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EDITORIAL 
MARIA VLACHOU 

Foi com muito interesse que ouvimos a comunicação de Ana Mercedes Stoffel no VI Encontro de Museus de 
Países e Comunidades de Língua Portuguesa, que se realizou no Museu do Oriente em Setembro de 2011, 
onde a oradora partilhou a sua profunda convicção de que as pessoas são o elemento fundamental de 
qualquer organização, nomeadamente dos museus. No artigo principal desta edição, e tendo como ponto de 
partida o seu envolvimento na criação do Museu da Comunidade Concelhia da Batalha, Ana Mercedes Stoffel 
alarga a sua reflexão sobre o papel que várias pessoas que devem garantir a sustentabilidade de um museu 
têm no processo. 

A situação da Rede Portuguesa de Museus é motivo de preocupação neste momento para a maioria dos 
profissionais dos museus em Portugal. Graça Filipe e Miguel Sousa Ferreira partilham connosco a sua 
opinião sobre este momento de crise que afecta, em primeiro lugar, a própria RPM, mas que, sem dúvida, se 
alarga ao organismo responsável pela sua estrutura técnica de coordenação.  

O convite aos colegas do Museu do Côa para apresentarem esse projecto no boletim foi dirigido em 
Novembro. Entretanto, recebemos a boa notícia que este museu, juntamente com o Centro de Interpretação 
do Vulcão dos Capelinhos (Faial) e o Hotel-Museu do Convento de São Paulo (Redondo), são três museus 
portugueses candidatos ao European Museum of the Year Award. A cerimónia de atribuição dos prémios do 
European Museum Forum terá lugar este ano em Portugal, em Penafiel, no dia 19 de Maio, e as inscrições 
estão abertas. 
 
Nesta edição, temos ainda uma entrevista muito interessante com uma jovem jornalista da revista Time Out, 
Inês Lopes Gonçalves, que viu no Cemitério dos Prazeres “um autêntico museu” e que admite que não 
houve uma única vez em que tivesse visitado um museu e que as coisas não se tivessem tornado 
interessantes. 
 
E, como sempre, notícias e iniciativas dirigidas aos profissionais dos museus nos próximos três meses. 
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ARTIGO 
 
GRUPOS, PESSOAS, MUSEUS: UMA ORDEM NISTO 
ANA MERCEDES STOFFEL∗∗∗∗ 

 
INTRODUÇÃO 

Tive recentemente a oportunidade de participar no VI Encontro de Museus de Países e Comunidades de 
Língua Portuguesa, que se realizou no Museu do Oriente – Lisboa, em Setembro de 2011. No espaço de 
partilha e discussão que foi criado durante dois dias, aproveitei uma intervenção no painel da 
Sustentabilidade dos Museus para defender e reafirmar a minha profunda convicção de que as pessoas são o 
elemento fundamental de qualquer organização, nomeadamente dos museus.  

Na altura, a minha intervenção recaiu sobre o envolvimento da comunidade na criação e gestão de um museu 
para garantir a sua sustentabilidade e fui posteriormente convidada para escrever sobre esse tema neste 
espaço. Quando me dispunha a partilhar a excelente experiência de partilha que constituiu a construção do 
MCCB - Museu da Comunidade Concelhia da Batalha, decidi ampliar o conceito de comunidade, abrindo o 
leque das pessoas que devem garantir a sustentabilidade de um museu e dedicando o meu pensamento ao 
papel de todas elas no processo. 

A minha reflexão está dedicada aos distintos grupos de pessoas de cuja intervenção depende a 
sobrevivência dos museus e à importância do trabalho esclarecido coeso e solidário de todos eles para obter 
bons resultados, evitar desperdício de tempo e recursos e garantir futuro aos projectos e às organizações 
museológicas. É uma reflexão mas é também um grito e um apelo ao entendimento das várias instâncias e 
agentes culturais em prol de uma acção museológica mais atenta, dialogante e inclusiva; de uma acção 
museológica comprometida com os valores de uma sociedade politicamente empenhada e esclarecida; de 
uma acção museológica socialmente responsável. 

Utilizei como palavra de abertura do meu tema a expressão Sociomuseologia, porque considero esta palavra, 
uma feliz criação do Professor Fernando Santos Neves, reitor da Universidade Lusófona - coincidindo com o 
lançamento do primeiro Caderno de Sociomuseologia e que já vai no seu nº 42 - para definir a dimensão 
social dos museus como um elemento essencial da componente museológica geral, na sua dupla vertente: 

• Envolvimento activo de toda a sociedade no conhecimento, defesa e gestão do património 
enquadrado pelos museus; 

• Entendimento entre os distintos grupos que tutelam, dirigem, gerem e utilizam os museus. 

                                                
∗ Ana Mercedes Stoffel Fernandes é licenciada em Filosofía y Letras pela Universidad Complutense de Madrid e em História da Arte 
pela Universidade de Letras de Coimbra. Realizou um Mestrado em Museologia Social na Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias de Lisboa, onde actualmente conclui um doutoramento sobre o mesmo tema. É docente de Museologia e Sistemas da 
Qualidade na Universidad Complutense de Madrid, membro das Comissões Científicas das Revistas de Museologia EBURÓBRIGA de 
Fundão e RDM de España, delegada da AEM - Asociación Española de Museólogos em Portugal, membro coordenador da Plataforma 
transfronteiriça MOUSEION e Vice-Presidente da Associação ABRIL. Trabalha em regime independente como consultora de 
Desenvolvimento Local e gestora de programas museológicos, tendo concluído em 2011 a coordenação da construção do Museu da 
Comunidade Concelhia da Batalha em Portugal. Contacto: mercedes.stoffel@gmail.com 
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Apesar de poder defender-se que só deve existir uma Museologia e, de facto, como conceito global a 
afirmação está correcta, a Sociomuseologia, herdeira actual da Nova Museologia, da Museologia Comunitária 
e dos defensores da Função Social dos Museus, ainda precisa de existir e ser afirmada. Do mesmo modo 
que os movimentos feministas ou anti-raciais precisam de manter-se activos até ser compreendido por todos 
que ninguém pode ser marginalizado por razão de género ou raça, também na Museologia deve lutar-se 
pelos valores da Sociomuseologia até todos os dirigentes culturais e os museólogos aceitarem que nenhum 
tipo de museu pode alhear-se de sua responsabilidade social.  

PESSOAS E GRUPOS NA MUSEOLOGIA 

Na minha experiência dirigindo e construindo museus, ensinado de Arte e Museologia na universidade ou 
coordenando a implementação de um Sistema de Qualidade numa empresa de produção de componentes 
para o automóvel, apreendi que o elemento que faz a diferença na sustentabilidade dos processos e na 
garantia da sua continuidade é poder contar com um grupo humano coeso, bem formado e com noções 
claras sobre conceitos como liderança, partilha, sentido de responsabilidade social ou capacidade de decisão 
a acção. E se esta situação é importante em qualquer processo de desenvolvimento ou produção, no caso 
específico de organizações de serviços como os museus, o envolvimento de todas as pessoas que 
influenciam, interna ou externamente, a existência e actividade museológica de forma regular, constitui uma 
componente essencial para sua subsistência.  

Na vida e no funcionamento dos museus existem e agem vários grupos de pessoas e, como em todas as 
organizações, só na acção e na coexistência concertada de todos esses grupos e pessoas, os museus 
poderão funcionar e ser sustentáveis. Trata-se do «grupo humano coeso, bem formado, com noções claras 
sobre conceitos como liderança, partilha, sentido de responsabilidade social ou capacidade de decisão a 
acção» que antes mencionei.  

Os distintos grupos de pessoas a que me refiro são principalmente os poderes políticos que superintendem 
e tutelam a Cultura e os museus, os museólogos e técnicos que os dirigem e gerem, os académicos e 
especialistas que reflectem e teorizam sobre os mesmos e, finalmente, os visitantes e utilizadores, 
especialmente aqueles que vivem a volta do museu, partilham o seu território e o seu património e de cujo 
bolso sai quase sempre a sustentação económica desse mesmo bem cultural. Todas estas pessoas, de um 
modo ou outro, deveriam contribuir para garantir um modelo de concepção, gestão e acção estratégica para 
os museus que rentabilizasse ao máximo este tipo de equipamento cultural e desde todos os pontos de vista. 
Este princípio político de entendimento entre os principais actores de um museu já é defendido por 
museólogos como Hugues de Varine desde os anos 70 do século passado, especialmente na Museologia 
Local, como um elemento base da sua existência, do seu funcionamento e como uma boa garantia para a 
sua sustentabilidade. 

Como defendi na altura da minha intervenção em Setembro, face á crise económica e social que grassa 
actualmente nos nossos países ibéricos, as dificuldades de sustentabilidade são tantas para a maioria dos 
museus, pequenos ou grandes, públicos ou privados, que será conveniente conhecer bem essas dificuldades 
e relaciona-las com os quatro principais grupos de pessoas, que gravitam em torno dos museus, para 
descobrir como se deve assumir a responsabilidade de tentar resolve-las em cada caso.  

Todos conhecemos bem a parte boa e gratificante do nosso trabalho, do esforço e da dedicação que cada 
pessoa em cada um desses grupos desenvolve, quando tenta melhorar ou mudar a situação instalada: os 
políticos nos seus ministérios, institutos e autarquias, os técnicos nos seus museus, os académicos nas suas 
aulas e publicações e os utilizadores dos museus nas suas associações, escolas ou momentos de lazer e 
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partilha cultural. Tal vez seja, por isso, conveniente falar um pouco da outra parte, daquela que nos 
dificulta a vida e sobre a qual rara vez conseguimos entender-nos todos.  

Um primeiro grupo de pessoas é formado pelos poderes políticos que superintendem sobre a Cultura e 
os museus. Este grupo, ao que chegam também alguns dos nossos colegas, decide sobre as políticas gerais 
para os museus, sem tomar em consideração o parecer dos operacionais da área, e assume geralmente 
como cargos políticos de confiança partidária os lugares cimeiros da pirâmide museológica. Museólogos e 
técnicos, quase sempre segundas linhas, verificam em todos os encontros e colóquios que estes governantes 
poucas vezes estão presentes para nos ouvir e para responder às nossas questões durante os painéis e 
debates. A maioria dos dirigentes culturais e dos responsáveis pelas grandes decisões sobre os nossos 
museus, chegam apressados às sessões de abertura, proferem belas palavras de circunstância e partem tão 
apressados como chegaram, antes de começar os trabalhos. Calculo que recebam sempre as conclusões 
desses mesmos trabalhos, até é possível que as leiam, mas, será que utilizam alguma vez as suas 
propostas?  

Alteram ao sabor das mudanças políticas as estruturas e os sistemas de gestão dos museus, como está 
acontecendo no momento desta publicação, sem reconhecer as pessoas ou o trabalho anterior, como é o 
caso da RPM, no seu contributo p/ a qualificação dos museus e a normalização de funções básicas 
consignadas na Lei - Quadro dos Museus Portugueses e que é hoje uma referência p/ outros sistemas de 
credenciação  de museus a nível internacional, ou extinguindo organismos como o IMC português, 
ironicamente no ano em que se celebrava o seu vigésimo aniversário. No caso da RPM, a instituição está 
sendo esvaziada de técnicos e ameaçada de ruptura por falta de meios, sendo a única rede de serviços da 
cultura em Portugal, consignada por lei, que ainda funcionava com avaliação externa positiva. 
Aparentemente, não é possível nem necessário aproveitar trabalho feito, conhecer as dificuldades ou as 
opções de gestão dos museus ou partilhar com os seus responsáveis as decisões que podem faze-los viver 
saudavelmente ou definhar sem rumo nem objectivos.  

As pessoas deste grupo decidem também pontual e tacticamente sobre o destino, a existência e o 
financiamento dos museus e seus recursos, em quanto e quando podem ser financiados e quais os museus 
que devem construídos, sem que seja aparentemente necessário analisar com os profissionais da área a 
conveniência da sua forma e conteúdo, nem prever os recursos para sua utilização futura. Definem também, 
nas suas políticas e legislações, as estratégias e a obrigatoriedade da Programação Museológica de criação 
ou renovação, mas, depois, raramente as fazem cumprir nos seus próprios projectos. Avaliam ainda o 
desempenho dos museus pelo número de visitantes e pelas compras da loja, sem se preocuparem com os 
resultados não visíveis a curto prazo nem investirem na concepção de ferramentas de avaliação qualitativa do 
trabalho dos museus.  

Por ironia, a crise mundial, social e económica, que atinge as sociedades mais desenvolvidas poderá ajudar a 
resolver alguns destes problemas, pois parece indicar que já não será possível construir nos nossos países, 
de forma arbitrária e por conveniência eleitoral ou personalista, equipamentos culturais dispersos e 
dispendiosos, tais como museus, auditórios ou centros de exposições, em cidades ou vilas que dificilmente 
conseguem utilizar e sustentar metade deles de forma regular, apesar de terem enormes agendas de 
actividades com pouca estratégia e menos público e que raras vezes são discutidas previamente com o 
utilizador/cliente. Parece também que estará próximo, pelo mesmo motivo, o fim do tempo das construções 
culturais megalómanas, em que o custo de manutenção de um edifício pode ser maior que toda a sua 
actividade anual. Encontramos neste grupo as duas primeiras grandes dificuldades: 
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• A da adequação das decisões superiores sobre os museus às reais problemáticas vividas no seu 
seio, por inexistência de contacto eficaz; 

• A inexistência de uma estratégia nacional para os museus e a Cultura, sustentada e transversal, 
que perdure sobre a política partidária como um desígnio nacional e não dependa da opção do ministro 
ou do secretario da Cultura no poder.  

Temos pois um primeiro grupo de pessoas que age e decide sobre os museus, sem que os museólogos 
tenham, como classe profissional, suficiente poder real, autonomia ou capacidade para influenciar as suas 
decisões, como têm outras classes profissionais como médicos, professores, advogados ou engenheiros, 
mais organizadas e ciosas de suas responsabilidades e direitos. E isso faz-nos chegar ao segundo grande 
grupo de pessoas que agem sobre os museus: os museólogos e os técnicos que neles trabalham. 

Pertencemos á este grupo todos os que amamos os museus e nos batemos por eles com melhores ou piores 
conhecimentos e capacidades e com maior ou menor poder de intervenção. Quase sempre trabalhamos no 
fio da navalha financeira, esforçamo-nos por realizar muitas actividades que produzam visibilidade e 
criticamos ferozmente as nossas tutelas, considerando-as responsáveis de quase todos os males que 
atingem os nossos museus.  

Mas, se em muitos casos isto é verdade, não é menos verdade que muito raramente debatemos com 
profundidade a verdadeira raiz das questões, que utilizamos o mesmo esquema de “amizade e confiança” 
para convidar os intervenientes dos nossos congressos, organizar grupos de trabalho ou construir museus, 
dando muito poucas oportunidades de debate aos nossos críticos ou aos mais jovens que, recentemente 
formados, esperam de nós ajuda para crescer e melhorar. A crítica e a divisão de opiniões funcionam muito 
bem quando falamos dos colegas que não são do nosso círculo de confiança ou opinião, mas rara vez 
servem para criar melhores soluções para todos. Cada pequeno grupo dentro do grupo maior tem, como os 
políticos, a sua “quinta” de poder e influência, que utiliza com total autoconfiança e convicção.  

Os organismos de grupo da nossa área como o Conselho dos Museus ou as associações como a APOM, o 
ICOM - Portugal ou o MINOM - Portugal, tendo provas dadas de trabalho, dedicação, cidadania e seriedade, 
não conseguem ser ouvidas nem muito menos envolvidas na acção de decisão.    

Tal vez por tudo isto: 

• Não existe uma Política profissional de Museus claramente definida na lei, o que permite que qualquer 
pessoa possa ser director de um museu ou que qualquer político, com ou sem conhecimento, decida por 
nós em aspectos fundamentais para o presente ou o futuro de qualquer museu; 

• Não existe uma Ordem dos Museólogos, com poder para defender os princípios e valores dos museus 
e da sua classe profissional e o Código Deontológico do Museólogo seja apenas uma excelente 
declaração de intenções e vontades individuais.  

Quando nos ligamos ao mundo académico em que em algum momento estivemos integrados, partilhamos 
com eles muitas das nossas queixas e frustrações mas rara vez analisamos com rigor ou exigimos a 
formação que faz verdadeiramente falta, porque formamos parte do problema e porque podemos ofender aos 
líderes mais temidos e reconhecidos no âmbito universitário.  
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Chegamos assim ao grupo dos especialistas e académicos desta área que, apesar dos excelentes 
progressos conseguidos na investigação sobre a Museologia e seu papel no mundo actual, também contribui 
com o seu isolamento para o mau desempenho dos museus e seus profissionais. As distintas carreiras não 
são analisadas em conjunto pelos distintos coordenadores das universidades para serem complementares 
entre si ou para preencher lacunas de formação na área. As matérias tem mais relação com os quadros 
disponíveis em cada universidade que com as reais necessidades do terreno. Isolados em seu mundo 
académico, estão, por vezes, mais preocupados em produzir muitas publicações com “referee”, que em saber 
se essas publicações servem verdadeiramente os museus e seus utilizadores. Existem demasiados 
mestrados, quase insustentáveis por falta de alunos, mas os jovens licenciados chegam a este nível de 
ensino com fraquíssima sensibilidade para a Cultura, o Património ou os Museus, porque os museólogos e 
especialistas nunca exigimos que a Arte e o Património sejam matérias suas conhecidas nos primeiros anos 
de ensino e porque poucos tiveram a sorte de visitar com a escola algum equipamento museológico para 
além do Museu dos Coches…E esta situação traz para o mercado do trabalho que nos diz respeito jovens 
deficientemente formados que, possuindo bons conhecimentos teóricos sobre a Museologia:  

• Sabem muito pouco da realidade dos museus no terreno e de como trabalhar no concreto do dia-a-
dia e, 

• Sabem muito pouco de como avaliar com humildade o seu trabalho e o dos outros e como dar a 
volta a uma situação instalada, em que é enormemente difícil tentar mudar sem risco. 

Encontramos finalmente as pessoas que podem visitar-nos e que temos de conquistar com grandes 
dificuldades para os nossos museus e actividades. Existem as que podem visitar-nos uma só vez de 
passagem, os turistas mas também, as que vivem próximas e que deveriam reconhecer o museu como 
próprio e defende-lo e divulga-lo com orgulho, os vizinhos.  

As pessoas que constituem este grupo, aparentemente inesgotável, são diariamente bombardeadas para 
frequentarem centros comerciais e espaços virtuais, ver programas e séries de televisão ou fazer férias de 
sonho, com sofisticados métodos e poderosos recursos de comunicação que os museus nem sabem nem 
podem utilizar. Por isso, algumas das nossas principais missões como museólogos deveriam ser: 

• Descobrir e desenhar formas de envolver as pessoas na vida dos museus e, porque temos essa 
responsabilidade social e cultural, discutir e encontrar formas de conseguir que os que não nos visitam 
nos procurem e que os jovens e os professores frequentem mais os museus e se envolvam mais cedo 
com a Cultura e com o Património.  

• Encontrar mecanismos de avaliação qualitativa, internos e externos para poder conhecer as 
consequências e o impacto da nossa acção junto das pessoas, num  trabalho que permita melhorar a 
nossa capacidade de comunicar e valorizar melhor as nossas acções, fazendo-as sair do gueto dos 
números e das quantidades.  

E AGORA…QUE FAZEMOS? 

• Participar na definição de uma Estratégia Nacional para os museus e a Cultura, sustentada e transversal, 
que constitua um desígnio nacional e conseguir a adequação das decisões superiores sobre os museus 
às reais problemáticas vividas no seu seio; 
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• Ajudar a definir uma adequada e exequível Política Profissional nos Museus e promover a criação de uma 
Ordem dos Museólogos; 

• Contribuir para uma formação adequada e eficaz dos jovens estudantes da profissão de Museologia e 
promover no ensino básico e pré-universitário o conhecimento da Cultura, do Património e dos Museus; 

• Descobrir e desenhar formas de comunicação que conquistem as pessoas para os museus e 
implementar mecanismos de avaliação qualitativa para conhecer o nosso desempenho e valorizar os 
resultados não visíveis a curto prazo.  

Eu gostaria de me inscrever num congresso sem comunicações, apenas de debate e com quatro painéis em 
que pudessem ser discutidas abertamente e sem complexos:  

• Com as pessoas eleitas por nós e que dirigem a Cultura e os museus, os políticos no poder e na 
oposição, a estratégia nacional para os museus;  

• Com pessoas que formam o grupo dos académicos das nossas universidades, os modelos do 
ensino básico e superior que permitam a valorização do Património e a prática de uma Museologia 
mais adequada;  

• Com as pessoas que podem ser os utilizadores de nossos museus, as fórmulas para conhecer 
verdadeiramente a sua opinião sobre nós e os nossos museus;  

• Com as pessoas que constituem o grupo dos meus colegas museólogos, como fazer viver os 
museus tal e como os sonhamos cada dia no nosso trabalho. 
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OPINIÕES 

A CRISE NA RPM: ONDE ESTAMOS, PARA ONDE VAMOS? 

I 
GRAÇA FILIPE 
Museóloga, Vogal da Direcção do Comité Nacional Português do ICOM 

No preciso momento em que reflectimos e tentamos escrever um breve texto de opinião sobre a actual 
situação da Rede Portuguesa de Museus (RPM), o ponto de partida é a reconhecida crise institucional do 
organismo responsável pela sua estrutura técnica de coordenação. De qualquer perspectiva que procuremos 
compreender a situação e antever o futuro da RPM, tendemos à incredulidade, face ao ponto a que chegou 
este serviço, da responsabilidade do Estado, que perfez um ciclo de mais de uma década de exercício de 
comprovada utilidade e eficácia enquanto serviço público.  

É necessário que se pondere a gravidade dos factos, face ao desperdício (em curso e potencial) do 
investimento da última dúzia de anos e de todo um percurso que tornou possível o intenso trabalho da equipa 
técnica e do serviço que agora se dissolve burocraticamente, a nível central da Direcção Geral do Património 
Cultural. Ponderemos os efeitos da rotura de mecanismos de informação, comunicação, qualificação, 
credenciação, articulação e cooperação, que foram construídos e agilizados entre aquela equipa e centenas 
de entidades, repercutidos exponencialmente no quotidiano de milhares de profissionais e não profissionais 
ligados aos museus e ao sector do património, pessoas envolvidas na cadeia operatória da salvaguarda e 
valorização dos patrimónios do país e seus territórios, constituída e/ou em processo de consolidação em 
torno do projeto pioneiro da RPM.  

A crise financeira e económica não dá razões, antes acentua quão paradoxal seria, ou na prática já é, na 
nossa situação presente, desperdiçarmos um capital político, institucional, organizacional e humano a vários 
títulos imprescindíveis para estruturar e construir um anunciado próximo ciclo, de que ainda só se conhecem 
contornos vagos.  

Capital político, na medida em que o projeto RPM envolveu a participação de todos os quadrantes e 
atravessou diversos momentos governativos (central e localmente), até ao presente, sem que o seu cerne 
conceptual e operativo fosse posto em causa, antes tendo sido sucessivamente confirmado tanto por 
enquadramento legal, quanto nas intenções programáticas.  

Capital institucional porque simultaneamente beneficiou da oportuna iniciativa e concretização no seio das 
entidades vocacionadas para o universo museológico nacional e interveio dinamicamente (antes e depois da 
Lei-quadro dos Museus) na sua adaptação às novas exigências de gestão, normalização, qualificação e 
articulação em rede.  

Capital organizacional, às várias escalas de repercussão daqueles mecanismos e paradigmas programáticos, 
institucionais e de boas práticas profissionais e de referencial deontológico, a partir do sistema de adesão 
voluntária e de credenciação hoje traduzido na composição da RPM - e muito para além das 137 entidades 
museais que a integram.  

Capital humano, porque tudo isto se fez com pessoas estimuladas por uma visão política e cultural, sempre 
que foi explicitada e sobretudo quando concretizada em ações e medidas de efeitos transversais ao 
alargamento e fixação de públicos, à apropriação de patrimónios pelas comunidades, à conservação e 



 
 
 

 

 
 
 

Série II, nº16 (Mar-Maio12) 

9 

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

valorização de acervos, ao paulatino desenvolvimento de equipas técnicas e de um corpo profissional, 
consciente da sua função social e garante do serviço público. 

Na edição nº 7 deste boletim (Dez 09/Fev10, p. 9), em idêntica rubrica de opinião, escrevemos:  “(…) que a 

Rede Portuguesa de Museus deverá promover a interacção, fortalecer os mecanismos de comunicação, 

estruturar a cooperação e organizar formas de planificação e de acção em rede dos museus portugueses – 

com base nos seus órgãos de gestão - em que participem profissionais, comunidades e públicos.” 
Convocamos o nosso habitual otimismo e o necessário crédito de confiança às instituições, contando que é 
vasto o leque de profissionais no terreno, competentes e dispostos a contribuir para a reflexão e para a 
concretização de orientações e programas que respondam com o máximo de eficácia à gravidade da situação 
a que chegámos.  

Urge, então, reconhecido o cenário de crise, que se mobilizem e reúnam as pessoas capazes de pensar e de 
atuar ao mesmo tempo, definir a visão e desenhar versatilmente os caminhos para a atingir, envolvendo as 
várias áreas de conhecimento e boas práticas, trabalhando num exigente paradigma de transversalidade 
entre patrimónios – as raízes do futuro que pragmaticamente nos lembra Hugues de Varine – e, entre esse 
considerável capital cultural e social para o desenvolvimento, procuremos aproveitar o percurso e a 
experiência do museus e seus profissionais, muitos já habituados a uma resistente cumplicidade com as 
comunidades e alguns dos seus públicos, por vezes traduzida em autêntica militância em prol da cultura, da 
memória e das identidades. 

II 
MIGUEL SOUSA FERREIRA 
Mestre em Museologia e Património pela FCSH/UNL  

O mágico fez um gesto e desapareceu a fome, fez outro e desapareceu a injustiça, 

fez um terceiro e desapareceram as guerras. O político fez um gesto e desapareceu 

o mágico. (Woody Allen) 

O ICOM teve a gentileza de me convidar para elaborar um breve comentário acerca da actual crise na Rede 
Portuguesa de Museus. Não hesitei. 

Embora me pareça que um comentário desta natureza, possa, no momento da sua publicação estar 
completamente do lado contrário (do avesso), aceitei o convite com entusiasmo, por dois motivos: 

• Falar brevemente acerca da frieza com que profissionais da mesma profissão abordam o 
despedimento de profissionais da mesma profissão; 

• Lavrar um protesto pelo despedimento de técnicos especializados e muito conhecedores dos museus 
portugueses, onde encontro duas colegas e amigas de sempre e mais três amigos de agora. 

É por todos conhecida a situação económica, (económica, económica…), laboral, social, cultural e de valores 
em que vivemos: em Portugal, na Europa e no Mundo. Nada vou escrever sobre esta matéria. Seria 
rebarbativo. 

Não é de excluir que a nova Direcção Geral [cuja lei orgânica ainda não foi 

publicada] possa vir a contratar outras pessoas ou até ir buscar trabalhadores a 

outros serviços.  
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Por questões legais e contratuais não era possível que estas pessoas continuassem. 
(Público on-line de 2012-02-01) 

Inacreditável. Esta condecoração foi atribuída a 5 (cinco) técnicos que desde há 12 (doze) anos dão o seu 
melhor labor, saber e tempo, no que à vida dos 137 museus portugueses diz respeito. Falamos de uma 
dedicação muito próxima do sacerdócio pois, para além deste desempenho, ainda respondem ao 
chamamento de muitas outras entidades e tutelas, relativamente a questões de museologia e património.  

Uma nota: parece-me de chamar a atenção que o ter protelado no tempo a resolução de situações 
contratuais, muito vigiadas por legislação progressivamente exigente, foi de certa maneira reveladora de 
algum relaxe funcional e teria requerido particular atenção por quem dirigiu durante estes anos os destinos 
dos organismos da cultura. Há que atender todos os dias que passam ao que pode implicar uma ruptura 
laboral em pessoas que têm vida própria, família, compromissos e muitos anos de investimento académico e 
profissional. Talvez tivesse sido útil mais pressão sobre esta matéria, digo eu. 

A lei orgânica da Secretaria de Estado da Cultura determinou uma nova entidade – a Direcção-Geral do 
Património Cultural (DGPC), resultante da fusão de três organismos (na minha opinião axiais na sua anterior 
função) a saber: Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo, Instituto dos Museus e da 
Conservação e Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico. O desígnio bandeira das 
intenções desta nova entidade é a redução da despesa através da optimização dos processos de gestão e da 

diminuição dos cargos dirigentes (Público on-line de 2012-02-18). Será mesmo? Esta nova grande estrutura 
agilizará processos? As verbas auferidas pelos anteriores directores (a retirar),  serão significativas no quadro 
geral dos financiamentos para os museus e para o património? Virão daqui lucros? Esperemos. 

Da mesma forma, espera-se que não se confirme o que disse o anterior director do IMC, não é de excluir que 

a nova DGPC possa vir a contratar outras pessoas ou até ir buscar trabalhadores a outros serviços (Público 
on-line de 2012-02-01). Segundo o mesmo ex-director existem de facto soluções, que passam pela 
possibilidade de os empregados que foram despedidos voltarem a ser contratados. “O ideal seria até que 

entrassem para os quadros do IMC”. (Público on-line de 2012-02-01). 

Faço o maior dos votos para que este desígnio se realize! 

Faço também os maiores votos para que este meu protesto se cinja apenas a este breve comentário e 
aquando da sua publicação, tenha deixado de fazer qualquer sentido.  

O Prof. Manuel Sérgio disse sempre aos seus alunos, hoje importantes treinadores de futebol (desculpem 
esta abordagem) que antes de haver jogadores, há homens. Só assim vão fazer uma equipa. É este o 
respeito que se pede a quem dirige as equipas da cultura. Que estejam atentos e tenham visão. Elas são 
constituídas pelos melhores e mais bem preparados profissionais. E os resultados, tenho a certeza, não 
tardarão em aparecer. 

Todos sabemos que em matéria de cultura e património nada se sedimenta se não 

tiver continuidade. (Isabel Victor) 

Um abraço a toda a equipa e o desejo que a próxima primavera seja a primeira de muitas outras Primaveras. 
E outros tantos Verãos, Outonos e Invernos. O mágico voltará a fazer magia. Os museus ficam agradecidos. 
A comunidade museológica fica feliz.  
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NOVOS, RECENTES E RENOVADOS 

MUSEU DO CÔA  

ANTÓNIO MARTINHO BAPTISTA 
Coordenação científica do Museu do Côa e antigo director do Centro Nacional de Arte Rupestre e do PAVC / 
Museu do Côa 

 

Museu do Côa, sector nascente. (Foto: António Martinho Baptista) 

 
1. UM MUSEU PARA O VALE DO CÔA 

Durante a longa fase processual foi chamado Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Côa. Por uma questão 
de simplificação, mas também porque se revelou suficiente, optou-se por lhe chamar apenas Museu do Côa. 

Formalmente, o Museu do Côa teve dois distintos lugares de implantação, escolhidos de acordo com duas 
bem diferenciadas etapas deste projecto. A primeira decorreu entre 1998-2003 e a segunda entre 2004-2010, 
datas que se prendem com o próprio calendário político do país e dos seus sucessivos governos (6 governos 
e 8 Ministros da Cultura durante todo este período).  

Mas a ideia de avançar para a construção de um museu dedicado à arte rupestre do Vale do Côa começou 
logo em paralelo com a criação do Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC), inaugurado em 10 de 
Agosto de 1996. Após a classificação da Arte do Côa como Património Mundial da UNESCO, o governo 
português comprometeu-se a mandar fazer os estudos e avançar para a criação de um museu no Vale do 
Côa. 

Num primeiro momento, ainda sob o calor da polémica do Côa (gravuras versus barragem) ocorrida ao longo 
de todo o ano de 1995, fora escolhido o emblemático sítio do encosto Norte da abandonada barragem do 
Côa, perto dos sítios arqueológicos da Canada do Inferno e do Rego da Vide. Um projecto caro e ambicioso, 
mas de grande e visionário alcance, que seria abandonado durante o governo Durão Barroso. Este primeiro 
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projecto andou anos a ser discutido e burilado, já que ia sendo sucessivamente emagrecido, e infelizmente 
nunca chegou à fase de obra. Tinha como equipa projectista a AFA, Consultores de Engenharia, e era 
coordenado por Rui Furtado e Maria Elisa Parente, sendo Fernando Maia Pinto o arquitecto responsável e os 
conteúdos museológicos e cenográficos entregues a uma empresa canadiana, a Experience International. Na 
sua versão final à data do abandono, teria cerca de 14.400 m2 de área coberta, dos quais cerca de 1.900 
seriam dedicados às salas de exposição permanente. Era um autêntico projecto integrado, que englobava 
também a reemersão da Canada do Inferno e de um sector de rio para montante do sítio do museu, que 
permitiria tornar acessíveis in loco todos os painéis gravados da Canada do Inferno e outros entretanto 
descobertos. Este sector está artificialmente alteado por influência da barragem do Pocinho, que faz subir as 
águas frente à Canada do Inferno cerca de 12 metros. As alterações governamentais levaram entretanto à 
reavaliação de todo o projecto em Novembro de 2003, num momento em que o projecto de arquitectura 
estava na fase de Estudo Prévio. 

A segunda fase, que implicou a escolha de um outro local (que foi muito ponderado relativamente ao 
anterior), arranca pois em 2004 e alonga-se até à inauguração do actual museu em finais de Julho de 2010. 
O local escolhido seria agora um dos cimos aplanados junto à margem esquerda da foz do Côa, com um 
amplíssimo horizonte visual para terras durienses. Esta largueza de vistas tornar-se-ia mesmo uma das mais-
valias do museu. Nunca foi ponderada a hipótese da construção do museu ser localizada no interior do casco 
urbano de Vila Nova de Foz Côa, embora se tenha procurado uma ligação directa à cidade. Privilegiou-se 
também a sua ligação umbilical aos sítios com gravuras, o que foi patente em qualquer um dos projectos. 
Infelizmente até hoje pouco se avançou nesta ligação directa e mais imediata a painéis gravados in loco, que 
os há junto ao actual museu, quer pelas dificuldades de acesso ainda não solucionadas, quer pelo facto das 
gravuras desta zona serem todas incisas e portanto só bem visualizáveis com luz rasante artificial. Mas a 
razão fundamental para este atraso prende-se mais com a actual crise financeira do país que não tem aqui 
permitido novos investimentos, como também o seriam a ligação do museu aos barcos que circulam no 
Douro (continua a faltar um cais de embarque/desembarque e a sua ligação por teleférico ou outro qualquer 
sistema à entrada do museu) e até à antiga ligação ferroviária entre Pocinho e Barca de Alva que passava 
mesmo em frente do museu e está desactivada desde meados dos anos 80 do século passado. 

 
2. O MUSEU E O MONTE – CORPOS CONJUGADOS 

Ao concurso público para a concepção do Museu do Côa (Decreto-Lei nº 96/2007, de 29 de Março e Portaria 
nº 376/2007, de 30 de Março) concorreram 42 projectos, dos quais só 37 seriam apreciados pelo júri, cujo 
relatório final seria homologado pelo Ministro da Cultura em 8 de Junho de 2004. 

O projecto de arquitectura, coordenado por Pedro Tiago Pimentel, deve-se a este arquitecto e a Camilo 
Rebelo e Sandra Filipe Barbosa, tendo os dois primeiros constituído um consórcio de projecto com o G.O.P., 
Gabinete de Organização e Projectos, Lda. Uma obra encomendada pelo antigo Instituto Português de 
Arqueologia e concluída pelo IGESPAR,IP. Recebeu financiamentos do FEDER, Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento Regional, através do Programa Operacional Regional do Centro/Programa Operacional da 
Cultura. O custo total da obra e seus anexos seria c. de 18 M€, tendo a verba orçamentada sido zelosamente 
cumprida sem qualquer derrapagem financeira.  
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O Museu do Côa enquadrado pelos rios Côa (à direita) e Douro (em frente). (Foto: António Martinho Baptista) 

O edificado implanta-se no alto da acentuada vertente que ladeia, junto às margens esquerdas, a junção do 
Côa com o Douro. De acordo com os princípios conceptuais de criação deste projecto, o seu "pressuposto 
único" é a sua perfeita "integração na paisagem", adossando-se o corpo do museu, ainda que num "gesto 
forte e afirmativo" num desenvolvimento "subtil, sensível à topografia, pouco modificando o perfil do monte e 
dialogante com a paisagem" (memória descritiva do anteprojecto de Julho de 2005).  É uma espécie de 
instalação na paisagem, ao jeito da land-art, prolongando a própria caracterização da arte rupestre como uma 
das primeiras manifestações de land-art na história da humanidade. O museu deixa pois gradualmente de ser 
um corpo estranho para se integrar enquanto novo-velho elemento numa paisagem humanizada, já ela 
também ritualizada pelas sucessivas transformações envolventes: os rios alteados pelo efeito das barragens, 
os terraços que moldam ritmicamente as encostas em amplos escadórios aqui e ali pontilhados por raros 
casarios, as vinhas, ora verdes, ora castanhas, ora cinzentas... O museu, construído a partir de Janeiro de 
2007 e inaugurado em 30 de Julho de 2010, é agora, também ele, um outro condicionante desta paisagem 
onde o Côa penetra o Douro. 

A própria e única acessibilidade terrestre (o museu também dispõe de um heliporto) pavimentada ao museu 
utilizou o antigo caminho que de Vila Nova de Foz Côa conduzia a este lugar, um antigo miradouro agora 
reconvertido. O caminho rural, que era estreito e em terra batida, foi ligeiramente alargado e pavimentado, de 
forma a obedecer aos actuais regulamentos, mas manteve a sua sinuosidade e o enquadramento da malha 
dos antigos muros de pedra seca que agora foram refeitos e consolidados, reutilizando-se a pedraria antiga 
que os compunha. Este pequeno alargamento permite o cruzamento entre viaturas mas não o seu 
estacionamento. O estacionamento das viaturas automóveis é feito na própria cobertura do museu. Toda a 
sua envolvente, nomeadamente a flora espontânea, mas também as culturas de amendoeiras e oliveiras, foi 
mantida. Foi também estudada e limpa uma ligação pedonal entre o núcleo urbano de Foz Côa e o Museu.  

A fraca iluminação exterior do museu teve em conta a estratégia de evitar uma poluição luminosa do local, o 
que foi amplamente conseguido, mas que é pouco funcional para quem sai do museu à noite ou pretenda ir 
ao restaurante (ainda não concessionado).  
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Plataforma superior do Museu do Côa pouco antes da sua inauguração. (Foto: António Martinho Baptista) 

O corpo edificado assume-se assim como um largo monólito tombado numa paisagem "lapidada por três 
vales" (Côa/Douro/Vale de José Esteves) na síntese dos projectistas, constituído por um puzzle moldado na 
plasticidade do betão, simulando placas de xisto betonado com a coloração amarelada dos afloramentos 
locais. Esta coloração foi obtida em parte pela junção de pó de xisto na massa cinzenta do betão, criando 
uma espécie de "massa híbrida". A textura destas placas/lajes foi obtida a partir da sua cofragem em moldes 
feitos a partir de elementos dos xistos das pedreiras locais. O seu aspecto exterior é assim o de uma 
rugosidade já varrida por ventos e outras erosões (nas paredes interiores estas placas são polidas), como se 
fossem grossas placas de xistos arrancados dos seus afloramentos naturais. Visto à distância, esta solução 
evitou a tal ruptura com a paisagem envolvente, aparecendo o museu não como um elemento estranho aqui 
implantado, mas como uma instalação já ela também absorvida pela própria paisagem a que concede uma 
outra dimensão numa continuidade eco-re-organizada. 

O longo corpo triangular alonga-se pelo monte como um grande bloco pétreo, aqui e ali rasgado por janelas-
frestas alongadas em altura e com movimentos irregulares na sua fixação às paredes assim rasgadas. 

O lugar de implantação do museu está também ele carregado de simbolismo. Com efeito, para além de se 
situar no coração dos núcleos de expansão da arte rupestre do final do Paleolítico (período Magdalenense) e 
do ciclo rupestre da IIª Idade do Ferro, a sua implantação é similar à das antigas quintas vinhateiras tão 
típicas de toda esta região. 

A entrada principal no museu processa-se através de uma longa e desnivelada rampa de acesso que vai até 
ao lobby, aqui dividindo os serviços do PAVC (para a esquerda) dos do Museu propriamente dito com as 
áreas de exposições temporárias e permanente (para a direita). Esta fenda torna-se assim um elemento 
estruturante e ao mesmo tempo indica o caminho da luz às trevas das salas de exposição permanente. Ora, 
se este foi um processo claramente assumido pelos projectistas, balisando entre o diálogo exterior da massa 
arquitectónica com a paisagem ainda arcaizante (porque remete para a dos próprios criadores rupestres) e a 
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escuridão de um espaço expositivo como se de uma gruta se tratasse, isto poderia aparecer como uma 
contradição, já que a Arte do Côa, tema fundamental do programa expositivo, era uma arte da luz e não uma 
arte das trevas. É o "interior da sala gruta, que nos remete para um tempo primitivo", nas palavras dos 
projectistas. É esta aliás uma das grandes originalidades da Arte do Côa, pois foi a sua arte rupestre 
paleolítica de ar livre que contribuiu para que a arte paleolítica europeia deixasse de ser tão-só uma arte das 
cavernas. Esta contradição foi claramente assumida pelo facto de desde sempre termos privilegiado uma 
visita complementar entre o museu e o campo, ou seja, queremos que os visitantes do museu possam 
sempre complementar a sua visita ao museu (enquanto grande "centro de interpretação" mais ou menos 
académico) com uma deslocação a pelo menos um dos lugares rupestres do vale. O museu funcionaria 
assim como uma porta, um mergulho na escuridão dos milénios, uma espécie de fenda rasgada no espaço-
tempo sem uma preocupação de centrar na luz a sua preocupação explicativa. Este aspecto torna o museu 
do Côa uma espécie de caixa do tempo que leva o visitante a interrogar-se mais nos aspectos propriamente 
arqueológicos da arte rupestre do que na relação entre esta e o mundo natural (que é aliás uma das 
principais vias de pesquisa nos estudos actuais de arte rupestre). Foi uma opção que, apesar de tudo, facilita 
os sistemas de visualização dos elementos expositivos como sejam as réplicas (luzes indirectas e rasantes), 
as imagens acondicionadas em caixas de luz e os multimédia.   

A aridez recta da cobertura é cortada ao alto e junto à profunda fenda da entrada, pela presença singular e 
insólita de uma oliveira ali implantada. Ou seja, o até há pouco corpo estranho do museu já faz parte do oikos 
regional. 

3. DA NATUREZA DAS COISAS – O PROGRAMA MUSEOLÓGICO 

Ultrapassada a questão de serem os próprios arquitectos a esboçarem um projecto de museologia para o 
qual não estavam manifestamente vocacionados, o IGESPAR encarregaria os próprios arqueólogos do PAVC 
de redigirem um (já muito pensado) programa museológico. 

Com efeito, o programa museológico, ao contrário do que seria desejável, não foi escrito previamente ao 
desenho arquitectónico (se exceptuarmos o guião sintético que escrevemos para o programa do concurso 
para a escolha do projecto de museu). Começou por ser um programa ambicioso, mas que teve de reduzir-se 
à geometria do edificado. E ser mitigado na ambição do muito que se queria dar a ver. A equipa que redigiu 
este programa foi constituída por António Martinho Baptista, André Santos, Thierry Aubry e Alexandra 
Cerveira Lima. Foi fundamental a coordenação de Alexandra Cerveira Pinto Lima, na altura directora do 
PAVC, que teria também um papel determinante na coordenação da abertura do museu em Julho de 2010. 
Ou seja, o programa museológico seria feito, como não podia deixar de ser, a partir do trabalho do antigo 
Centro Nacional de Arte Rupestre (em má hora extinto em Abril de 2007) e pelo da equipa de arqueologia do 
PAVC (que entretanto tinha anexado o antigo CNART), onde é justo destacar também o trabalho de muitos 
anos de Fernando Barbosa, Manuel Almeida, João Félix, Jorge Sampaio, Dalila Correia, Mário Reis, Luís Luís 
e Rosa Jardim, entre outros.  

Ainda relativamente aos conteúdos contou-se com a colaboração da UAUM/Unidade de Arqueologia da 
Universidade do Minho (sob a coordenação de José Meireles e Paulo Bernardes, este para as aplicações 
multimédia), do CECL/UNL-Centro de Estudos Comunicação e Linguagens da Universidade Nova de Lisboa 
(sob a coordenação de José Bragança de Miranda e Teresa Cruz) e do CEG/Centro de Estudos Geográficos, 
Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (sob a coordenação de Ana 
Ramos Pereira). A estratégia cultural foi coordenada por Lúcia Gonçalves de Brito e a coordenação executiva 
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por Fernando Real. A condução política/executiva de todo o processo (que, como se calcula, não foi fácil) foi 
assegurada por João Pedro Cunha Ribeiro enquanto vice-director do IGESPAR. 

Os conteúdos expositivos distribuem-se no espírito de uma "nave única", com salas amplas e tectos muito 
alteados (mais de 6 metros de pé-direito), com paredes negras onde ressaltam os elementos expostos. Como 
é evidente, o discurso arqueológico centra-se na arte paleolítica do Côa, seus particularismos e originalidades 
numa paisagem monumentalizada pela arte, sua grande antiguidade e de como esta é uma das grandes 
descobertas arqueológicas de finais do século passado na Europa. É um museu em perpétua transformação, 
procurando sempre integrar os novos elementos que a investigação vai sistematizando. Para além da 
exposição com inúmeros elementos gráficos (fotos e desenhos) apresentados em caixas de luz e pequenos 
filmes em monitores interactivos, há uma série de elementos rupestres que pontilham, aqui e ali, 
fosforescentes, as paredes do museu, dando-se assim realce à enorme qualidade estética de algumas das 
gravuras dos arcaicos mestres do Côa. Procurámos fazer poucas réplicas de painéis historiados (que hoje já 
são banais em muitos museus de arqueologia e arte rupestre), apenas as indispensáveis a uma melhor 
compreensão do discurso arqueológico que se verte no museu. E porque sempre defendemos que o 
verdadeiro museu é o vale! 

 

Museu do Côa. Pormenor do interior da sala A. (Foto: José Paulo Ruas) 

O museu, porque se assume como um museu de arte e arqueologia, engloba também, na sua exposição 
permanente, obras de dois artistas contemporâneos: quatro instalações com espelhos de Ângelo de Sousa 
(as últimas obras públicas deste artista falecido em 2011); e uma escultura/instalação de Alberto Carneiro 
("Árvore Mandala para os Gravadores do Vale do Côa"), esta na última sala do museu, selando o percurso da 
visita e procurando uma ligação (um continuum) entre as artes da pré-história antiga e as criações artísticas 
do nosso tempo. 
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4. DA GESTÃO 

O Museu do Côa é uma obra pública, que desde a sua inauguração foi gerido como serviço dependente pelo 
IGESPAR, IP. Em 16 de Setembro de 2011, o Secretário de Estado da Cultura deu posse a um Conselho de 
Administração (com um presidente executivo e dois vogais não executivos) nascendo então a Fundação 
Côa/Parque, já criada pelo anterior governo através do Decreto-Lei nº 35/2011, de 8 de Março. É esta 
Fundação que hoje gere esta estrutura, em paralelo com a gestão do Parque Arqueológico do Vale do Côa, 
também entretanto extinto por força do mesmo Decreto, enquanto serviço dependente do IGESPAR, IP. 

No momento em que escrevo, vive-se porém uma situação híbrida, já que a Côa/Parque é uma fundação 
pública de direito privado, onde para já quase só trabalham funcionários públicos. Será que a Fundação foi 
apenas mais uma forma de desorçamentar despesas no anterior Ministério da Cultura, ministério também 
entretanto extinto? 

18 meses depois da sua abertura, o Museu do Côa (um projecto-âncora no discurso político regional) 
continua a ser procurado por um número cada vez maior de visitantes (mais de 60.000 passaram já pelo 
museu), pesem embora os tempos difíceis e de grande carência económica das famílias. Sendo uma 
estrutura do Parque Arqueológico do Vale do Côa, o museu tornou-se um equipamento incontornável no 
turismo da região do Douro superior português e uma forte mais-valia sem paralelo na região. Porque desde 
o início soube aliar a inegável qualidade da arte do Côa que aqui se mostra desafiando o visitante a 
aprofundar o seu conhecimento, a uma aposta na revitalização económica de uma região deprimida e cada 
vez mais despovoada, que afinal pode encontrar num equipamento de cultura uma das suas principais vias 
na procura de um desenvolvimento sustentado. 
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ENTREVISTA COM… 

 

Inês Lopes Gonçalves é jornalista da revista Time Out. No 

dia 4 de Janeiro foi publicada uma peça sua sobre o 

Cemitério dos Prazeres, que tinha o título “Aqui jaz… um 

autêntico museu”. E foi esse o pretexto para esta mini-

entrevista. 

Maria Vlachou 

 

ICOM.PT: Qual o sentido de ‘museu’ no título da sua peça? 

Inês Lopes Gonçalves (ILG): Provavelmente, as pessoas estão à espera que os museus sejam coisas 

fechadas, dentro das paredes. Para mim museu é qualquer casa (lá está, a palavra ‘casa’ remete para o 
conceito das paredes), qualquer espaço, qualquer sítio em que nós possamos ver, ouvir, conhecer um 
bocadinho mais da história: pode ser da história muita antiga, da história mais recente, pode ser da história 
contemporânea. Daí eu ter escolhido este título. A peça tinha concretamente a ver com o Cemitério dos 
Prazeres, que é um sítio improvável. As pessoas não estão à espera de entrar num cemitério para fazer uma 
visita, a relação que têm com a morte é complicada. Se calhar, não pensaram nessa hipótese. Mas a verdade 
é que se entra nesse cemitério e é, de facto, um museu, porque se as coisas que lá estão estivessem num 
outro espaço, no Museu de Arte Antiga ou noutro museu qualquer, as pessoas, se calhar, não estranhavam. 

E de facto, há aqui uma riqueza incrível, porque está tudo ligado a diferentes épocas da nossa história.  

ICOM.PT: O que é que podemos encontrar, então, nesse ‘museu’? 

 
ILG: A Câmara de Lisboa produziu folhetos que propõem 10 percursos diferentes (maçonaria, estatuária, 

grandes homens, etc.), para que as pessoas possam fazer a visita por si próprias, se não fizerem a visita 
guiada. É importante chegar às pessoas. Se eu visitasse sozinha, haveria coisas que não ia saber ‘ler’, 
porque não tenho os conhecimentos necessários. Se pensarmos no percurso da maçonaria, por exemplo, a 
informação disponível nos folhetos desvenda os símbolos, explica porquê esse olho assim posto, porquê este 
triângulo ou esta numerologia. São importantes esses ‘dicionários’, essas ‘traduções’, para as pessoas 
perceberem e para tornar as coisas mais próximas.  
 
ICOM.PT: Os folhetos da Câmara de Lisboa, onde é que se encontram disponíveis? 

ILG: Apenas no cemitério. E essa é uma questão que deve ser pensada. As coisas estão nos sítios. Pode 

haver um grande esforço por parte de quem faz os museus para que estes estejam acessíveis, para que as 
pessoas, quando no local, percebam o que ali está a acontecer, para que as coisas façam sentido. Mas para 
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tudo isto acontecer, é preciso que as pessoas lá vão. O grande desafio é torná-los apelativos, levar as 
pessoas até lá. Aqui está também o nosso papel, dos meios de comunicação, na divulgação. É um esforço 
que nós também temos que fazer.  

ICOM.PT: Mas antes de chegarmos aos meios de comunicação, os próprios museus têm que desenvolver um 
trabalho, criar conteúdos, estabelecer contactos. Qual tem sido a vossa experiência na Time Out? Qual tem 
sido a vossa relação com os museus? São suficientemente preparados para dar a um jornalista o que 

precisa? 

ILG: Muitas vezes não, mas há excepções. Uma boa comunicação é dar ao jornalista o que precisa de saber. 
Não vale a pena mandar um email ou um press release cheio de informação sobre uma peça ou uma 

exposição, quando faltam coisas tão importantes como: até quando está a exposição, qual o horário, quanto é 
que se paga…? 

ICOM.PT: E isto acontece? 

ILG: Acontece. As coisas podem funcionar de forma mais eficaz. Por exemplo, as comunicações podem ser 
mais curtas. A informação que nos mandam às vezes é maçuda e não precisa de o ser. São coisas 
interessantes, boas. Como jornalista, enfrento semanalmente um desafio. Eu posso escrever uma coisa 
chata. Posso escrever que a exposição x está patente até o dia y e tem isto ou aquilo. Mas posso dizer: 
“Sabia que aquela coisa tem tudo a ver com…”. E as pessoas poderão pensar: “Ah, isto interessa-me, estou 
atraído, vou continuar a ler este texto”. O jornalista faz isto com o leitor ou o ouvinte e acho que o museu tem 
que fazer isto com o jornalista, fazer dele o seu leitor. Não quero dizer com isto que os museus têm que estar 
preocupados em conquistar os jornalistas, não é nada disso. Mas a informação pode ser passada de forma 
apelativa. Duas ou três curiosidades… Ninguém sabe melhor sobre os museus do que as pessoas que lá 
estão, que lá trabalham diariamente.  Sabem sobre as peças.  
 
ICOM. PT: Os museus conseguem fazer este trabalho de interpretação? Faz parte das suas funções? 
 

ILG: Não basta expor. É preciso expor e explicar. É necessário contextualizar, sobretudo quando as coisas 

são muito específicas. 
 
ICOM.PT: O que seria uma coisa ‘específica’? 

ILG: Por exemplo, a associação do Cemitério dos Prazeres à maçonaria. Há aqui uma simbologia que as 

pessoas não conhecem. É impossível sempre explicar tudo, também tem que se pressupor alguma coisa, 
algum conhecimento. E a própria pessoa, se tem interesse, conhecer um bocadinho antes de ir ver alguma 
coisa, não sei se isto fará algum sentido... Mas sim, acho que deve haver alguma preocupação em 
desmistificar, sobretudo. Ajudar as pessoas a fazerem sentido, tornar as coisas mais leves, mais acessíveis. 
Para que as pessoas possam pensar “Eu pertenço a este lugar, faz sentido para mim”.  
 
ICOM.PT: Qual a sua relação com os museus? 
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ILG: Eu tenho uma relação normal com os museus, como a maioria das pessoas tem. Ou seja, a maioria das 

pessoas não visita museus regularmente. Se calhar exagerei… Vou um bocadinho mais do que a maioria das 
pessoas. Sou ‘obrigada’ a visitar museus no âmbito do meu trabalho. E posso dizer que não houve uma única 
vez em que tivesse visitado um museu e não tivesse gostado. Não houve uma única vez em que as coisas 
não se tivessem tornado interessantes. Ainda agora aconteceu-me isso com o aniversário da Escola 
Politécnica. É incrível a quantidade de coisas que nós desconhecemos.  
 
ICOM.PT : O facto de cada visita acabar sempre por ser interessante tem mais a ver consigo, com o facto de 

ser uma pessoa curiosa, que gosta de aprender, ou foi algo no próprio trabalho desenvolvido pelo museu? 

ILG: Eu sou uma pessoa curiosa. Mas, por causa do meu trabalho, sou obrigada a fazer mais perguntas e 

depois tento tornar isso o mais claro possível quando escrevo. Como sou obrigada a fazer perguntas, 

necessariamente fico a saber mais. 

ICOM.PT: Começaste por dizer que um cemitério é um sítio inesperado, que as pessoas não visitam. No 

entanto, há cemitérios famosos, como o Père Lachaise em Paris ou o da Recoleta em Buenos Aires. Há 
turistas que vão de propósito. Acha que sabemos aproveitar, promover  o suficiente aquilo que é a nossa 
herança? 

ILG: Não consigo dizer nem que sim nem que não. Nós em Portugal podemos saber que existe o Père 

Lachaise em Paris ou o Recoleta na Argentina e sabemos que as pessoas lá vão, mas não sabemos do 

nosso cemitério dos Prazeres. Eu não conheço nenhum turista que vá aos Prazeres. 

ICOM.PT: Suponho que se esteja a referir a um turista estrangeiro. Haveria interesse para um estrangeiro 

visitar os Prazeres? 

ILG: Se as coisas fossem apresentadas de uma forma atractiva, os vários percursos, a arquitectura do 

espaço… Por exemplo, o jazigo Vale Flor é uma coisa incrível, é um maior da península Ibérica. Lá dentro, é 
uma igreja autêntica. Tem uma peça talhada na parede que é única. É difícil competir com Jim Morrison 
(sepultado no cemitério Père Lachaise), mas há, de facto, coisas únicas. Porque é que o Museu dos Coches 

é tão visitado? Porque tem uma coisa única, os coches são únicos. 

ICOM.PT: Que tipo de feedback recebem na revista quando fazem uma peça como esta que tu fizeste? 

ILG: Esta funcionou muito bem. As pessoas escreveram a dizer que não estavam à espera. Uma pessoa 

disse que não sabia que havia este tipo de turismo em Portugal. Outra disse que há muito que queria visitar, 
mas que não arranjava companhia, porque as pessoas pensavam que era maluca, que só os góticos e os 

tipos que se vestem de preto visitam cemitérios… 

ICOM.PT: Quando faz uma entrevista, coloca perguntas. Tem o seu público na cabeça ou guia-se mais pelos 

seus conhecimentos e curiosidade? Isto é algo muito parecido, penso, com o trabalho que os museus têm 
que desenvolver quando preparam textos para os painéis das exposições. 

ILG: Misturam-se as duas coisas. Faço muitas perguntas e tento sempre pôr-me, quando vou escrever, na 

pele de quem vai ler. O que é que as pessoas vão querer saber? Preocupo-me muito em não pôr coisas que 
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não fazem sentido, coisas que não explico. A Time Out tem esta abordagem, tenta desconstruir as coisas ao 
máximo. Um dia fui visitar uma exposição no MUDE, no âmbito da última experimentadesign. Uma exposição 
cheia de objectos do dia-a-dia, absolutamente normais (campainhas, cadeiras…), em que assim que entrei vi 
uma coisa do lado direito, uma espécie de painel de ar condicionado, que não percebi se fazia parte da 
exposição. E assumi isso, escrevi isso para os meus leitores, porque acho que as pessoas iam pensar o 
mesmo. Não vamos aqui armar-nos todos em estudiosos da arte, da filosofia… A maior parte das pessoas 

não tem todo o conhecimento do mundo para perceber o que está aqui. 

ICOM.PT: Para os museus, a situação é um pouco mais complicada. A Time Out não é uma revista que se 

dirige a especialistas das várias áreas que aborda. No entanto, quando abre uma exposição, há também 
especialistas que vão visitar. Acha que os museus podem gerir esta situação, entre o público que sabe pouco 

(que é a maioria) e as necessidades dos especialistas? 

ILG: Ai tem que se discutir qual é o papel do museu. Se eu tivesse que escolher entre as pessoas ‘normais’ e 

os especialistas, escolhia as pessoas, claramente. Isto é muito complicado de facto. Mas para mim, o papel 

do museu é acolher as pessoas e mostrar-lhes histórias. 

ICOM.PT: Qual o teu museu favorito em Lisboa? 

ILG: Pergunta difícil… Não sei… Gosto muito de ir ao CCB, tenho um carinho pelo CCB, mas não consigo 

dizer se é o meu preferido. 

ICOM.PT: Porquê o carinho pelo CCB? Está-se a referir ao Museu Berardo, é isso? 

ILG: Sim, ao Museu Berardo. É um espaço onde eu me sinto bem. Tem a ver com isto, acabo por frequentar 

muitas vezes porque tem exposições interessantes. 

ICOM.PT: Quando era pequena, costumava visitar museus? 

ILG: Sim, com os meus pais, com a escola… Mais com a escola, aqueles clássicos: o Museu da Marinha, o 

Museu dos Coches… 

ICOM.PT: Qual é que ficou mais na sua memória? 

ILG: O dos Coches. Aqueles coches enormes e dourados ficam na cabeça de uma criança. Também me ficou 

na memória O Planetário. 

ICOM.PT: Agora visita mais individualmente ou em trabalho? 

ILG: Mais em trabalho… Bem, se há uma exposição que eu iria visitar individualmente, agora visito-a para 

escrever sobre ela e depois dificilmente volto. Mas as vezes gosto tanto que volto com alguém. E também 

recomendo, acabo por servir de guia e filtro para os amigos…. 

ICOM.PT: Encontra respostas nos museus? Se tiver uma certa curiosidade, encontra a resposta? 

ILG: Sem perguntar a alguém? Muitas vezes não. Mas como eu visito em trabalho, as visitas são guiadas 

pelos comissários. Visitei recentemente uma exposição de fotografia e tinham tido o cuidado de explicar como 
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é que a fotografia tinha sido tirada, em que condições é que o fotógrafo a tinha tirado. Mas isto era 
relativamente fácil, uma exposição da BBC sobre a vida selvagem. Penso que isto torna-se mais difícil 
quando se recua no tempo. 

ICOM.PT: Houve algum museu que a confrontou com perguntas? 

ILG: Não, mas seria interessante que os museus fossem mais interpelativos. Seria engraçado, seria um jogo. 

ICOM.PT: Qual o seu museu preferido no estrangeiro? 

ILG: O Museu de Ciência em Londres. Não é propriamente o meu preferido. É interessante e quando se 

entra, acaba por ter aquele efeito “WOW”. Se tivermos que imaginar um museu na nossa cabeça, aquilo é um 
museu. Uma visão um bocadinho romântica das coisas, talvez. É imponente, apetece explorar. Gosto 
também muito de coisas que não estão fechadas. Ir a Barcelona e ver aqueles edifícios de Gaudí é incrível. 

Esse também é um museu.  

ICOM.PT: Qual o museu que faz falta em Lisboa? 

ILG: O Museu dos Descobrimentos. Temos o Padrão dos Descobrimentos, a Torre de Belém, o Museu de 

Marinha, mas nada que se dedique aos descobrimentos. Poderia ser uma coisa engraçada, que usasse 
várias plataformas para contar a história, coisas interactivas, como temos agora o Pavihão do Conhecimento, 
por exemplo. Lisboa tem uma ligação ao mar incrível. Portugal teve uma importância grande nesse sentido. 
Mas se calhar estou a pensar mais em quem vem de fora. 

ICOM.PT: E os Portugueses, o que é que poderiam lá encontrar? Qual poderia ser o desafio para eles? Esta 

é uma história também controversa. 

ILG: Talvez mostrar o que é que há de Portugal no resto do mundo e do mundo em Portugal. As 

controvérsias nunca são coisas fechadas, apesar de haver a ideia de que a partir do momento que colocamos 

algo num museu, estamos a dizer : “isto é verdade”. Também se pode abordar a controvérsia. 

ICOM.PT: Não há espaço de diálogo num museu? Espaço para outras verdades? 

ILG: É como os jornalistas, somos obrigados a dar um lado e o outro. Porque não falar da controvérsia num 

museu? Faria sentido. Mas deve haver mais algum museu que faça falta em Lisboa… Tivemos um terramoto, 
o incêndio no Chiado… Sim, há um museu que faz falta em Lisboa. Talvez tenha a aver com o meu lado mais 
apegado à memória. Aqui ao lado, por exemplo, era a sede da PIDE e não percebo como é que foi 
transformada num prédio,de habitação. É um sítio importantíssimo da história deste país. Como é que não há 
um museu associado ao 25 de Abril? Pode ser pela tal controvérsia, talvez haja muitas feridas ainda, talvez 

seja difícil abordar este assunto agora.  

ICOM.PT: Os museus deviam tocar em assuntos difíceis ou deveriam deixar primeiro algum tempo passar?  

ILG: Eu nunca fui a Auschwitz, mas toda a gente diz que aquilo é difícil, que se sente no ar. Não devemos 

esperar, só para o tempo amaciar uma coisa que foi efectivamente difícil e vai continuar a ser. Tem que ser, 

as coisas boas e as más e as difíceis fazem parte, não as podemos esconder por baixo do tapete.  
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NOTÍCIAS ICOM  

DIRECTOR-GERAL DO ICOM RECEBIDO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
CULTURA 

O Director-Geral do Conselho Internacional dos Museus (ICOM), Julien Anfruns, deslocou-se  
propositadamente a Lisboa, onde foi ontem recebido no Palácio Nacional da Ajuda, em audiência concedida 
pelo senhor Secretário de Estado da Cultura (SEC), Francisco José Viegas. Da delegação do ICOM fizeram 
parte o Presidente e a Vogal da Direcção do ICOM Portugal, respectivamente Luís Raposo e Graça Filipe, e 
ainda o responsável pelo Comité Organizador Nacional da XVIª Conferência Internacional do ICOM 
Conservação e Restauro (ICOM CC), que teve lugar em Setembro em Lisboa e constituiu a maior reunião de 
museus até hoje realizada em Portugal, com cerca de um milhar de participantes, provenientes de cerca de 
oitenta países. Na reunião participou ainda o recém-empossado Director-Geral do Património Cultural, Elísio 
Summavielle. 

O encontro, solicitado pelo ICOM, serviu para o DG da organização apresentar cumprimentos às autoridades 
portuguesas, agradecer a importante participação portuguesa nas actividades, fazendo especialmente o 
balanço das que tiveram lugar em 2011, e informar sobre acções futuras. Foi dada particular atenção à 
organização de futuras plataformas de encontro e promoção da qualidade em museus. Neste plano o DG do 
ICOM regozijou-se com a iniciativa do ICOM Portugal no sentido de desenvolver laços especiais de 
cooperação entre os museus do Mundo da Lusofonia, sendo encarados programas futuros de apoio a este 
universo museal. Finalmente, a delegação do ICOM mostrou interesse em tomar conhecimento sobre as 
alterações políticas e organizacionais em curso no âmbito da Secretaria de Estado da Cultura e da tutela dos 
museus portugueses em geral, salientando neste domínio a importância que internacionalmente se confere á 
Rede Portuguesa de Museus e as preocupações decorrentes de notícias divulgadas quanto à sua eventual 
descaracterização ou diminuição conceptual e operacional, nomeadamente em consequência da anunciada 
não renovação de contratos de trabalho da reduzida equipa que constitui o seu secretariado central. 

Tomando boa nota da disponibilidade de colaboração, projectos de acção e preocupações expressas, o 
senhor Secretário de Estado da Cultura reafirmou o princípio geral da sua abertura para a cooperação com o 
ICOM, aliás já garantida através da relação positiva existente com a Comissão Nacional Portuguesa da 
organização. Coube ao novo Director-Geral do Património Cultural explicar sumariamente o sentido e 
conteúdos das alterações de estrutura em curso na SEC, designadamente quanto à fusão num só organismo 
de todas as áreas patrimoniais e ainda quanto ao reforço de competências das Direcções Regionais de 
Cultura. Quanto à Rede Portuguesa de Museus, foi afirmada a sua importância, confirmado o prejuízo que 
pode decorrer da perda da equipa técnica de secretariado central e reconhecida preocupação por não ter sido 
possível até agora garantir a sua continuidade.Finalmente, o Presidente da Comissão Nacional convidou ao 
senhor Secretário de Estado da Cultura para estar presente nas Xª Jornadas Anuais do ICOM Portugal, que 
terão lugar em 27 de Março próximo, no Museu Soares dos Reis, no Porto. 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

Série II, nº16 (Mar-Maio12) 

24 

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

CALENDÁRIO DE INICIATIVAS 
MAR-MAI 2012 

PORTUGAL 

[Encontro] II ENCONTRO NACIONAL DE CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO DE MUSEUS 
2 MAR 
Museu de Cerâmica de Sacavém 
Informações: museu_ceramica@cm-loures.pt 

[Seminário] PRÁTICAS DE SALVAGUARDA DE PATRIMÓNIOS IMATERIAIS 
10 E 11 MAR 
Auditório Afonso de Barros - Universidade Atlântica (Fábrica da Pólvora de Barcarena) 
Informações: maria.soromenho@cm-oeiras.pt 

[Jornadas] X JORNADAS ICOM.PT (2012) DEONTOLOGIA DOS PROFISSIONAIS DOS MUSEUS - 
NOVOS PARADIGMAS? 
27 MAR 
Museu Nacional Soares dos Reis, Porto 
Informações: www.icom-portugal.org 

[Encontro] II ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: ACERCA DA 
IMPLICAÇÃO DA ACÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS CONTEMPORÂNEAS 
2, 3 E 4 ABR 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto 
Informações: http://aiea.up.pt 

[Assembleia-Geral] 35ª ASSEMBLEIA-GERAL DO EUROPEAN MUSEUM FORUM E CERIMÓNIA 
DE ENTREGA DO EUROPEAN MUSEUM OF THE YEAR AWARD 
16 A 19 MAI 
Museu Municipal de Penafiel 
Informações: www.emya2012.com 

[Conferência] EUROPEAN MUSEUM ADVISORS CONFERENCE 
29 MAI A 2 JUN 
Lisboa, Sacavém, Mafra, Cascais, Almada 
Informações: http://museumadvisors.wordpress.com 

 
ESTRANGEIRO 

[Conferência] IT´S ALL MEDIATING: INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURATING AND 
EDUCATION IN THE EXHIBITION CONTEXT 
30 E 31 MAI 
Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki Finland 
Informações: info@pedaali.fi   /   www.pedaali.fi/iam 
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MAIS À FRENTE 
[Conferência] HERITAGE 2012. 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON HERITAGE AND 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
19 – 22 Junho 2012 
Porto 
Mais informações: http://heritage2012.greenlines-institute.org/H2012website/ 

 

[Conferência] INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, CULTURE AND SOCIETY 
2012 
29 – 30 Junho  
Coreia do Sul 
Mais informações: http://www.ickcs.org/index.htm 

 

 
E AINDA… 
Informação sobre todos os encontros dos Comités Internacionais do ICOM em 
http://icom.museum/calendar.html   
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