

www.imc-ip.pt

Museu de Portimão
– Prémio Museu do Ano do Conselho da Europa

Museu da Água
– Boletim Informativo on-line 

Museu de Aveiro
– Abertura da Biblioteca  
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Esteve patente ao público, no Museu Regional de

Arqueologia de D. Diogo de Sousa, em Braga, entre

os dias 19 de Junho e 22 de Outubro de 2009, uma

exposição temporária subordinada à temática da

produção do vidro na época romana.

Na génese deste projecto de exposição esteve uma

parceria, que para além do Museu D. Diogo de Sousa,

englobou o Museu Nacional de Arqueologia, o Museu

do Vidro, da Marinha Grande, e duas empresas asso-

ciadas à indústria vidreira, nomeadamente, a “Jasmim”,

na Marinha Grande, e a Associação dos Industriais do

Vidro e Embalagem e Reciclagem dos Resíduos das

Embalagens do Vidro (“AIVERCERV”). Sob o ponto de

vista financeiro, esta iniciativa beneficiou de fundos

decorrentes da aplicação do Programa Quadro de

Referência Estratégico Nacional (QREN) e do apoio

do Instituto de Museus e da Conservação (IMC).

A escolha deste tema prendeu-se com o desenvol-

vimento recente da investigação arqueológica, e com

o projecto levado a cabo por Mário Cruz, que empre-

endeu o estudo da produção do vidro romano, em

Bracara Augusta e, posteriormente, no Noroeste da

Península Ibérica. A realização destes trabalhos foi

decisiva para o reenquadramento das colecções nacio-

nais, e da problemática da investigação, relacionada

com a produção de vidro, na época clássica, entre

nós. Entre as várias conclusões dos mesmos, hoje

considera-se que, na maioria dos centros produtores,

o fabrico do vidro romano se processava a partir de

vidro bruto ou reciclado.   

Daí que, o guião da exposição, da responsabilidade

daquele investigador, se tenha desenvolvido a partir

da ideia-chave da reciclagem. Procurou-se, assim,

materializar uma nova abordagem ao tema da produ-

ção do vidro, através do ciclo de vida do vidro antigo

em Portugal, desde o seu nascimento à sua morte e

renascimento, através da reciclagem, num processo

que atravessou o tempo, desde a Antiguidade aos

nossos dias.

Partindo deste paralelo, entre presente e passado, o

Museu D. Diogo de Sousa 
– Exposição “Vita Vitri, o Vidro Antigo em Portugal”

No passado dia 18 de Novembro, o projecto Thesaurus

de Instrumentos Científicos em Língua Portuguesa,

coordenado pelo Museu de Ciência da Universidade

de Lisboa (MCUL) e pelo Museu de Astronomia e

Ciências Afins do Rio de Janeiro (MAST), foi apresentado

no MCUL.

Apesar de existirem vários thesauri para museus, nunca

foi desenvolvido um instrumento sistemático de

referência para controlo e uniformização terminológica

de colecções de instrumentos científicos em língua

portuguesa.

O ‘Thesaurus de Instrumentos Científicos em Língua

Portuguesa’, um projecto de cooperação internacional

iniciado em 2006 e envolvendo uma rede de 12

instituições de Portugal e do Brasil2, pretende dar

resposta a esta necessidade.

De âmbito lusófono e pioneiro na sua natureza e na

metodologia, o projecto tem um interesse múltiplo

para a comunidade científica, para os profissionais de

museus e para a sociedade em geral. Permitirá, por

um lado, contribuir para o conhecimento nas áreas

da museologia da ciência e da história da instru-

mentação. Constituirá um instrumento simples para

os profissionais de museus, facilitando a gestão de

colecções e as novas acessibilidades através da socie-

dade da informação. Finalmente, possibilitará uma

maior visibilidade e reconhecimento do património

científico, quer através da sua organização e acessibi-

lidade a investigadores quer através da sua divulgação

ao público em geral. O projecto poderá ser consultado

na Internet em http://chcul.fc.ul.pt/thesaurus/.

Financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia

(FCT) e pelo Conselho Nacional para o Desenvol-

vimento Científico e Tecnológico (CNPq), o projecto

conta ainda com o apoio do Centro Interuniversitário

de História das Ciências e da Tecnologia (CIUHCT –

Pólo da Universidade de Lisboa). �

Marta Lourenço (MCUL) e Marcus Granato (MAST)

Museu de Ciência da Universidade de Lisboa 
– Seminário Thesaurus de Instrumentos Científicos em Língua Portuguesa: 

Apresentação pública do Projecto de Cooperação Portugal-Brasil

Informações e contactos:

Museu de Ciência da Universidade

de Lisboa

Rua da Escola Politécnica, 56 

1250-102 Lisboa 

Tel.: 213 921 860 

Fax: 213 909 326

mc@museu-de-ciencia.ul.pt 

www.museu-de-ciencia.ul.pt

2 Portugal: Museu de Ciência da Universidade de

Lisboa (Instituição Coordenadora), Museu da

Ciência da Universidade de Coimbra, Museu de

Ciência da Universidade do Porto, Museu da

Faculdade de Engenharia da Universidade do

Porto, Museu do Instituto Superior de Engenharia

do Porto e Instituto Superior de Engenharia de

Lisboa. Brasil: Museu de Astronomia e Ciências

Afins, Rio de Janeiro (Instituição Coordenadora),

Museu de Ciência e Técnica da Universidade

Federal de Ouro Preto, Museu Dinâmico de

Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de

Juiz de Fora, Museu da Escola Politécnica da

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Colégio

Pedro II, Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de

Informação em Ciência e Tecnologia, Ministério

de Ciência e Tecnologia.
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visitante era convidado a deter-se nos aspectos

relacionados com o nascimento e vida do vidro, nas

suas múltiplas funcionalidades ligadas ao quotidiano,

na sua morte, ou seja, nos processos de alteração do

vidro e por fim na sua reciclagem, ou renascimento.

Esta exposição contou com um vasto número de peças

dos acervos dos museus nacionais, acima referidos,

muitas das quais não estão normalmente disponíveis

ao público em geral, o que constitui uma mais valia e

um motivo acrescido para a fruição das mesmas. Os

interessados podem dispor de um catálogo, a preço

muito acessível, com cerca de 120 páginas, de que

constam fotografias coloridas de todas as peças expostas.

Em Braga, o número de visitantes rondou os cerca de

5850, sendo que foi pouco expressivo o público escolar,

dado o período em que a mesma decorreu. Por este

motivo, e considerando a riqueza e diversidade dos

conteúdos apresentados para as Escolas, admite-se

que a exposição possa regressar ao Museu de Arqueo-

logia de D. Diogo de Sousa, no decurso do próximo

ano. Para este público particular, foi ainda desenvolvido

um desdobrável, com intuito exploratório da exposição.

Desde Novembro de 2009, a exposição está patente

no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa,

cumprindo-se desta forma o projecto de parceria e

itinerância que esteve na sua génese.

Aprecie e veja, como do vidro velho se fez novo,

ontem, tal como ainda hoje… �
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Irão decorrer no Museu de Lanifícios da Universidade

da Beira Interior, Núcleo Museológico da Real Fábrica

Veiga, ao longo do ano 2010, um conjunto de

actividades pedagógicas, intituladas As máquinas

mudaram a arte, que se destinam a Escolas dos Ensinos

Básico e Secundário, compreendendo os ateliês “Como

Um Robot...” e “As máquinas mudaram a arte”, e a

alunos do Ensino Superior, com sessões denominadas

O designado património cultural imaterial é constituído

pelas práticas, representações, expressões,

conhecimentos, assim como pelos objectos, artefactos

e espaços culturais com eles associados, que as

comunidades reconhecem como parte da sua

identidade colectiva. Este património, transmitido de

geração em geração, é constantemente recriado pelas

comunidades e pelos grupos em resposta à interacção

com a história e a natureza dessas práticas,

proporcionando sentimentos de identidade e

continuidade desta diversidade cultural.

A dimensão do património imaterial do Distrito da

Guarda não caberia nesta exposição. Por isso, partindo

exclusivamente da colecção de fotografia do Museu

da Guarda, concretamente das obras de António

Correia, que através da sua objectiva registou estilos

de vida tradicional, folclore, rituais e costumes das

nossas gentes, vinculamos o passado ao presente e

damos visibilidade ao trabalho desenvolvido por

estudiosos do meio local que, na década de 40,

inventariaram os traços culturais que nos identificam.

O tratamento museográfico dado aos objectos materiais

– imagens fotográficas e textos – associados à audição

de cantares e sons do quotidiano dão corpo à expo-

sição itinerante.

A exposição poderá ser enriquecida com objectos

etnográficos que melhor ilustrem e contextualizem os

materiais que a constituem, recolhidos na região que

a recebe, demonstrando que qualquer comunidade

reconhece, no espaço em que vive, sinais identitários

que consolidam a memória social. Referimo-nos, por

exemplo, a objectos ligados ao mundo do trabalho

(ceifa, malha, fiação e tecelagem, pastorícia, olaria,

etc.), às feiras de outros tempos, inclusão de cantares

e poesias populares, instrumentos musicais, trajes, à

recriação cénica de rituais, etc.. 

Características técnicas

Área desejável: 140 m2; 34 painéis de acrílico com

moldura; painel de parede impresso – 4,10 m x 3,35

m; equipamento áudio.�

Museu da Guarda
– Exposição itinerante “O Espírito dos Lugares – Cenários para um Património 

Imaterial”

Museu de Lanifícios da Universidade da
Beira Interior
– “As máquinas mudaram a arte”

Informações e contactos

Museu D. Diogo de Sousa 

Rua dos Bombeiros Voluntários 

4700-025 Braga

Tel.: 253 273 706 / 615 844

Fax: 253 612 366

mdds@imc-ip.pt

http://mdds.imc-ip.pt

Informações e contactos

Museu da Guarda

Rua General Alves Roçadas, 30

6300-663 Guarda

Tel.: 271 213 460

Fax: 271 223 221

mguarda.fatimabarbosa@imc-ip.pt 

mguarda@imc-ip.pt
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“A arte... as máquinas... e a vida”. Organizadas pela

Quarta Parede – Associação de Artes Performativas da

Covilhã, em parceria com o Museu de Lanifícios, o

seu programa tem por objectivo primordial a

dinamização cultural da Região da Beira Interior, dando

a conhecer, em diversas sessões e ateliês, adaptados

às várias faixas etárias, a evolução da indústria dos

lanifícios na Covilhã, através da articulação da sua

história com a arte contemporânea.

Iniciativa conjunta da Delegação Regional Centro da

Sociedade Portuguesa de Matemática e do Depar-

tamento de Matemática da Universidade da Beira

Interior, com a colaboração do Museu de Lanifícios da

UBI e do Museu Educativo da Escola Secundária Campos

Melo, o concurso visa a criação de uma exposição sobre

o tema “A Matemática e os Têxteis”. Pretende-se, deste

modo, promover a participação de alunos de todos os

níveis de ensino não superior, envolvendo-os na

concepção e elaboração de trabalhos que explorem um

ou mais temas dos programas de Matemática dos Ensinos

Básico e Secundário. �
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O Blogue do Sector Educativo e de Extensão Cultural

do Museu Nacional de Arqueologia recebeu o Prémio

de “Melhor Blogue Colectivo de Animação Sociocultural

em 2009” num concurso nacional promovido pela Asso-

ciação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação

Sociocultural – APDASC (http://www.apdasc.com/pt).

Concorreram à edição deste ano 14 blogues na cate-

goria individual, tendo ganho o blogue “Crescer com

o Património” (http://crescercomopatrimonio.blogspot.

com/), e 16 blogues na categoria colectivo, tendo ganho

o blogue do Serviço Educativo do Museu Nacional de

Arqueologia (http://museunacionalde arqueologia-

educativo.blogspot.com/). Obtiveram ainda menções

honrosas, os blogues “Anijovem” (na categoria individual)

e “Anima(C)cão” (na categoria colectiva).

Depois de em 2002, no ano do seu lançamento, ter

ganho a medalha de ouro do concurso mundial do comité

especializado do Conselho Internacional dos Museus

para “Melhor Sítio Internet do Ano”, o Museu Nacional

de Arqueologia vê agora de novo reconhecida a sua

acção no domínio do uso dos novos meios de comuni-

cação à distância, via Internet, através deste prémio,

que muito honra toda a equipa do Museu, em especial

neste caso o seu Sector Educativo e de Extensão Cultural.

O Museu Municipal de Coruche implementou o

projecto de musealização da escola primária de São

Torcato, constituindo-se, assim, a Escola-Museu

Salgueiro Maia. Sob o signo da recriação de uma sala

de aula do Estado Novo, retrata-se a memória dos

tempos idos de escola, e proporciona-se um espaço

de aprendizagem e reflexão no que se refere à

Educação e aos valores por ela vinculados, estabe-

lecendo-se um contraponto entre o antes e o depois

de Abril de 74.

O Capitão Salgueiro Maia, figura incontornável da

Revolução, tendo iniciado o seu percurso escolar em

São Torcato, personifica, neste contexto, o momento

de viragem no percurso da História, onde o conceito

de cidadania passou a ter implícito os valores de

democracia e liberdade. 

O núcleo museológico estrutura-se em quatro espaços:

a cronologia (é apresentada em frisos: acontecimentos

no Mundo, em Portugal e na Educação, desde o final

da monarquia até à actualidade); a figura de Salgueiro

Maia (o percurso biográfico e o seu papel decisivo na

Revolução de 1974); a escola de S. Torcato (a história

do ensino primário na localidade de S. Torcato); a

representação de uma sala de aula no Estado Novo

(recriação feita com recurso a peças originais: mobiliário

e materiais didácticos). �

Informações e contactos

Museu Municipal de Coruche

Rua Júlio Maria de Sousa 

2100-192 Coruche

Tel.: 243 610 820 

Fax: 243 610 821

museu.municipal@cm-coruche.pt

www.museu-coruche.org

Museu Nacional de Arqueologia
– Prémio “Melhor Blogue Colectivo de Animação Sociocultural em 2009”

Museu Municipal de Coruche
– Novo núcleo museológico: Escola-Museu Salgueiro Maia

– Concurso “A Matemática e os Têxteis”
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
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Do vasto espólio que integra as colecções do Museu

Nacional do Azulejo (MNAz), grande parte pertence

ao que é designado, em termos de inventário, como

“Fundo Antigo”. Destes, alguns são painéis que foram

sendo colocados no espaço do Convento da Madre

de Deus, a partir de finais do século XIX, provenientes

dos conventos extintos, e dos quais dificilmente se

poderá, actualmente, traçar a origem. Se parte destes

foram colocados em vários locais do imóvel, outros

houve que permaneceram encaixotados, reunindo-se-

-lhes, ao longo dos três primeiros quartéis do século

XX mais espólios, provenientes de todos os pontos

do País, e que surgem igualmente com a mesma

designação de “Fundo Antigo”. 

Na sequência do importante trabalho de estudo da

azulejaria portuguesa desenvolvido pelo Eng. João

Miguel dos Santos Simões, parte dos painéis foram

identificados, trabalho que prosseguiu com o Dr. Rafael

Salinas Calado, primeiro Director do Museu Nacional

do Azulejo, criado em 1980. 

No entanto, o vastíssimo espólio entretanto aqui

reunido apenas começou a ter um processo sistemático

de inventariação com o segundo Director do Museu,

Dr. João Castel-Branco Pereira, predominantemente,

para além dos painéis que vieram a integrar a exposição

permanente, em núcleos dos séculos XVI e XVII e em

referências estilísticas do século XVIII, Rococó e

Neoclássico. Assim se começou, a partir do n.º 1, o

inventário, que ainda hoje prossegue, de cerca de 

300 000 azulejos, contidos em 6000 caixotes.

As tipologias de cada um destes primeiros núcleos

inventariados tornava mais evidente o agrupar dos

elementos constituintes dos painéis, nomeadamente

por se tratar de azulejaria de padrão e, no caso da

figuração, pelo facto de terem policromias que

permitiram a sua identificação no conjunto de caixotes

que se encontram na chamada reserva do “Fundo

Antigo”.

O problema de inventariar o espólio remanescente é

o facto de, ao longo dos anos que antecederam a

fundação do Museu Nacional do Azulejo, os azulejos

terem sido encaixotados, na maioria dos casos, sem

preocupação com a manutenção dos respectivos

núcleos, podendo encontrar-se caixas com agrupa-

mentos de cor – todos os azulejos a azul e branco

foram juntos, policromias variadas misturadas

independentemente das datas ou tipologias estilísticas

subjacentes a cada painel. 

A actual Direcção do Museu, com o apoio financeiro

da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, através

da Rede Temática em Estudos de Azulejaria e Cerâmica

João Miguel dos Santos Simões, decidiu levar a cabo

essa tarefa, criando o projecto “Devolver ao olhar”.

Assim, foi constituída uma equipa, integrada por

conservadores-restauradores na área da azulejaria,

tendo-se iniciado o trabalho moroso de associar os

diferentes azulejos do “Fundo Antigo”, de modo a

constituir painéis que possam vir a ser restaurados,

integrando a colecção permanente do Museu ou as

diversas exposições nacionais e internacionais que o

Museu tem vindo a apresentar.

De modo a disponibilizar uma área de trabalho, fechou-

-se uma ala do claustro de D. João III, sem relevância

do ponto de vista do percurso museológico, tirando

partido dos vidros que delimitam o espaço para garantir

aos visitantes a observação dos trabalhos que aí se

têm vindo a realizar. 

Em simultâneo, o Museu abriu-se ao voluntariado, de

Correspondendo às solicitações de numerosos

estudantes, investigadores e gestores do património

a nível local, o Museu Nacional de Arqueologia passou

a disponibilizar em linha no seu portal Internet

(http://www.mnarqueologia-ipmuseus.pt/) uma lista-

gem dos sítios arqueológicos representados no seu

acervo. Esta listagem pode ser consultada on-line ou

descarregada para uso individual. Permite pesquisa

seleccionada e pretende corresponder às necessidades

sentidas pela comunidade arqueológica nacional. Trata-

-se de uma listagem em actualização permanente,

mas que ainda se encontra incompleta em alguns dos

seus atributos.

Todas sugestões poderão ser enviadas para:

webmaster@mnarqueologia-ipmuseus �

Informações e contactos

Museu Nacional de Arqueologia

Edifício dos Jerónimos, Praça do Império 

1400-206 Lisboa 

Tel.: 213 620 000 

Fax: 213 620 016

mnarqueologia@imc-ip.pt

www.mnarqueologia-ipmuseus.pt

Museu Nacional do Azulejo 
– Devolver ao Olhar – Projecto de Investigação no Inventário 

Azulejo com o rosto de Cristo de um
painel recentemente descoberto no
“Fundo Antigo” representando o pano
de Verónica.

Pormenor dos Apóstolos de um grande
painel da oficina dos Oliveira Bernardes,
recentemente descoberto no “Fundo
Antigo”, representando a “Cura do
cego”.

Grupo de voluntários do MNAz mon-
tando um painel representando o
“Nascimento da Virgem, obra do 3.º
quartel do século XVIII, recentemente
descoberto no “Fundo Antigo”.

– Listagem de Sítios Arqueológicos
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modo a reunir pessoas que pudessem auxiliar a equipa

de trabalho na prossecução da inventariação total dos

azulejos existentes no “Fundo Antigo”. A entusiástica

adesão de voluntários ao projecto permitiu a identi-

ficação de numerosos padrões dos séculos XVII, XVIII

e XIX – alguns deles inéditos – vários painéis figurativos,

dos quais alguns, pela sua importância, estão a ser

restaurados para apresentação na exposição

permanente do Museu. 

Assim, agora que passam cerca de dez meses da

implementação deste projecto, em breve os visitantes

do Museu Nacional do Azulejo poderão observar os

primeiros resultados desta iniciativa, cumprindo-se,

paulatinamente, o objectivo de “Devolver ao Olhar”,

um acervo importante, mas até aqui ignorado, da

azulejaria portuguesa. �

Alexandre Nobre Pais

Museu Nacional do Azulejo
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O primeiro museu dedicado à História do Papel, em

Portugal, foi inaugurado em Outubro de 2001, estando

instalado num núcleo papeleiro do início do século

XIX, em Paços de Brandão. Integra duas antigas fábricas

de papel: Fábrica de Custódio Pais (1822-1989) e a

Fábrica dos Azevedos (1824-1990). 

O Museu do Papel tem vindo a afirmar-se como um

projecto inovador no contexto da museologia local e

nacional, constituindo, pelas suas características, um

museu industrial em actividade.

O resultado do investimento realizado no Museu do

Papel, projecto co-financiado pelo Programa Opera-

cional da Cultura (Medida 1.2 – Modernização e

Dinamização dos Museus Nacionais/ Acção 1 – Obras

de Construção, Recuperação ou Valorização dos Museus),

é visível na nova imagem do museu e nas condições

estruturalmente diferentes que este espaço agora

apresenta.

De acordo com o programa museológico traçado para

o Museu do Papel no início deste projecto, tornou-se

necessária a criação de novos espaços para acolhimento

do público e de novas valências para os diferentes servi-

ços, o que passou a estar assegurado nas novas áreas

intervencionadas: recuperação da Antiga Fábrica dos

Azevedos e execução do projecto “novas acessibilidades”.

Fundada em 1824, esta fábrica de papel foi importante

ao longo de todo o século XIX, produtora de papéis

de escrita Almaço e Florete, papéis de embalagem e

papel de mortalha. Esteve em laboração até ao início

da década de 1990, tendo sido adquirida pela Câmara

Municipal de Santa Maria da Feira para integrar o

Museu do Papel, em Junho de 1997. Aquando da sua

aquisição, a fábrica estava reduzida às paredes

exteriores, apresentando sinais de grande degradação

e ruína. Constituído por um único edifício de planta

rectangular, a fábrica dos Azevedos é um exemplo de

Museu do Papel Terras de Santa Maria
– Novos espaços e acessibilidades

A oficina Objectos e memórias animados decorreu no

Museu Nacional de Etnologia, nos fins-de-semana 26 e

27 de Setembro e 10 e 11 de Outubro. A actividade

foi conduzida por Fernando Galrito e contou com a

participação de famílias que aceitaram o convite do

Serviço Educativo para passar as manhãs no museu.

Ao longo de 4 sessões adultos e crianças conhecerem

e experimentaram técnicas do cinema de animação,

tendo igualmente visitado e animado as colecções das

Galerias da Vida Rural e das Galerias da Amazónia.

Após um mês expectante, dedicado à montagem e

edição dos materiais produzidos, no dia 15 de Novembro,

no auditório do Museu Nacional de Etnologia, foi exibido

um conjunto de filmes de animação infantil, entre os

quais o filme Oficina objectos e memórias animados

(disponível no blogue do Museu http:// mnetnologia.

blogspot.com). A sessão foi marcada pela presença

do público, entre o qual se destacam as famílias parti-

cipantes, assim como outras que manifestaram vontade

de se associar no futuro a actividades semelhantes.

A oficina surgiu no âmbito da iniciativa Domingos das

10h às 13h…, promovida pelo IMC e pelo IGESPAR,

cujo programa tem continuação até Março de 2010

noutros museus, palácios e monumentos. �

Museu Nacional de Etnologia
– Oficina Objectos e memórias animados

Informações e contactos:

Museu Nacional de Etnologia

Avenida Ilha da Madeira 

1400-203 Lisboa 

Tel.: 213 041 160/ 9 

Fax: 213 013 994

mnetnologia@ipmuseus.pt

www.mnetnologia-ipmuseus.pt

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
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particular relevância da arquitectura Industrial do Papel.

Por isso, na obra de recuperação e adaptação a novas

funcionalidades museológicas, houve a preocupação

de respeitar os diferentes momentos do processo de

fabrico de papel, distribuídos por cada um dos pisos

desta antiga fábrica. Assim, não é por acaso que os

espaços destinados às oficinas pedagógicas e à

reciclagem de papel se localizam no piso ao nível do

rio, onde, ao longo de duzentos anos, se produziu

papel, respeitando-se assim a história deste edifício

fabril. Manteve-se a leitura exterior da antiga fábrica

de papel (por exemplo, as persianas de madeira do

último piso destinado, no passado, à secagem de

papel), tendo sido introduzidos novos elementos que

trouxeram ao edifício uma marca de modernidade. 

O projecto de recuperação deste espaço visou funda-

mentalmente a recuperação e adaptação a novas

funções, albergando um conjunto de estruturas

inerentes ao funcionamento museológico, a nível de

novas áreas de acolhimento (recepção, loja, cafetaria),

serviços educativos (incluindo gabinetes de trabalho

e áreas de oficinas pedagógicas), um centro de docu-

mentação (biblioteca temática sobre a indústria do

papel em Portugal e arquivos familiares e empresariais),

um espaço multiusos (destinado a exposições tempo-

rárias e à realização de diferentes eventos culturais),

bem como um conjunto de áreas e serviços complemen-

tares de apoio museológico e de apoio aos visitantes.

As intervenções realizadas visaram ainda a melhoria

das acessibilidades em todos os espaços do museu,

refazendo o circuito museológico e eliminando as

barreiras arquitectónicas. 

Embora com a preocupação de evitar a descaracterização

dos espaços, foram criadas novas e diferentes condições

para públicos com necessidades específicas, nomea-

damente idosos e públicos com dificuldades motoras.

Esta intervenção era tanto mais urgente quanto a

exposição permanente, dedicada à produção manu-

factureira e industrial de papel, se estende pelos três

pisos dos edifícios, sendo os percursos do quotidiano

fabril não só estreitos como inseguros.

As novas acessibilidades foram pensadas de forma a

permitir que o visitante com dificuldades motoras possa

realizar o percurso, preocupação constante numa cultura

que se pretende inclusa. Por outro lado, procurou-se

criar condições para uma maior segurança do público,

tendo presente que este espaço museológico constitui,

simultaneamente, um espaço industrial em actividade. �

Informações e contactos:

Museu do Papel Terras de Santa Maria

Rua de Riomaior, 338 

4535-301 Paços de Brandão 

Tel.: 227 442 947 

Fax: 227 459 932

geral@museudopapel.org

Edições Museus da RPM

Projectos Financiados pelo Programa Operacional da Cultura

Foi editado o livro Projectos Financiados pelo Programa Operacional da Cultura (POC) que apresenta o trabalho

desenvolvido pelos Gestores do POC, e pela sua Estrutura de Apoio Técnico (Chefes de Projecto e Técnicos),

ao longo do seu período de vigência no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio (2000-2006), correspondendo

não só a sete anos de programação, mas também a mais cerca de dois anos e meio necessários à conclusão

dos projectos e ao encerramento do Programa. 

O livro evidencia os projectos mais significativos financiados pelo POC na área da recuperação e valorização

de Monumentos, Palácios e Sítios Arqueológicos, na área da modernização dos Museus e na área da criação

da Rede Nacional de Recintos Culturais, com efeitos de valorização e qualificação nas várias regiões do País

pela sua larga distribuição geográfica.

Diversos Organismos do Ministério da Cultura colaboraram em áreas fundamentais de actuação do Programa,

designadamente a Biblioteca Nacional de Portugal (na área das Bibliotecas), o IA/Direcção-Geral das Artes (na

área das Artes do Espectáculo), o IAN-TT/Direcção-Geral dos Arquivos (no domínio dos Arquivos), o IPM/IMC-

RPM (na área dos Museus) e o IPPAR/IGESPAR (na área do Património Arquitectónico e Arqueológico).

Novos Sites Museu de Alberto Sampaio – http://masampaio.imc-ip.pt

Palácio Nacional da Ajuda – http://pnajuda.imc-ip.pt  
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Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves / Casa Gravada. Olhares sobre a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves

O catálogo Casa Gravada – Olhares sobre a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves foi produzido em colaboração

com alguns finalistas da licenciatura em Pintura/Gravura da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa (FBAUL). Este

projecto veio demonstrar como a produção artística actual convive com o imaginário presente num museu. A

edição é igualmente um convite para descobrir, na exposição permanente ou na história da própria Casa-

-Museu, a fonte de inspiração que esteve presente na produção de uma determinada obra e como é possível

novos criadores interpretarem, com um outro olhar, o universo deste museu em particular. A edição do catálogo

inclui um conjunto de 22 gravuras originais, executadas para este fim e apresentadas em anexo.

Ecomuseu Municipal do Seixal / A Muleta

Contributo para a documentação, o estudo e a caracterização dos aspectos construtivos estruturais da

muleta, enquanto embarcação que continuamente alimenta o interesse e a curiosidade não apenas de

especialistas, mas da generalidade dos que convivem com informação a seu respeito.

A presente edição em português e inglês resulta do aturado e cuidadoso trabalho de investigação de três

importantes colaboradores do Museu de Marinha, Manuel Leitão, Ferdinando Oliveira Simões e António

Marques da Silva.

Museu Calouste Gulbenkian / Loiças e Azulejos de Iznik na Colecção Calouste Gulbenkian

O espectacular repertório decorativo, a grande diversidade, quantidade e qualidade da cerâmica otomana

reunida por Calouste Sarkis Gulbenkian justificam esta publicação, passados que são mais de vinte anos

sobre a edição do catálogo da loiça de Iznik. O álbum, com autoria de Maria d’Orey Capucho Queiroz

Ribeiro, reúne oitenta peças entre as mais representativas dos vários períodos de produção – desde o início

do século XVI até ao declínio da indústria, já no século XVII. Depois de uma breve história da Colecção,

apresenta-se, na primeira parte, as várias tipologias cerâmicas em função da decoração, tendo em conta

critérios cronológicos. Na segunda parte, dedicada à azulejaria, são tratados os grandes painéis, frisos e

cercaduras, cuja grande maioria se encontra em exposição permanente. 

Museu Calouste Gulbenkian / Art Déco 1925

O catálogo da exposição Art Déco 1925, organizada pelo Museu Calouste Gulbenkian e comissariada por

Chantal Bizot e Dany Sautot, reúne ensaios que dão a conhecer as diferentes componentes artísticas da

«Exposição Internacional das Artes Decorativas e Industriais Modernas» de 1925. Das artes decorativas à

arquitectura, incluindo os interiores dos pavilhões, da pintura e da escultura aos jardins, trata ainda a jóia

Déco, as manufacturas francesas no âmbito das exposições internacionais, bem como a Art Déco no mundo

anglo-saxónico ou a sua expressão no Portugal modernista, fornecendo uma visão transnacional do «gosto»

Déco. Com coordenação editorial de João Carvalho Dias, o catálogo conta com textos de Yvonne Brunhammer,

Bruno Foucart, Chantal Bizot, Dany Sautot, Evelyne Possémé, Emmanuel Bréon, Tim Benton e Helena de Freitas.

Museu D. Diogo de Sousa, Museu Nacional de Arqueologia e Museu do Vidro da Marinha Grande /

Vita Vitri, O Vidro Antigo em Portugal

Catálogo de exposição realizada, em parceria, pelos Museu Regional de Arqueologia de D. Diogo de Sousa,

Museu Nacional de Arqueologia e Museu do Vidro da Marinha Grande, que decorreu no primeiro, em

Braga, entre Junho e Outubro de 2009 e está patente no segundo, em Lisboa, desde Novembro de 2009

até Abril de 2010.

Com coordenação científica e textos de Mário Cruz, investigador na área do vidro romano, o catálogo

aborda as questões relacionadas com o ciclo de vida do vidro na Antiguidade, desde o seu nascimento, ao

uso no quotidiano, passando pelos problemas de alteração das pastas vítreas, até à sua reciclagem, ou

renascimento. A edição deste catálogo foi financiada pelo IMC e contou com o apoio do QREN.
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Museu Municipal de Coruche / Estudo Histórico de Coruche 

No ano do cinquentenário da 1.ª edição do Estudo Histórico de Coruche (1959), da autoria de Margarida Ribeiro,

surge a sua reedição, integrada na colecção Trajectos da História, monografia que nesta 2.ª edição formal se

apresenta contextualizada e enriquecida com o prólogo redigido pelo Prof. Doutor Vasco Gil Mantas.

Trata-se da obra fundadora da historiografia coruchense, que se mantém de consulta fundamental para

quem se quer iniciar na história de Coruche. A existência de um índice analítico nesta reedição, da

responsabilidade de Ana Diamantino Correia, vem facilitar a pesquisa. Esta obra contou com o apoio do

IMC/RPM ao abrigo do Programa de Apoio à Qualificação de Museus.

Museu Municipal de Faro / MUSEAL nº 4  

A MUSEAL n.º 4, Revista de Museologia do Museu Municipal de Faro é dedicada ao tema “Núcleos

Museológicos: que sustentabilidade?”. Este número surge do Encontro realizado em Faro em Setembro de

2008, organizado pelo Museu de Faro e pela Rede Portuguesa de Museus.

Este número conta com quatro artigos de enquadramento ao tema da autoria de: Hugues de Varines, Clara

Frayão Camacho, Graça Filipe e Rui Parreira. Os restantes artigos apresentam casos práticos que foram

levados à discussão – Faro, com o caso de estudo do Núcleo de Bordeira; a rede museológica de Alcoutim;

Alcalar e Portimão; a rede museológica de Loulé, Mértola e Viana do Castelo. José d’Encarnação apresenta

as conclusões do Encontro. 

Museu Nacional de Arte Antiga / Encompassing the Globe. Portugal e o Mundo nos séculos XVI e XVII

Realizada pela Smithsonian Institution, em Washington (2007) a exposição “Encompassing the Globe. Portugal

e o mundo nos séculos XVI e XVII” foi adaptada e engrandecida na edição apresentada no Museu Nacional

de Arte Antiga (Julho-Novembro 2009), contando com 179 objectos: 90 fruto do empréstimo de 37 entidades

estrangeiras (museus, bibliotecas, arquivos e galerias) e 89 de 35 entidades nacionais, destacando-se 28 da

colecção do MNAA.

Esta iniciativa revelou-se excepcional pela relevância das obras apresentadas, apenas nesta ocasião reunidas,

pela qualidade do projecto expositivo e pelo rigor científico do catálogo publicado em inglês e português.

A edição contou com contributos e autorias diversificadas, que incluem investigadores em História, Arte,

História de Arte, Etnologia, Estudos Geográficos, Afro-Americanos, Portugueses e Brasileiros, de Universidades,

Bibliotecas e Museus da Europa, Brasil, Estados Unidos, Rússia, abrangendo o olhar sobre as notáveis viagens

de exploração dos portugueses, as rotas comerciais e redes de conhecimento por eles criadas e as consequências

dos contactos estabelecidos com as terras e os povos encontrados nas rotas que levaram às primeiras

interacções entre a Europa e o resto do mundo. Os comissários científicos, em articulação com vários

especialistas nacionais e internacionais, fazem uma leitura original e distanciada deste ciclo da História no

quadro contemporâneo da globalização.

Museu Nacional do Teatro / Normas de Inventário – Espólio Documental 

Com textos de José Carlos Alvarez e Sofia Patrão, foi recentemente publicado mais um volume da Colecção

“Normas de Inventário” dedicado a “Espólio Documental – Artes Plásticas e Decorativas”, elaborado pelo

Museu Nacional do Teatro e coordenado pelo Departamento do Património Imaterial do IMC. Este volume

aborda uma tipologia de bens culturais móveis que apresenta uma enorme diversidade quanto às suas

características formais, podendo apresentar-se como exemplares únicos ou de produção em série, manuscritos

ou impressos, mas também quanto à sua funcionalidade, ao âmbito de difusão pretendido, à qualidade

dos conteúdos que anunciam, divulgam, permitem o acesso, crítica, etc. Sendo evidente a relevância

documental/informativa de tais conjuntos ou espécimes avulsos para as colecções dos museus, a designação

de Espólio Documental é assim transversal a muitas áreas de acção museológica.

RPM-Boletim_n34  10/01/04  12:26  Page 23



24 | Boletim Trimestral

Museu da Fundação Cupertino de Miranda
Vila Nova de Famalicão

Exposição 

Fernando Lemos – fotografia
Comissários: Perfecto E. Cuadrado e António Gonçalves 

Até 26 de Fevereiro de 2010

O Universo da fotografia enriqueceu quando Fernando Lemos, interessado pela

actividade surrealista participou em 1952 na exposição que aconteceu na Casa

Jalco, indecorosa e suscitadora de tanto escândalo, que pela sua profundidade

cunhou um marco na fotografia surrealista e no meio intelectual da Lisboa de

então. Nascido em 1926, em Lisboa, frequenta a Escola de Artes Decorativa António

Arroio nas matérias de Litografia e Pintura e ainda o Curso Livre de Pintura da

Sociedade Nacional de Belas-Artes. Aos 26 anos parte para o Brasil, possuindo já

um registo de imagens captadas pela sua objectiva que o notabilizam como

fotógrafo, e são reveladoras de uma singularidade e autenticidade, da sua intervenção

artística. 

A sua actividade fotográfica deixa uma marca na história do Surrealismo, e da

fotografia em particular, merecedora de destaque, e em 2001, do Prémio Nacional

de Fotografia.     

A Fundação Cupertino de Miranda, volvidos tantos anos, dedica-lhe agora uma

grande exposição, Fernando Lemos – fotografia, onde serão expostas cerca de 140

fotografias e alguns inéditos, trazendo-nos à memória as captações de uma objectiva

que nos fazem recuar mais de 50 anos e nos transportam para o imaginário estético

da fotografia surrealista. 

Uma ponte entre passado e presente, entre o Brasil e Portugal, territórios separados

pelo Atlântico, agora unidos nesta mostra proporcionada pela Fundação Cupertino

de Miranda, onde serão visíveis ambientes invocados por Fernando Lemos numa

clara afirmação da essência do surreal e reveladora da verdade do autor. 

LISBOA

Museu Calouste Gulbenkian
Exposição

A Perspectiva das Coisas. A Natureza-morta na

Europa, Séc. XVII-XX

Parte I: séculos XVII-XVIII

Inauguração a 11 de Fevereiro. Até 2 de Maio de 2010

Galeria de Exposições Temporárias da Sede

Serviço educativo

Curso A arte, a história e o mundo – adultos

3, 5, 10 e 15 de Fevereiro de 2010

Oriente e Ocidente encontro de Culturas – adultos

2 de Fevereiro de 2010

Uma Obra de Arte à Hora de Almoço no Museu

Gulbenkian – Bíblia Arménia – adultos

3 de Fevereiro de 2010

As Artes da Terra – 4 aos 12 anos

6 de Fevereiro de 2010

O Mundo de La Fontaine – 4 aos 12 anos

7 de Fevereiro de 2010

Versailles e a Vida nos Palácios – adultos

21 de Fevereiro de 2010

Da Pulseira à Pregadeira – O que é uma Jóia? – Famílias

com crianças dos 4 aos 12 anos

27 de Fevereiro de 2010

Tel.: 217 823 000

museu@gulbenkian.pt | www.museu.gulbenkian.pt

Museu do Chiado/Museu
Nacional de Arte
Contemporânea
Exposição

David Claerbout. No âmbito do festival Temps

d’Images

Até 28 de Fevereiro de 2010

Tel.: 213 432 148  Fax: 213 432 151

mnac-museudochiado@imc-ip.pt

www.mnac-museudochiado.imc-ip.pt

Museu da Ciência da
Universidade de Lisboa
Exposição

Medir os Céus para Dominar a Terra. A Astronomia

na Escola Politécnica de Lisboa (1837-1911)

Até 30 de Abril de 2010

Tel.: 213 921 879

mc@museu-de-ciencia.ul.pt | www.mc.ul.pt/

Fernando Lemos
Mário Cesariny, [c. 1949-1952] 
Colecção Fundação Cupertino de Miranda

Fernando Lemos
Eu, [1950] 
Colecção Fundação Cupertino de Miranda

Tel.: 252 301 650 

geral@fcm.org.pt | www.fcm.org.pt 

Agenda
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Museu das Comunicações
Exposições

A Televisão em Portugal

Até 21 de Fevereiro de 2010

FPC Future Labs 

Até 31 de Março de 2010

Serviço educativo

Visitas guiadas

Ateliês e oficinas pedagógicas

Trabalhos de projecto

Tel.: 21 393 51 08/59 / N.º Verde: 800 215 216

Fax: 21 393 50 06

museu@fpc.pt | www.fct.pt

Museu Nacional de
Arqueologia
Exposições

Vita Vitri

Até Abril de 2010

Quinta do Rouxinol: Uma olaria romana no estuário

do Tejo 

Até 28 de Fevereiro de 2010

Serviço educativo

No âmbito da exposição Vita Vitri

Visita temática – 1.º e 2.º ciclos

Ateliê Educativo “Pintar o Vidro” – 1.º e 2.º ciclos

No âmbito da exposição Quinta do Rouxinol: Uma olaria

romana no estuário do Tejo

Visita temática – 1.º ciclo ao ensino secundário

Ateliê Educativo “Da terra à vitrina” – 1.º ciclo ao

ensino secundário

Tel.: 213 620 000

info@mnarqueologia-ipmuseus.pt 

www.mnarqueologia-ipmuseus.pt

Museu Nacional de Arte
Antiga
Sessão pública

In Memoriam. Sérgio Guimarães Andrade. 1946-1999

8 Janeiro de 2010 | 15h00 – 18h00 | Auditório

Exposição 

Sérgio Guimarães de Andrade (1946-1999):

conservador da Escultura

Até Janeiro de 2010 | Sala de exposições temporárias

Tel.: 213 912 815

mnarteantiga@ipmuseus.pt | http://mnaa.imc-ip.pt

Museu Nacional do Azulejo
Exposição

Casa Perfeitíssima – 500 anos da Fundação do

Mosteiro da Madre de Deus

Inauguração a 9 de Dezembro de 2009. Até 11 de Abril

de 2010

Tel.: 218 100 340

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

Museu Nacional do Teatro
Exposição

Vozes Líricas do Séc. XX

Colaboração do Teatro Nacional de São Carlos

Até Março de 2010

Tel.: 21756 74 10/19

mnteatro@ipmuseus.pt | www.museudoteatro-ipmuseus.pt

Palácio Nacional da Ajuda
Serviço educativo

O Palácio dos meus olhos

Oficina de vídeo para toda a família | Domingos das

10h15 às 13h00

15 de Fevereiro de 2010

Tel: 213 637 095

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

Palácio Nacional de Queluz
Serviço educativo

Visitas temáticas

À procura do Inverno desaparecido – 4 e 5 anos

Aventuras nos jardins – 3.º e 4.º anos

O Paço e a Festa – 10.º ao 12.º ano e outros grupos

Visitas com animação

No jardim das sensações – 1.º ao 12.º ano e outros grupos

A Corte em Queluz: viagem ao quotidiano palaciano de

Setecentos – 1.º ao 12.º ano e outros grupos

Visita com Oficina

Palácio Queluz: aventuras à volta da mesa! – 1.º ao 4.º ano

Tel.: 214 343 860/3 / 214 354 625

pnqueluz.educacao@imc-ip.pt | www.pnqueluz.imc-ip.pt 

PORTO

Museu Nacional da Imprensa
Exposição

Pedaços do Muro de Berlim

Até 27 de Fevereiro de 2010

Tel.: 225 304 966 /225 300 648 Fax: 225 301 071

mni@museudaimprensa.pt

www.museudaimprensa.pt

Museu Nacional Soares dos
Reis 
Exposição

Exuberâncias da Caixa Preta a propósito d’ A

Expressão das Emoções no Homem e nos Animais

de Charles Darwin

Até 21 de Março de 2010

Tel.: 223 393 770

mnsr.div@imc-ip.pt | http://mnsr.imc-ip.pt 

NORTE

Museu de Alberto Sampaio
Guimarães

Exposição

Ourives de Guimarães, ao serviço de Deus e dos

Homens

Até 2 de Maio de 2010

Tel.: 253 422 910

masampaio@imc-ip.pt | http://masampaio.imc-ip.pt
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Museu dos Biscainhos
Braga

Exposição

Traje de um século 1800-1900: a colecção do Museu

dos Biscainhos

Até 18 de Maio de 2010

Tel.: 253 204 650 

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

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 15 de Fevereiro de 2010 

Tel.: 252 090 002

museu@cm-pvarzim.pt

Museu de D. Diogo de Sousa 
Braga

Curso de História da Cidade de Braga | Viagem

pelos 2000 anos da cidade

Até finais de Fevereiro de 2010

Organização: Velha-a-Barca

Serviço educativo

Oficinas de Expressão plástica – pré-escolar, 1.º, 2.º e

3.º ciclos

Oficinas de Arqueologia experimental – pré-escolar, 

1.º, 2.º e 3.º ciclos

Contos animados – pré-escolar e 1.º, 2.º e 3.º ciclos

Jogos romanos de campo e de tabuleiro – pré-escolar,

1.º, 2.º e 3.º ciclos

Carnaval no Museu: Jogos e Oficinas pedagógicas

temáticas – 6 aos 13 anos

17, 18 e 19 de Fevereiro de 2010

Jogos e Oficinas pedagógicas temáticas – famílias 

Últimos Sábados de cada mês

Curso Livre de História da Música

Até Junho de 2010

Tel.: 253 273 706 

mdds@ipmuseus.pt | http://mdds.imc-ip.pt

Paço dos Duques 
Guimarães

Exposições

Os Habitantes do Castelo

A partir de Janeiro 2010 

República | 100 Anos | 18 Presidentes

De Janeiro 2010 a Outubro 2011

Eventos

Concerto | Ensaio da Orquestra de Guitarras da

Academia de Música Valentim Moreira de Sá

3.º Sábado de cada mês de 2010

Serviço educativo

Os Dois “encontram-se” no Séc. XXI – público infanto-

juvenil

Teatro de fantoches 

Hora do Conto – público infanto-juvenil

Afonso e Constança – Os Duques de Bragança – 3 aos 7 anos

Recriação histórica

Tel.: 253 412 273

pduques@imc-ip.pt | www.geira.pt/pduquesbraganca |

www.imc-ip.pt

CENTRO

Museu de Aveiro
Exposição

As plantas na primeira globalização

12 de Janeiro a 14 de Fevereiro de 2010

Tel.: 234 423 297

maveiro@ipmuseus.pt | www.imc.pt

Museu do Caramulo
Exposições

Running with Bonnie and Clyde

Até 31 de Março de 2010

Rampa do Caramulo – 30 anos (1979-2009)

Até 31 de Março de 2010

Tel.: 232 861 270  Fax: 232 861 308

info@museu-caramulo.net | www.museu-caramulo.net 

Museu de Lanifícios – Núcleo
Museológico da Real Fábrica
Veiga
Covilhã

Serviço Educativo

As máquinas mudaram a arte – alunos do ensino básico

e secundário

Como Um Robot... – ATLs para alunos do ensino básico e

secundário

A arte... as máquinas... e a vida – alunos do ensino

superior

Concurso

A Matemática e os Têxteis – alunos do ensino básico e

secundário

Tel.: 275 319 712 / 275 319 700 Fax: 271 319 712

musland@ubi.pt | www.ubi.pt/museu

Museu Municipal Leonel
Trindade
Torres Vedras

Exposição

Guerra Peninsular 1807-1814:

Núcleo 1 – Não Passarão! A importância das Linhas de

Torres Vedras na Defesa de Lisboa

Até 2012-13

Núcleo 2 – Invasões Francesas: Memórias e Relatos

Até Novembro de 2010

Núcleo 3 – De Ciudad Rodrigo a Torres Vedras: Uma

Viagem pelas gravuras da época

Até 11 de Fevereiro de 2010

Serviço educativo

Actividades de exploração pedagógica – pré-escolar, 1.º

e 2.º ciclos

Actividades de Animação e Extensão Pedagógica –

Oficinas – público em geral

Tel.: 261 310 484

museu@cm-tvedras.pt | www.cm-tvedras.pt

LISBOA E VALE DO TEJO

Ecomuseu Municipal do
Seixal
Seixal

Visitas temáticas 

Grupos escolares e outros do Concelho do Seixal

Museu Nacional de Arqueologia – Exposição Quinta do

Rouxinol: uma olaria romana no estuário do Tejo

(Corroios, Seixal)

3.as feiras, em diversos horários, até ao final de Fevereiro

Museu de Marinha – Exposição permanente

3.as feiras, em diversos horários

Núcleo da Mundet

Seixal

Exposições

Cortiça ao milímetro – O Papel de Mundet (1915-

1988)

Edifício das Caldeiras Babcock & Wilcox

A cortiça na fábrica: a preparação

no percurso Quem diz cortiça diz Mundet, quem diz

Mundet diz cortiça

Exposição de longa duração
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Serviço Educativo 

O ratinho de cortiça

Descobertas matemáticas na Mundet

Fazer um álbum fotográfico

3 e 4 de Fevereiro, 3 e 4 de Março de 2010

O teu postal ilustrado

22 de Março de 2010

Máscaras de Carnaval em cortiça – público juvenil e

adulto/famílias

6 de Fevereiro de 2010

Núcleo Naval

Arrentela

Exposições

Barcos, memórias do Tejo

Exposição de longa duração

Serviço educativo

Estaleiro de Brincadeiras

Dança dos Barcos

Quiz de Barcos

Jogando a pares no Núcleo Naval

Máscaras de Carnaval em madeira – público juvenil e

adulto/famílias

7 de Fevereiro de 2010

Oficina

Modelismo naval no Ecomuseu – Como e por que se

constrói um modelo?

Núcleo Urbano Antigo de Arrentela

Arrentela 

Serviço educativo

A pé pela Amora

A pé pela Arrentela

Núcleo Urbano Antigo do Seixal

Seixal

Serviço educativo

A pé pelo Seixal

Núcleo do Moinho de Maré de

Corroios

Corroios

Exposição

600 Anos de moagem no Moinho de Maré de

Corroios

Exposição de longa duração

Serviço educativo

Teatro Electroacústico – Contos contados com som 

Projecto Miso Music – concepção de Paula Azguime

Jogo – Dominó dos Cereais 

Teatro de fantoches – Um perna-longa no moinho 

Fábrica da Pólvora

Vale de Milhaços, Corroios

Serviço educativo

O Circuito da Pólvora Negra

Tel.: 210 976 112 

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

Museu de Cerâmica de
Sacavém
Exposição

Porta aberta às memórias (2.ª edição)

Até Dezembro de 2010

Tel. 219 409 800

Fax: 219 499 898

museu_ceramica@cm-loures.pt | www.cm-loures.pt 

Museu Municipal de Coruche
Exposição

Caminhos de Terra... Construções em pedra: Roteiro

megalítico de Coruche

Parceria: Museu Nacional de Arqueologia

Até meados de 2011

Serviço Educativo

Observar para Descobrir

Observar para ver os construtores de antas

Explorando o Megalitismo

Vou-te contar e tu vais imaginar, um conto contado e

desenhado!

Oficinas 

Jogos 

Tel.: 243 610 823

museu.municipal@cm-coruche.pt | www.museu-coruche.pt

Museu Municipal Vila
Franca de Xira
Núcleo-Sede

Vila Franca de Xira

Exposições 

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

Exposição de longa duração

Esperas e largadas de Toiros em Vila Franca de Xira

Até Maio de 2010

Serviço educativo

Visitas guiadas ao património

Visitas gerais ou temáticas às exposições

Teatro de Robertos

Oficinas diversas

Conversas sobre Património e História

Tel.: 263 28 03 50

educativo@museumunicipalvfxira.pt

www.museumunicipalvfxira.org

Núcleo do Mártir Santo

Vila Franca de Xira

Exposição

Arte e Devoção – Formas e Olhares

Até Setembro de 2010

Núcleo de Alverca 

Alverca do Ribatejo

Exposições

Alverca da Terra às Gentes

Arqueologia em meio urbano: O Redescobrir da

História

Exposições de longa duração

ALENTEJO

Museu de Évora 
Exposições

NÓS. Fotografias de António Carrapato

Até 10 de Janeiro de 2010

Ilustração.pt

Até 31 de Janeiro de 2010

Rituais de Poder. A colecção de armas orientais de

Jorge Caravana

Até 28 de Fevereiro de 2010

Tel.: 266 702 604

m.evora@imc-ip.pt | http://museudevora.imc-ip.pt   

Descobertas Matemáticas na Mundet.
© EMS / CDI – Carla Costa, 2009

Dominó dos cereais.
© EMS / CDI – Carla Costa, 2009.
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No último trimestre deste ano o ICOM-Pt promoveu,

no âmbito do seu plano de actividades, dois workshops,

tendo por objectivo o enriquecimento do conheci-

mento e da formação profissional, colmatando algumas

lacunas no domínio dos museus e da museologia.

O ICOM é autor do código deontológico internacional,

que sendo um documento de maior importância, é

pouco conhecido e divulgado na comunidade da

museologia. Em Abril deste ano foi aprovada em

Assembleia-Geral a edição portuguesa comum do

ICOM Portugal e do ICOM Brasil do Código Deonto-

lógico do ICOM.

Este trabalho consistiu, além da tradução do docu-

mento, na actualização da anterior versão. O ICOM-Pt

considerou que no seguimento deste processo era

essencial divulgar o documento tendo por isso dedi-

cado o primeiro workshop ao código deontológico do

ICOM. A iniciativa decorreu a 24 de Outubro no Museu

de Ciência da Universidade de Lisboa, tendo sido Filipe

Mascarenhas Serra o formador. 

Numa segunda fase, depois de dar a conhecer o código

deontológico, o ICOM-Pt quer promover a discussão

alargada e articulada sobre a deontologia profissional

nas várias áreas e especialidades que lidam directa ou

indirectamente com o património cultural. 

Os museus municipais têm sido uma das principais

vias de inserção de profissionais com formação superior

em Museologia, no seio da qual se tem apresentado

e discutido o código deontológico.

O primeiro workshop desta etapa decorreu no Dia

Nacional da Cultura Científica, a 24 de Novembro,

no Núcleo do Moinho de Maré de Corroios, com o

tema “Conservação de Património e Museus no

Contexto Autárquico”, uma iniciativa conjunta com

o Ecomuseu Municipal do Seixal.

Com este workshop pretendeu-se reflectir sobre a

responsabilização pessoal face às colecções, mas

também debater se essa responsabilização deverá ser

partilhada pelos vários profissionais de museus, conser-

vadores restauradores e responsáveis. De forma mais

abrangente, a temática deste workshop teve a ver com

as responsabilidades e a actuação das autarquias no

que concerne a conservação do património cultural.

O ICOM-Pt pretende que estas iniciativas se desen-

volvam de forma descentralizada, de modo a que a

divulgação, discussão e reflexão sejam mais eficazes,

mas também para incentivar um maior envolvimento

dos membros do ICOM. Assim, e considerando o

sucesso dos primeiros workshops, no primeiro trimestre

de 2010 serão realizadas outras sessões em locais

distintos, estando já previsto para Fevereiro um

workshop no Porto sobre o Código Deontológico. �

Isabel Tissot 

ICOM Portugal

ICOM Portugal – Workshops 

Outras Notícias

Informações e contactos

Comissão Nacional Portuguesa do ICOM

C/o Marta Lourenço

Museu de Ciência da Universidade de

Lisboa

Rua da Escola Politécnica, 56

1250-102 Lisboa Portugal 

Tel. 21 392 18 69 

info@icom-portugal.org

http://www.icom-portugal.org/ 

ALGARVE

Museu Municipal de Faro
Exposição

Gomes da Costa – Moderno ao Sul  

Até 28 de Fevereiro de 2010

Comissários: Ana Tostões e Gonçalo Vargas

Apoio da Delegação do Algarve da Ordem dos

Arquitectos e da Direcção Geral das Artes. 

Serviço Educativo

Faro a Andar

Caminhadas guiadas no 3º Domingo do mês

Percurso do Malhão (freguesia de Estói)

17 de Janeiro de 2010

Percurso da Bordeira (freguesia de Santa Bárbara)

21 de Fevereiro de 2010

Percurso da Fonte Santa (freguesia de Estói)

21 de Março de 2010

Percurso dos Moinhos de Nexe (freguesia de Stª

Bárbara) 

18 de Abril de 2010

Tel.: 289 897 400

dm.dcp@cm-faro.pt | www.cm-faro.pt 

AÇORES

Museu de Angra do Heroísmo
Exposição

O Mundo do Bronze

Até 28 de Fevereiro de 2010

Tel.: 295 213 147/48| Fax: 295 213 137

info@museuangraheroismo.org 

www.museuangraheroismo.org 

Museu Carlos Machado –
Núcleo de Arte Sacra 
Exposição

Tecer Relações – Paramentaria e Vivências Religiosas

nos Açores

Até 28 de Fevereiro de 2010

Tel.: 296 283 814 / 296 285 532  Fax: 2956 629 504

museu.cmachado@mail.pt | www.museucarlosmachado.pt 
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Prémios APOM 2008

O Encontro “The Best in Heritage”, que decorre desde

2002 em Dubrovnik, na Croácia, consiste num fórum

de divulgação da excelência nos museus e instituições

do património, premiados no ano transacto. De 24 a

26 de Setembro de 2009 teve lugar a 8.ª edição,

marcada pelo início da parceria preferencial com a

associação Europa Nostra, reconhecida pela UE desde

1998 como organização chapéu na área do património

cultural europeu que gere desde 2002 a atribuição

dos prémios de conservação da UE. O promotor do

evento, o reputado museólogo Tomislav Sola, professor

na Universidade de Zagreb, em parceria com o ICOM,

não escolheu por acaso a maravilhosa cidade-velha

de Dubrovnik, classificada como Património Mundial

da UNESCO em 1979 e um dos maiores centros de

turismo do Adriático. Diariamente assistimos à partida

e chegada de três mega navios-cruzeiro que enchem

o centro histórico com cerca de 20.000 novos turistas.

O turismo de luxo inflaciona os preços; na pitoresca

praça do mercado um cacho de uvas atinge o valor

exorbitante de 4€ apesar do guia reformado indicar

que paga apenas 1,5€ pelo mesmo. 

O evento decorre no pequeno teatro Marin DrÏiç num

ambiente descontraído pontuado por etno-cocktails

nos museus e monumentos de Dubrovnik, sempre

com a presença de afinados grupos de danças e

cantares tradicionais, fruto da colaboração com o

município de Dubrovnik, o Turismo da Croácia e o

ICOM. A selecção dos 20 projectos de instituições que

aceitaram deslocar-se a Dubrovnik, dividiram-se entre

os três prémios do European Museum Forum (Museu

do Ano, Prémio do Conselho da Europa e Prémio

The Best in Heritage – 
O Melhor no Património 2009

A cerimónia de entrega dos Prémios APOM 2008 teve lugar no dia 27 de Novembro no Museu do Neo-

-Realismo, em Vila Franca de Xira. 

Prémio Inovação e Criatividade: GAM – Grupo para Acessibilidade nos Museus 

Melhor Trabalho Jornalístico: Prémio Ex-Aequo: Jornal Publico e RTP2 – Câmara Clara; Menção Honrosa:

Suplemento S-Cultural do Jornal Postal do Algarve

Comunicação on-line: Prémio Ex-Aequo: Blog No Mundo dos Museus e Rede Social Museologia Porto –

Universidade do Porto.

Melhor Site: Prémio Ex Aequo: IMC – Nova Versão 2008 e Museu do Mar de Cascais; Menção Honrosa:

Museu do Douro e Centro Interpretativo de Aljubarrota.

Melhor Trabalho sobre Museologia: Prémio: Tese de Doutoramento de Ana Delicado, “Musealização da

Ciência em Portugal”, FCG-FCT. Menção Honrosa: Cadernos do Museu – Museu da Pólvora Negra; Revista

Códice – Fundação Portuguesa das Comunicações; Revista Musa – Distrito de Setúbal.

Melhor Catálogo: Prémio: Museu de São Roque, Lisboa; Menção Honrosa: “Tavira, Patrimónios do Mar”,

Museu Municipal de Tavira.

Melhor Serviço de Extensão Cultural: Prémio Ex-Aequo: Museu da Farmácia, Lisboa, e Museu Carlos

Machado, Ponta Delgada; Menção Honrosa: Museu do Papel Moeda da Fundação Cupertino de Miranda,

Porto; Museu do Canteiro, Alcains, e Mosteiro de Alcobaça.

Melhor Exposição: Prémio: “Os Anos de Exílio da Rainha D. Amélia” – Casa Museu Anastácio Gonçalves;

Menção Honrosa: “São Pedro entre o Céu e a Terra” – Museu de Coruche; “O Tempo e a Moda” – Museu das

Terras de Basto. 

Melhor Museu Português: Prémio: Museu do Oriente, Lisboa; Menção Honrosa: Museu de Portimão,

Museu do Fado, Lisboa, e Museu da Escrita do Sudoeste, Almodôvar.

Melhor Personalidade na Área da Museologia: Prémio: Prof. Doutora Natália Correia Guedes
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Micheletti), seis prémios da EU Prize for Cultural Heritage/

Europa Nostra Awards de 2008, de entre os 27 premiados

em 2008 (6 prémios e 21 medalhas), nas categorias

de Conservação (2 prémios e 2 medalhas), Investigação

(nenhum), Contribuição individual exemplar (nenhum),

e Educação, Formação e Divulgação do Património (1

prémio e 1 medalha), e outros prémios: The Arts Fund

Prize for Museums and Galleries, Museums and Heritage

Award for Excellence, ambos no Reino Unido, Interpret

Britain and Ireland Award no Reino Unido e Irlanda,

Belgium Museum Awards na Região da Capital de Bruxelas

na Bélgica, Bankgiro Loterij Museum Prize na Holanda,

Nordic Digital Excellence in Museums (NODEM) Award

nos países nórdicos, Dibner Award for Excellence in

Museum Exhibits, National Preservation Honor Award

ambos nos EUA, e outros convidados especiais. 

Com alguma obsessão pela qualidade e excelência, o

mentor solicita a organização do discurso em torno

dos critérios que levaram as entidades a receber o

galardão. O mecenato de uma empresa de multimédia,

NOVENA, permite a actualização dum moderno website

com 130 horas de apresentações on-line pois cada

orador é filmado e assina um documento a disponi-

bilizar os direitos para o efeito www.thebestinheritage.com.

No jantar de encerramento os participantes escolhem

o melhor orador que é o premiado dos premiados,

nesta edição foi a irlandesa, Katherine Webster, do

“Cliffs of Moher Visitor Experience”. �

Pedro Casaleiro

Museólogo, Vogal da Direcção da Fundação Museu da

Ciência, Universidade de Coimbra

pcasaleiro@ci.uc.pt
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Paulo Gouveia, nascido em Angra do Heroísmo, na

ilha Terceira, Açores, a 10 de Julho de 1939, morreu

no passado dia 4 de Novembro, depois de ter

permanecido em coma no Hospital Pulido Valente,

em Lisboa, onde dera entrada em Setembro de 2008.

Não será nunca possível falar do Museu do Pico,

designadamente do Museu dos Baleeiros, nas Lajes

do Pico, e do Museu do Vinho, na Madalena, sem

que seja necessário convocar a memória de Paulo

Gouveia. No Pico, estes museus confundem-se com

Paulo Gouveia e Paulo Gouveia emerge, como criador,

com dimensão nacional e internacional, através destes

museus. Aqui, partindo dum contexto histórico popular

e vernacular, Paulo Gouveia soube, através de uma

inventiva assumidamente moderna e contemporânea,

incorporar na sua arquitectura elementos de outras

latitudes e de outras culturas.

Fê-lo com mestria e com um espírito de síntese e de

cumplicidade raros. Produzindo espaços, universos e

atmosferas fortemente marcados por uma incontornável

dimensão cinematográfica, fotográfica e poética. Uma

obra muito particular, no contexto nacional, que

projectou a imagem da ilha do Pico e dos Açores no

espaço internacional. Com carácter distintivo, auto-

-referente e icónico. Paulo Gouveia desapareceu, mas

a “magia” da sua arquitectura permanecerá como

elemento identitário no “nosso” tecido edificado e no

imaginário cultural local. Nas palavras da arquitecta

Ana Vaz Milheiro, directora-adjunta do JA – Jornal

Arquitectos, Revista trimestral da Ordem dos

Arquitectos, “Nem figura mainstream, nem arquitecto

marginal, Paulo Gouveia criou a partir do Museu dos

Baleeiros, no Pico, um percurso individual capaz de

resistir à adjectivação de “neo-regionalista”. Não é só

por ter construído pouco que a sua obra constitui

uma raridade, mas pela extraordinária comoção que

os seus edifícios provocam.”

Esta expressividade fortemente emotiva da sua arqui-

tectura contribuiu de forma decisiva para que os museus

se assumissem como verdadeiros instrumentos de

afirmação identitária da comunidade e esta se pudesse

rever afectivamente nos seus museus. Paulo Gouveia foi

uma personalidade de referência da cultura açoriana

que, sendo vincadamente “local”, soube ser do mundo.

E é esse sentido de universalidade criadora e artística

que, neste momento de apagamento físico, nos

propomos convocar e celebrar. Assim, perante a

inevitabilidade fatídica do esquecimento exercitamos

a reabilitação da memória, exaltando o homem e a

obra, no altar da vida. �

Manuel Francisco Costa Júnior

Director do Museu do Pico

Paulo Gouveia: a morte de um arquitecto
que, sendo local, foi do mundo
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II Fórum Ibérico de Museologia da

Educação

A Herança Educativa em Portugal e

Espanha: entre esperanças e incertezas

5 a 7 de Fevereiro de 2010

Auditório Prof. Lima de Carvalho | Instituto Politécnico de

Viana do Castelo

Organização

Núcleo de Educação, História e Museologia do Centro de

Investigação e Intervenção Educativas-CIIE, da Faculdade de

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade da UP.

Temas

Legislação e normativas quanto ao património da educação

em Portugal e Espanha 

Estado actual, uso e funcionalidade dos edifícios escolares

custeado pelos emigrantes (Portugal e Espanha) 

Mobiliário escolar, manuais, material didáctico e jornais

escolares 

Museologia da Educação e História da Educação: que relação? 

Apresentação de experiências emergentes e novas iniciativas

no âmbito da Herança Educativa

Informações e contactos

Praça General Barbosa I 

4900-347 Viana do Castelo

Tel.: 258 80 96 10 

Fax: 258 82 90 65

www.filme2009.ipvc.pt 

Seminário Internacional A Olaria na

Época Romana

17 a 20 de Fevereiro de 2010

Seixal

Organização

Seminário no âmbito da exposição “Quinta do Rouxinol: uma

olaria romana no estuário do Tejo (Corroios / Seixal)” produzida

no contexto de uma parceria entre o Ecomuseu Municipal

do Seixal e o Museu Nacional de Arqueologia, patente neste

último desde Março de 2009 a Fevereiro de 2010.

Objectivos

Divulgação e debate de problemáticas relacionadas com a

actividade oleira em Época Romana, actualizando o que

sabemos sobre a organização espacial e funcional das olarias,

a arquitectura e o modo de funcionamento dos fornos e as

respectivas produções cerâmicas.

O programa do Seminário integra ainda um Ateliê de Arqueo-

logia Experimental, que funcionará junto da olaria romana da

Quinta do Rouxinol (Corroios), e onde será possível observar

a execução de réplicas de cerâmicas romanas, bem como o

respectivo processo de enfornamento / cozedura / desen-

fornamento, em forno construído no local, tendo por modelo

um dos fornos romanos aí preservados e a investigação

arqueológica e etnográfica que sobre ele incidiu.

Informações e contactos

Ecomuseu Municipal do Seixal

Praça 1º de Maio, nº 1

2840-485 Seixal

Tel.: 210 97 61 12 (às 2as feiras)

Fax: 210 97 61 13

ecomuseu.se@cm-seixal.pt 

www.cm-seixal.pt/ecomuseu 
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1 de Fevereiro de 2010

Paço dos Duques de Guimarães

Organização

Paço dos Duques de Guimarães

Objectivos 

A tipologia casa-museu tem suscitado em Portugal

interesse e inúmeras actividades nos últimos anos.

Vários encontros nacionais e um encontro internacional

seguiram-se à realização da reunião anual do DEMHIST

que teve lugar em Lisboa em 2005.

Internacionalmente, o grupo de trabalho que constitui

o comité temático internacional do ICOM tem vindo

a trabalhar para dar a conhecer as especificidades

desta tipologia de museus, que abarca uma infinidade

de projectos diferenciados.

Este Encontro pretende dar a conhecer a evolução

e as expectativas futuras do projecto de Categorização

das Casas-museu, iniciado há quase uma década com

a colaboração de dezenas de instituições portuguesas.

Jornada de Trabalho Categorização de Casas-museu

Informações e contactos

Paço dos Duques 

Rua Conde D. Henrique

4810-Guimarães

Tel.: 253 41 22 73

Fax: 253 51 72 01

pduques@imc-ip.pt 

Encontros
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No passado dia 10 de Dezembro, no Auditório do

Museu Nacional de Arte Antiga, teve lugar o

lançamento de novas edições do IMC: a Revista

Museologia.pt (n.º 3) e o livro Museus e Património

Imaterial: agentes, fronteiras, identidades.

A sessão de lançamento foi presidida por João Carlos

Brigola, Director do IMC, e a apresentação pública

das obras foi efectuada, respectivamente, por Natália

Correia Guedes e Maria Cardeira da Silva (FCSH /

UNL).

Constituindo um periódico de referência a nível

nacional para a área da Museologia, o novo número

da Revista tem como tema central o dossiê “Museus

e Inovação Tecnológica”, apresentando uma pano-

râmica sobre a aplicação e a utilização das tecnologias

nos museus portugueses, com introdução de Alexandra

Curvelo e contributos de Manuel Bairrão Oleiro,

Alexandre Matos, Patrícia Valinho, Joana Sousa

Monteiro, Rui Ferreira da Silva, Jorge Raposo, Adriano

Oliveira, Suzana Faro, Cristina Weber, Alice Semedo,

Elisa Noronha e Luiz Oosterbeek. 

O volume inclui ainda outras rubricas: “Projectos e

Experiências” com a colaboração de Álvaro Garrido,

João Carlos Brigola, Maria João Neto e Belmira Maduro,

Francisca Figueira, Marina Afonso, Ana Clara Rocha e

Luísa Carvalho, João Martins Claro. A rubrica Exposições

é integralmente dedicada a museus novos, remodelados

e ampliados, sejam os dependentes do IMC, em artigo

de Raquel Henriques da Silva, sejam os novos museus

de arqueologia, por Luís Raposo. Da rubrica Histórias

e Memórias faz parte uma entrevista a Benjamim Pereira

por Paulo Ferreira da Costa e Cláudia Jorge Freire,

bem como um artigo de Jorge Custódio. A rubrica

Internacional apresenta perspectivas de Jonathan Purday,

Theano Moussouri e Lucília Verdelho da Costa.

O livro Museus e Património Imaterial: agentes, fronteiras,

identidades, editado pelo IMC em parceria com a

Softlimits, S.A., constitui-se como as Actas do Ciclo

de Colóquios realizado pelo Departamento de

Património Imaterial do IMC, entre Fevereiro e

Novembro de 2008, e que contou com mais de 600

participantes. Com 400 páginas e amplamente ilus-

trada, a edição reúne os contributos dos 33 oradores,

nas áreas da Museologia, Antropologia, Economia

Agrária e Sociologia Rural, Etnomusicologia, Direito e

Património, que participaram nos seis Colóquios que

integraram aquele Ciclo. O livro, bem como o projecto

que lhe está na origem, é expressão da estratégia do

IMC de divulgação e valorização do papel que os

museus assumem no processo de salvaguarda do PCI,

designadamente enquanto lugares de memória,

produtores e detentores de conhecimento, bem como

agentes por excelência na abordagem e documentação

integrada do património material e imaterial, tal como

preconizado pela UNESCO e pelo ICOM. �
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Edições do IMC 

Museologia.pt Nº 3

Livro Museus e Património Imaterial
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