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EDITORIAL 
DIRECÇÃO DO ICOM PORTUGAL 

A PROPÓSITO DOS DECRETOS LEI Nº 114/2012 E 115/2012, QUE INSTITUEM A DIREÇÃO GERAL DO 
PATRIMÓNIO CULTURAL E REFORMULAM A DIREÇÕES REGIONAIS DE CULTURA  
 

Após análise aprofundada dos decretos Lei em epígrafe, realizada em reunião aberta à participação do 
conjunto dos Corpos Gerentes, a Direcção do ICOM Portugal tomou posição e enviou ao Director-Geral do 
Património Cultural e aos Directores Regionais de Cultura, com conhecimento ao Secretário de Estado da 
Cultura, uma carta que condensa as suas posições sobre o regime agora instituído. 

 
Dessa carta reproduzimos as partes mais substantivas: 

 
1 - Quanto aos museus integrados na DGPC e nas DRCs: 

a) Natureza dos museus. Os museus constituem instituições juridicamente reconhecidas, de longo curso, 
porque resultantes de contratos inter-geracionais. Por isso a LQMP determina especiais cuidados em matéria 
de criação e fusão de museus (art. 85º e segs), os quais obrigam a formalização administrativa própria, de 
que salientamos a definição do respectivo estatuto jurídico e a “obrigatória emissão de parecer do Conselho 
de Museus” (art. 87º, 2). Daqui resulta uma consequência: os museus devem necessariamente constituir 
entidades de estatuto jurídico suficientemente estável para que a sua eventual extinção ou fusão imponha a 
prática de actos de governação amadurecidos, juridicamente escrutináveis e, no caso dos museus públicos, 
referendáveis politicamente – sendo que na presente estrutura orgânica do Estado tal significa, em nosso 
entender, aliás por razões que saem reforçadas pelo que se expõe na alínea seguinte (Direcção), que os 
museus devem ser entendidos como “estruturas nucleares” ou “unidades flexíveis” da Administração Pública, 
dotadas de gestão própria, e nunca como “subunidades orgânicas”, sem gestão própria e susceptíveis de 
poderem ser criadas e extintas por mero acto de gestão de Dirigente Superior, sem referendo da tutela 
política. Resulta ainda uma dúvida que importaria esclarecer, qual seja a de saber se nomeadamente foi ou 
será acautelado o obrigatório parecer do organismo consultivo relevante (Conselho Nacional de Cultura, na 
ocorrência), especialmente no caso da aparente fusão entre museus constante do DL da DGPC (Museu 
Nacional de Arte Contemporânea e Casa-Museu Anastácio Gonçalves, por um lado, Museu Nacional de 
Etnologia e Museu de Arte Popular, por outro lado); 
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b) Direcção. Estabelece a LQMP, no seu art. 44º, que “o museu deve ter um director, que o representa 
tecnicamente, sem prejuízo dos poderes da entidade pública ou privada de que o museu dependa.” 
Estabelecem ainda os normativos internacionais do ICOM que “a direcção de um museu é um posto-chave e, 
para a sua nomeação, as autoridades de tutela devem levar em consideração os conhecimentos e as 
competências requeridas para ocupar o cargo com eficiência. Às qualidades intelectuais e aos conhecimentos 
profissionais necessários deve associar-se uma conduta ética do mais alto rigor” (Código Deontológico dos 
Museus, 1.12). Estas características sempre conduziram, desde que existem museus públicos em Portugal, 
ou seja, desde o período da Monarquia Liberal, a que o lugar de director de museus reuna as três seguintes 
condições:  

a1) Capacidade Técnica (garantida por pessoas académica e curricularmente habilitadas e dotadas 
de visão estratégica para a instituição); 

a2) Responsabilidade administrativa, juridicamente reconhecida e vinculante; 

a3) Autonomia de gestão, dentro do quadro de planos e relatórios de atividades periodicamente 
apresentados e avaliados pelas tutelas. 

Estas condições, e em especial a da responsabilização administrativa, obrigam a que o cargo de director de 
museu seja considerado, nos termos dos lugares de chefia da Administração Pública, em planos que se 
podem estender desde o nível de direcção superior até ao de direcção intermédia de 2º grau, mas nunca 
abaixo deste. Obrigam ainda, de acordo com a legislação em vigor e os requisitos de capacidade técnica e 
autonomia indicados, que a selecção e subsequente preenchimento dos lugares de director de museu sejam 
feitos com recurso ao instituto do concurso público. 

Estes princípios devem ser respeitados em absoluto. Assim, as Portarias e Despachos de extensão dos DL 
em apreço devem inscrever todos os museus que lhes sejam afectos nas categorias de “estruturas nucleares” 
ou “unidades flexíveis”, chefiadas respectivamente por dirigentes intermédios de 1º e de 2º grau. Para o 
efeito, a actual equiparação das direcções dos referidos museus a chefias de departamento ou a chefias de 
divisão constitui um dado adquirido que pode e talvez deva ser tido em conta. Também quanto ao estatuto 
especial do cargo de Director do Museu Nacional de Arte Antiga, entendemos que o mesmo deve continuar a 
ser, como até ao presente, o de “equiparado a sub-director-geral” (ou seja, dirigente superior de 2º grau), 
considerando-se que a directa investidura em “sub-director-geral”, que se tem anunciado constituir um 
upgrading, representa, ao invés, um recuo conceptual inadequado, pela acentuação da componente 
confiança política desse lugar, em detrimento de competência técnica e museológica que deveria ser a 
principal, senão a única dimensão relevante. 

c) Recursos humanos. Neste domínio, a LQMP é especialmente cautelosa, porque somente dispõe que “o 
museu dispõe de pessoal devidamente habilitado, nos termos de diploma regulador específico.” No passado, 
durante décadas e por conseguintes muito antes da existência desta Lei de enquadramento, o entendimento 
dado a este preceito, foi o da existência de quadros de pessoal específicos em cada museu. Mais 
recentemente, por força dos novos normativos gerais da Administração Pública, alguns museus, desde logo 
todos os do anterior IMC,IP, deixaram de possuir quadros de pessoal próprios e passaram a ficar integrados 
no mapa de pessoal global do Instituto de tutela. Este mapa de pessoal era todavia objecto de segmentação, 
com a indicação dos postos de trabalho de cada museu determinado, pelo menos teoricamente, em função 
do bom desempenho da sua missão. Consideramos decisivo que não haja mais recuos em relação a este 
patamar, já de si pouco sólido. Como temos sublinhado, os museus constituem instituições de longa duração, 
onde é muito importante a estabilidade das equipas, pelo menos das que se deverão constituir como “núcleos 
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duros” de recursos humanos, capazes de transportar em si e transmitir aos mais novos a “memória” de cada 
museu.  

d) Recursos financeiros. Contrariamente ao que se disse suceder quanto a pessoal, a LQMP é neste plano 
especialmente assertiva. Com efeito, explicita ela, por um lado, que “o museu deve dispor de recursos 
financeiros especialmente consignados” (art. 48º, nº 1) e, por outro lado, que “as receitas do museu são 
parcialmente consignadas às respectivas despesas” (art. 49º, nº 2). Estas orientações traduzem uma opção 
conceptual fundamental, adoptada internacionalmente na maior parte dos países desenvolvidos, sobretudo os 
de matriz anglo-saxónica. Assim se confere aos museus o seu adequado estatuto institucional, assim se 
responsabilizam e motivam as direcções e as equipas dos museus, estimulando-as por exemplo à obtenção 
de receitas próprias, assim se ultrapassam os estrangulamentos burocráticos que a centralização da gestão 
de verbas necessariamente envolve. Nunca no nosso País, nem na Monarquia, nem na República, em 
qualquer das suas fases, houve aquilo que hoje se tem ouvido chamar de “orçamento único”. Os museus 
sempre possuíram orçamentos próprios. E nos últimos anos, como se disse, passaram a possuir igualmente 
capacidade de arrecadação e gestão directa de algumas receitas por si geradas. Assim, a eventual 
centralização completa na DGPC e nas DRCs do Orçamento do Estado e da receita dos museus constituirá 
uma opção sem precedentes, para a qual antecipamos resultados muito nefastos, seja no plano prático, do 
dia a dia das instituições, seja no plano doutrinário, pelo que representa de descaracterização do conceito de 
museu. 

 

2 - Quanto à rede portuguesa de Museus: 

Para além dos aspectos referentes ao estatuto dos museus tutelados pelo SEC, a que acima nos referimos, 
os Decretos-Lei em apreço acolhem também questões mais amplas, relacionadas com o universo dos 
museus portugueses, especialmente dos que já hoje constituem ou futuramente podem vir a integrar a Rede 
Portuguesa de Museus. Trata-se de matéria de extrema sensibilidade a que mais uma vez a LQMP confere o 
devido relevo, chegando a desenvolver numerosos aspectos que se poderiam considerar de natureza 
regulamentar, e portanto teoricamente integráveis em legislação de desenvolvimento, mas que assim 
passaram a constituir um quadro de referência imperativo.  

Das intersecções com a Rede Portuguesa de Museus (RPM) merecem-nos referência os seguintes 
aspectos: 

a) Conceito. A RPM é definida na LQMP como “um sistema organizado, baseado na adesão voluntária, 
configurado de forma progressiva e que visa a descentralização, a mediação, a qualificação e a cooperação 
entre museus” (art. 102º). Ou seja: não se trata de serviço público submetido a subordinação hierárquica, mas 
de entidade autónoma inter pares (“entre museus”, nos termos da Lei-Quadro), à qual os serviços 
governamentais devem somente garantir o suporte logístico adequado. O art. 105º da LQMP é aliás ainda 
mais explícito: “1 — A Rede Portuguesa de Museus baseia a sua catividade nos museus nacionais, nos 
museus credenciados e nos núcleos de apoio a museus de acordo com o princípio da subsidiariedade. 2 — A 
articulação entre museus da Rede Portuguesa de Museus é promovida pelo Instituto Português de Museus.” 
Importa que nas Portarias e Despachos de desenvolvimento dos DL em apreço seja respeitado este 
enquadramento conceptual; 

b) Credenciação. Um dos pontos mais sensíveis em que se concretiza a concepção anterior é a do sistema 
de credenciação de museus. A LQMP determina quanto a este particular: “A credenciação do museu consiste 
na avaliação e no reconhecimento oficial da sua qualidade técnica.” (art. 110º). Ou seja, trata-se de 
procedimento exclusivamente técnico, baseado em critérios e pareceres emitidos por técnicos. Este é 
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também normativo internacional, em todos os países que possuem sistemas equivalentes, a saber: a 
credenciação de museus constitui um mecanismo técnico e âmbito nacional, não segmentável regionalmente, 
baseado em critérios e protocolos técnicos de grande consensualidade dentro do universo dos museus e 
profissionais de museus a nível mundial. Daqui resultam duas consequências fundamentais: a da imperiosa 
necessidade de preservar a imunidade do sistema de credenciação a pressões externas, nomeadamente as 
que, politicamente alicerçadas, visem a diminuição dos padrões de exigência técnica, e a importância da sua 
validação última (seja em sede decisão inicial, seja em sede de recurso) por organismo independente, 
tecnicamente habilitado e socialmente representativo, que a LQMP estabelece ser o Conselho de Museus 
(art. 118º), o qual, como é sabido, adoptou a modalidade de Secção de Museus e Conservação do Conselho 
Nacional de Cultura (SM-CNC); 

c) Apoios técnicos aos museus da RPM. Nos termos da LQMP, dando conteúdo ao conceito a que acima 
fizemos referência, a RPM é acima de tudo o sistema de colaboração e entre-ajuda entre museus, apoiado 
logisticamente pelas estruturas do Estado central. Daqui decorre que o apoio a actividades e melhoria da 
qualificação dos museus integrantes da RPM deve ser feito, em primeira linha, por museus, de acordo com o 
conceito de “núcleos de apoio” expresso no nº 2, do art. 107º, a saber: “Os núcleos de apoio a museus serão 
instalados em museus nacionais e em outros museus da Rede Portuguesa de Museus que se destaquem 
pela qualidade dos serviços prestados em determinadas áreas disciplinares e temáticas.” Nestes termos 
importaria precisar o âmbito das atribuições atribuídas às DRCs, constantes da alínea m), nº 3, do art. 2º do 
DL 114/2012, garantido a sua compaginação com a LQMP. 

As observações anteriores deverão ser especialmente tidas em conta na concretização que se vier a conferir 
às competências atribuídas no DL 115/2012 ao Director-Geral, nomeadamente em matéria de instrução de 
processos de credenciação de museus (alínea j), do nº 1, do art. 4º do DL 115/2012). Com efeito, uma leitura 
menos cuidada destas competências, entendendo-as como extensíveis à definição dos critérios ou protocolos 
técnicos de credenciação e até ao subsequente e final ato de certificação, poderá conduzir a uma 
governamentalização da RPM, não apenas indesejável porque em claro desacordo com o conceito de 
credenciação universalmente aceite, como, na realidade, ilegal, porque contrária à LQMP. Os cuidados 
indicados devem, aliás, ser tanto maiores quanto se nota, e estranha a completa ausência de referência nos 
DL em apreço ao Conselho de Museus, porventura sob a modalidade de Conselho Nacional de Cultura, 
constante da Lei Orgânica da Presidência do Conselho de Ministros (alínea b), do art. 6º, e art. 31º do DL 
126-A/2011), entidade à qual cabem por direito próprio algumas das competências que, em primeira leitura, 
seguramente errónea, poderiam agora ver-se atribuídas ao Director-Geral do Património Cultural. 
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ARTIGO 

 
B-LEARNING, B-MUSEUM OU SIMPLESMENTE MUSEUS EDUCADORES? 
MÁRIO NUNO ANTAS∗∗∗∗ 

 
Cada vez mais surgem terminologias novas no mundo dos museus. No meio de tantos conceitos e definições, 
é comum que os profissionais de museus se sintam perdidos e questionem a validade e até mesmo a 
utilidade de novas nomenclaturas. 

No que diz respeito ao processo de educação que ocorre nos museus, tem-se intensificado nos últimos anos 
uma nova tendência que aponta no sentido do desenvolvimento de sistemas de ensino/aprendizagem 
mediados por tecnologias Internet (Web), nomeadamente promovendo a aprendizagem a distância que se 
designa por e-learning (ensino electrónico) e a aprendizagem mista (presencial e a distância) designada por 
b-learning ou blended learning (ensino distribuído ou misto)1.  

Esta tendência surgida nos primeiros anos do século XXI no mundo dos museus tem as suas raízes na área 
da educação. Com efeito foram as escolas e sobretudo as universidades a desenvolverem plataformas de e-

learning em Portugal2. Estas plataformas on-line têm evoluído e diversificado as suas funcionalidades, pelo 
que se torna imperativo clarificar e diferenciá-las em termos de vantagens e desvantagens da sua utilização. 

E-Learning, B-Learning, D-learning: o que é isso? 

Em termos gerais, designa-se por e-learning o tipo de ensino não presencial baseado em ambientes de 
aprendizagem on-line. Este termo é relativamente recente, pois apenas surgiu em Outubro de 1999 num 
seminário promovido pela CBT Systems. Esta palavra, nova e estranha à época, designava o tipo de 
aprendizagem baseado em novas tecnologias e medias electrónicos independentemente do tempo ou do 
espaço3 . Quando “as tecnologias Internet e multimédia podem ser utilizadas como ferramentas aplicacionais 
das metodologias de ensino-aprendizagem”4 podemos falar de e-learning.   

Neste sentido, o e-learning permite aprendizagens mediadas por tecnologias Web que podem ser suportadas 
por diversas ferramentas (como o e-mail, chat, fórum) ou pelo recurso a LMS (Learning Management System 
- ambiente de  gestão de aprendizagem on-line), ou seja sistemas integrados de gestão de aprendizagem 
(como o Moodle). O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – ambiente de 
aprendizagem dinâmico orientado para objectos modulares) é um software livre (open source) utilizado no 

                                                
∗ Mário Nuno do Bento Antas é licenciado em História (seminário final em Arqueologia). É pós-graduado em Museologia e Património, 
ensino da História, Sociomuseologia e mestre em História da Arte. Actualmente está a finalizar a tese de doutoramento em Museologia. 
Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian na área de Museologia, docente na Universidade Lusíada de Lisboa e numa pós-
graduação do Instituto Politécnico de Tomar. Foi coordenador museológico da exposição “Um olhar sobre a Pré-História do Espichel” e 
está a desenvolver o plano museológico do futuro museu do Centro Português de Geo-História e Pré-História. Actualmente, é técnico 
superior no Museu Nacional de Arqueologia, onde é responsável pela Rede de Clubes de Arqueologia nas escola e coordena a 
participação do MNA no projecto europeu Eurovision (museums exbiting Europe).  Contacto: marioantas@gmail.com 

1 PERES, P. e PIMENTA, P. Teorias e práticas de B-Learning, 2011, p. 13 
2 A este propósito cfr. CARNEIRO, Roberto. A Evolução do E-Learning em Portugal, 2003. 
3 Cfr. CROW, W e DIN, H.. Unbound by Place or Time: Museums and Online Learning, 2009 
4 PERES, P. e PIMENTA, P. Teorias e práticas de B-Learning, 2011, p. 15 
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processo de ensino-aprendizagem executado em ambientes virtuais de aprendizagem5. Basicamente o 
programa permite a criação de cursos on-line, páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de 
aprendizagem. O Moodle é a plataforma de e-learning mais utilizada em Portugal e no mundo e conta com 
mais de 25 mil websites registados, está disponível em 75 línguas diferentes e presente em 175 países. 

Os ambientes de aprendizagem Web, desenhados inicialmente para funções educativas em instituições de 
ensino, foram adquirindo uma gama cada vez maior de ferramentas.  As ferramentas síncronas (Synchronous 
Collaboration Tools) permitem a comunicação em tempo real. A título de exemplo refira-se o chat, web 
conferência, entre outros. As ferramentas assíncronas apenas permitem a comunicação sem simultaneidade 
no tempo. Por outras palavras, os utilizadores podem efectuar as aprendizagens de acordo com o seu tempo. 
Com exemplo destas ferramentas temos o e-mail, os blogues e os wikis.  A nível educativo muito se tem 
discutido sobre as vantagens e desvantagens das ferramentas síncronas e assíncronas. Morgado6 refere que, 
a comunicação síncrona  deve ser entendida como uma forma complementar da comunicação assíncrona, 
visto que apesar de ser útil para construção de laços sociais (pois permite interacção em tempo real), não se 
revela especialmente adequada para a aprendizagem em si.  

Devido a este tipo de comunicação e de ferramentas comunicativas podemos elencar a evolução do e-

learning da seguinte forma: 

2000 – e-learning 1.0 (ensino a distância unidireccional) 

2004 - e-learning 2.0 ( comunicação assíncrona– chat) 

2007 - e-learning 3.0 ( comunicação assíncrona–  web conferência com áudio e vídeo) 

O B-learning, blended learning ou ensino distribuído tenta criar um tipo de ensino que misture o melhor da 
educação presencial com o melhor da chamada “educação” on-line

7. O termo surgido em 2001, foi 
inicialmente entendido como ensino distribuído que “utiliza uma grande variedade de tecnologias na 
disponibilização de oportunidades de aprendizagem centradas no aluno e independentes do local e da hora. 
Pode ser enquadrado como ensino a distância ou como complemento do ensino presencial, tornando-o mais 
abrangente.”8 Neste sentido o b-learning pode proporcionar uma oportunidade de aprendizagem mais 
profícua, uma vez que tem uma componente presencial. A eficácia da Internet para uma aprendizagem activa 
e significativa depende única e exclusivamente da qualidade do desenvolvimento cognitivo suscitado pela sua 
utilização9.  Actualmente o b-learning permite a utilização de ferramentas síncronas e assíncronas. 

O D-Learning ou Digital Learning (ensino digital) é um conceito ainda mais recente (2008) e designa qualquer 
prática educativa que faça uso da tecnologia para possibilitar ou reforçar a experiência educativa dos alunos. 
Basicamente, o ensino digital engloba uma vasta gama de ferramentas e práticas, incluindo o uso de 
avaliação formativa on-line. Por outro lado, coloca o enfoque na qualidade dos recursos de ensino e na 
gestão do tempo. Para isso utiliza conteúdos on-line e cursos, e aposta na construção de aplicações 
tecnológicas para usar na sala de aula e em casa. As potencialidades do ensino digital permitem igualmente 
                                                
5 Para mais informações sobre o moodle consultar: http://moodle.org/ 
6 MORGADO, L.. Novos papéis para o professor/tutor  na pedagogia online in  VIDIGAL, R. e VIDIGAL, A. (Ed). Educação, aprendizagem 
e tecnologia, 2005, p. 103-109. 
7 BLIKSTEIN, P. e ZUFFO, M. Knörich. As sereias do ensino electrónico in Educação online, 2003, p. 35 
8 LIMA, J. Reis; CAPITÃO, Z.. E-learning e E-conteúdos, 2003, p. 32 
9 Cfr. POUTS-LAJUS, S e  RICHÉ-MAGNIER, M. A escola na era da Internet, 1999, p. 216. 
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desenvolver software para alunos com necessidades especiais de aprendizagem. Em resumo, este tipo de 
ensino cria plataformas de aprendizagem que apelam à participação, proporcionando o acesso rápido a uma 
vasta gama de recursos multimédia, tornando o processo de ensino-aprendizagem num desafio motivador10. 
Seguindo esta linha de pensamento, a tendência actual a nível de conceitos é a de considerar que o E-

learning e o blended learning (B-learning) como fazendo parte do Digital Learning. É caso para dizer: E 
(learning) + B (learning)  = D (learning).  

No entanto, mais importante que a questão dos conceitos que vão surgindo, ou das terminologias utilizadas, é 
perceber a aplicação prática que estes tipos de aprendizagem podem ter na sociedade. A este propósito 
refira-se  o exemplo dos Estados Unidos onde irá decorrer  o Digital Learning Day 2.0, no dia 6 de Fevereiro 
de 2013.  O projecto é descrito como o dia da aprendizagem digital, em que o país celebra a inovação no 
processo de ensino-aprendizagem através da utilização dos media digitais e da tecnologia, possibilitando aos 
alunos uma experiência educativa rica e personalizada11. 

O mais importante do Digital Learning, para além de tirar partido educativo das potencialidades da tecnologia 
(a tecnologia como recurso educativo), será o facto de esta se centrar nas metodologias e sobretudo nas 
capacidades/competências pessoais possibilitando que cada pessoa aprenda ao seu ritmo, no seu tempo e 
espaço  e aquilo que considera importante.  

Depois da ‘desmistificação’ dos conceitos de que alguma forma são estranhos ao mundo dos museus, a 
questão que se coloca é a seguinte: Qual a aplicação e utilidade do E-learning, blended learning (B-learning), 
ou simplesmente do Digital Learning nos museus? 

E-Museum , B- Museum, D- Museum: mito ou realidade? 

Cada vez mais a comunicação a distância assume uma maior importância nos museus. Um museu vivo é 
aquele que tem a capacidade de (re)inventar os seus públicos. A função educativa de um museu não se 
cinge às tradicionais formas de mediação educativa. O debate sobre o uso e o benefício do uso das 
tecnologias nos museus ainda se centra na dicotomia de “museu - coleccionador de objectos reais - e  media 
– aproximação electrónica do real” 12.  Este debate, que tem percorrido as últimas duas décadas, teve como 
consequência que, numa primeira fase, os museus tenham subestimado a importância dos recursos e as 
potencialidades do digital, talvez por pensarem que estas tecnologias apenas permitiam leituras virtuais dos 
objectos a duas dimensões enquanto que os verdadeiros objectos permitem uma leitura a três dimensões13.  
No entanto, este ‘erro’ dos museus em considerarem a tecnologia como concorrente foi reparado e o caminho 
centra-se agora em retirar da tecnologia todas suas vantagens para chegar a um a público cada vez mais 
diversificado quer no espaço, quer no tempo14. 

 

                                                
10 A este propósito conferir:  http://www.digitallearningday.org/ 
11 Para mais informação consultar a página oficial em : http://www.digitallearningday.org/  
12 DIN, Hermínia e HECHT, Phyllis.Digital Museum: a think guide., 2007, p 1. 

13 PARRY, Rose. Recoding the Museum – Digital Heritage and technologies of change., 2007, p. 2-4. 
14 Hermínia Din tem seguido esta tese, justificando que este será o caminho de futuro dos museus.. A este propósito conferir DIN, 
Hermínia e HECHT, Phyllis.Digital Museum: a think guide., 2007 e CROW, William e  DIN, Hermínia. Unbound by Place or Time: 
Museums and Online Learning, 2009. 
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Os museus têm-se vindo a transformar cada vez mais, em centros de aprendizagens multifacetados, pelo que 
o recursos a tecnologias digitais se tem tornado uma prática cada vez mais corrente. Actualmente são raros 
aqueles que não têm uma presença na Internet através de páginas web institucionais, blogues e estão 
presentes nas redes sociais. Utilizam estas tecnologias essencialmente numa perspectiva comunicativa de 
difusão das suas actividades. No entanto, existem alguns casos que vão ‘mais longe’, tentando tirar proveito 
destes meios não só para promover uma comunicação mais ampla e diversificada, mas sobretudo para 
assumirem um papel de educadores a distância.  

A utilização de plataformas web  com a designação de E-Museum , B- Museum, D- Museum não é um mito e 
está aos poucos a tornar-se, cada vez mais,  uma realidade.  O museu pode e deve tirar proveito desta 
realidade tendo como objectivo principal, estimular  a participação dos visitantes através de tecnologias. Os 
novos ‘visitantes’ virtuais dos museus têm assim oportunidade de participar no museu definindo eles próprios 
o que querem saber e aprender, ao ritmo que pretendem e da forma que entendem aprender. Neste sentido, 
estas tecnologias servem para construir o verdadeiro museu participativo15 em que os visitantes fazem 
aprendizagens significativas de uma forma intuitiva.  

Refira-se a título de exemplo o projecto rede de clubes de arqueologia criado recentemente pelo Museu 
Nacional de Arqueologia. Este projecto tenta tirar o máximo proveito das novas tecnologias, tendo para o 
efeito criado uma plataforma on-line (www.clubesdearqueologia.org)  em que se promove a interactividade, 
criando um espaço em que proporciona a troca de experiências entre todos os intervenientes no processo e 
um sítio de recursos educativos on-line na área da arqueologia.  

 

Aspecto geral da página de rosto do portal dos Clubes de Arqueologia 

 

Com esta plataforma, o museu possibilita o acesso a uma vasta gama de recursos on-line
16 com o objectivo 

de valorizar as suas colecções e por um lado, promover  a participação dos visitantes na missão educativa do 

                                                
15 Sobre o conceito de museu participativo consultar: SIMON, Nina. The participatory Museum : 2010 
16 De referir que o projecto ainda é recente e os recursos estão em construção. 
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museu, por outro estimular a visita ao museu para que os visitantes possam ‘vivenciar’ os objectos reais17. 
Neste sentido, o museu optou por um caminho baseado no B-learning, tentando construir um caminho misto 
que combina formas de aprendizagem presenciais com a distância.  

Tal como no exemplo aqui referido, pensamos que o B-Museum é um caminho interessante para os museus, 
no sentido em que pode e deve usar as tecnologias baseadas na internet e multimédia para comunicar com 
um público cada vez mais diversificado e com diferentes necessidades de informação. O B-museum junta o 
melhor dos recursos didácticos on-line que a internet e o multimédia podem oferecer (museu educador a 
distância) com o melhor que um museu pode oferecer: a capacidade comunicativa do seu património (museu 
educador de proximidade).  

Porém, não se deve encarar este tipo de comunicação como uma forma de substituir a visita ‘real’ ao museu, 
pois nada substitui o ‘entrar’, ‘olhar’, ‘sentir’, ‘cheirar’ de um objecto museológico em exposição. 

Qual o caminho futuro dos Museus educadores? 

Perante o crescimento e o aparecimento de gadgets cada vez mais sofisticados, qual será o papel dos 
museus? Ir atrás da tecnologia e tentar adaptar-se a estas novas formas de comunicação e educação? 
Pensamos que as tecnologias digitais abrem novas perspectivas educativas aos museus. Cabe a estes tirar 
proveito das mesmas de uma forma inteligente, através da planificação e clara definição de objectivos e o 
público-alvo a atingir, senão correm o risco de “fazer por fazer” ou de “ir atrás porque os outros fazem”.  

Os museus devem usar a tecnologia on-line para ‘fazer educação’ e possibilitar aos seus usuários 
experiências educativas que permitam aprendizagens significativas sobre o museu e suas colecções, numa 
perspectiva de essas ferramentas tecnológicas serem um complemento à visita dos espaços museológicos.  

Dentro em breve também será frequente que as instituições museais portuguesas se dediquem  à construção 
de aplicações móveis (Apps) para telemóveis de última geração, tablets e outros gadgets móveis. A este 
propósito,  podem ser desenvolvidas determinadas aplicações (apps) ou vídeos (para o youtube, vimeo…)  
que tenham um sucesso viral, mas o seu principal objectivo e garantir que estas tenham sobretudo qualidade 
científica e pedagógica na correcta comunicação sobre a missão e as colecções do museu.  

O museu não pode cair na tentação de se tornar ‘viral’ como alguns vídeos colocados no Youtube que em 
poucas horas ou dias têm milhões de visitantes mas rapidamente caem no esquecimento profundo.  

Com o desenvolvimento das tecnologias é natural que os museus tirem proveito de novas formas de educar a 
distância. Mais do utilizar o E-learning, Blended Learning ou o Digital Learning, os museus são educadores. 
São educadores porque a sua função e missão sempre foi e será educativa, não no sentido de tal como a 
escola fazer uma educação formal dos seus alunos, mas no sentido de ‘fazer’ uma educação não-formal para 
os seus visitantes.  

O E-learning, Blended Learning ou o Digital Learning possibilitam o comunicação e a educação com um novo 
tipo de visitantes que transpôs as barreiras do espaço e  do tempo. Neste sentido, acreditamos que o museu 
terá que se adaptar para tirar proveito destas tecnologias. Os museus devem encarar este tipo de ensino 
como uma oportunidade que lhes permite realizar a sua missão educativa.  Devemos olhar para o E-learning, 

                                                
17 ANTAS, Mário. A Arqueologia e a Educação: Rede de Clubes de Arqueologia nas escolas. no prelo, 2012. 
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Blended Learning e o Digital Learning como uma forma de prestar informação aos visitantes, para que eles se 
sintam  ainda mais estimulados a visitarem o museu, pois nada substitui experiência única de  visitar um 
museu... 

 
Glossário 

Decidimos elaborar este pequeno glossário com o significado de alguns termos mais utilizados na Internet com o objectivo 
de tornar mais claro o conteúdo deste artigo. 

Apps – abreviatura de aplicação. Uma aplicação é um programa  de computador que tem por objectivo ajudar o seu 
usuário a desempenhar uma tarefa específica, em geral ligada a processamento de dados. Existem vários tipos de 
aplicações (lúdicas, profissionais, etc) para diversos tipos de dispositivos móveis, tais como telemóveis, tablets entre 
outros.   

Bluetooth - tecnologia sem fios aberta  de ondas de rádio de curto alcance que permite a troca de dados. 

Facebook – maior  rede social da web com milhões de utilizadores espalhados pelo mundo que permite a partilha de 
recursos (fotos,vídeos, links) entre pessoas. 

Gadget - é um equipamento inovador tecnologicamente e de design atractivo que tem um propósito e uma função 
específica, prática e útil. Geralmente cabem nesta equipamentos portáteis tais como PDAs, smartphones, leitores de mp3, 
entre outros. Na Internet refere-se a um software e assume a designação de  widget.  

HTML – (abreviatura da expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de 
Hipertexto) é uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na Web. Documentos HTML podem ser 
interpretados por navegadores (internet explorer, chrome, safari, firefox, opera...). 

LAN- (Local Area Network) - Rede de Área Local - Permite ligar computadores e dispositivos em espaços com distâncias 
limitadas, ex: habitações, escolas, escritório, ... 

LMS- (learning Managment System) significa ambiente de  gestão de aprendizagem on-line são  ambientes on-line nos 
quais se podem criar, armazenar e gerir o processo de ensino-aprendizagem on-line. 

On-line ou Online - é um anglicismo que provém do uso da Internet. A tradução literal de on-line, pouco usada no 
português é em linha. "Estar online" ou "estar em linha" significa "estar disponível ao vivo". No contexto de um web site, 
significa estar disponível para acesso imediato a uma página de Internet, em tempo real. Na comunicação instantânea, 
significa estar pronto para a transmissão imediata de dados, seja por meio falado ou escrito. No contexto de um outro 
sistema de informação, significa estar em plena operação, de acordo com as funções desempenhadas nessa rede ou 
sistema. 

Open source- ou  código aberto e um termo  criado pela OSI (Open Source Initiative) e refere-se a software também 
conhecido por software livre.  

Software – refere-se a um programa  de computador elaborado para um determinada finalidade que é interpretada e 
executada por um processador ou por uma máquina virtual.  

Vimeo – permite a partilha de vídeos on-line e respectivos comentários. Embora semelhante ao Youtube, não permite a 
partilha de videos de cariz comercial. 

Viral - a palavra viral na net refere-se ao sucesso junto dos usuários da Internet que determinado recurso multimédia ou 
digital tem num curto espaço de tempo. 
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Youtube – programa que possibilita a partilha de videos produzidos pelos utilizadores e permite a inserção de 
comentários. Disponibiliza o  código html, o que permite que o vídeo possa ser apresentado noutra página web (embed 
code) 

Web - a World Wide Web (que em português significa, "Rede de alcance mundial"; também conhecida como Web e 
WWW) é um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na Internet. 

WI-FI- (Tecnologia Wireless) - Tecnologia sem fios de curto alcance, via rádio e de banda larga, que permite aceder a 
redes privadas ou públicas. 
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OPINIÕES 

DIRECTOR DE MUSEU: FUNÇÃO OU CARREIRA? 

I 
JOSÉ LUÍS PORFÍRIO 
Crítico de Arte, Conservador, Director de Museu 

A opinião que me foi pedida parte forçosamente de um testemunho e, sobretudo, de uma experiência pessoal 
de vida inteira, fisicamente ligada a espaços museológicos, até porque nasci num, o Palácio de Queluz e 
longamente trabalhei noutro, o MNAA, num trajecto de vida e trabalho entre os anos 40 e o novo milénio em 
que vivemos, antes da crise actual, porém atravessando muitas crises e habituado desde cedo a gerir a 
miséria, com algumas fortunas singulares pelo meio. 

Venho de um tempo em que os directores eram, como o regime, tão irremediáveis quanto vitalícios, e 
passaram a ser mais saudavelmente substituíveis, boa medida que os tornou, em certos casos, 
indecentemente dispensáveis, mesmo quando eram exemplos evidentes, pela positiva, da possibilidade de 
uma carreira de director; tal foi o caso de Paulo Henriques com excelente trabalho enquanto director em três 
bem diferentes Museus de Arte: Caldas da Rainha, Azulejo e Arte Antiga; num percurso interrompido pela 
prepotência, aliás legal, do poder político. 

Dentro do MNAA cedo aprendi que tinha que se fazer de tudo um pouco e assim desde o fim dos anos 70 
passei a coadjuvar a directora Maria Alice Beaumont, nas pouco gratificantes e apetecíveis tarefas  que 
diziam respeito ao pessoal  e às finanças da casa, daí ter, ao longo de muitos anos, solidificado uma relação 
estreita com uma equipa administrativa de grande qualidade; depois, como director, foi sempre necessário 
um contacto e  em certos casos uma cumplicidade constante com o I P M, o que implicou sempre, tirando 
exposições excepcionais pagas por outras entidades, a gestão da miséria que já referi com cedências de 
parte a parte. 

Malgrado alguns exemplos em contrário  sempre fui levado a considerar a direcção de um museu como algo 
que acontece, como uma função e nunca como uma carreira, como poderia ser a do tão falado gestor que 
mais não deve ser do que um administrativo com competências e conhecimentos reforçados. O director, 
esse, deve emergir de dentro de vivência do museu ou dos museus, da sua prática quotidiana, do 
conhecimento das suas contradições e da sua inevitável incompletude, deve conhecer isso, deve viver e ter 
vivido isso tudo, a fim de poder passar da sua ciência e dos seus saberes, mais ou menos certos, para os 
domínios da incerteza, superando metodicamente a ciência pela sabedoria. Se tal não fizer esse director 
poderá ser um bom funcionário, ou um político melhor ainda mas, em relação ao seu Museu, não saberá o 
que está a fazer ou então, como há pouco afirmou António Filipe Pimentel, director de MNAA, terá vendido a 
sua alma; isto claro se...tiver alma. 
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II 
DÓRIS SIMÕES DOS SANTOS 
Directora do Museu Dr. Joaquim Manso, Nazaré 

Ser director de museu é uma (co)missão, um serviço ao qual não se acede obrigatoriamente, só pela 
progressão dentro da carreira. Antes se submete a uma motivação, a um processo de avaliação e se impõe 
como um exercício balizado temporalmente, orientado por um plano estratégico. Este desempenho por 
projectos assenta na possibilidade de renovação directiva, em benefício quer da instituição, quer do próprio 
profissional-indivíduo. 

Mas, um princípio teórico não deve justificar, por si, opções unilaterais e automáticas. Todos recordamos e 
conhecemos ‘directores de carreira’, cujo trabalho está longe de ser desconsiderado; antes representa uma 
experiência acumulada, a compartilhar com as gerações mais novas. Aliás, a história da museologia 
portuguesa certifica o relevo da sua actuação, vital para a criação, estabilidade ou orientação da política de 
certos museus.  

Mais do que a questão do director de museu ser ou não um ‘cargo para a vida’, o que está em causa é o 
próprio director ter a noção dessa contingência, imbuindo-se de uma cultura de avaliação e mantendo-se 
como aquele visitante que pela primeira vez se desloca ao museu… sempre com a postura crítica e 
inovadora do ‘primeiro olhar’.  

Reportando-me aos museus da Administração Central (realidade que melhor conheço), a selecção para o 
cargo de director assenta em requisitos legais do “Estatuto do Pessoal Dirigente”. No princípio democrático 
da diversidade e igualdade de oportunidades, deve resultar de um concurso, onde o eventual questionamento 
em torno dos seus contornos é passível de esclarecimento público. Este critério de selecção faz jus ao 
reconhecimento do papel do museu na sociedade contemporânea, no pressuposto de que um director de 
museu, ainda que militante voluntário em prol da cultura e das memórias colectivas, deva ser um profissional 
valorizado. 

Perdoem-me a analogia, mas não resisto a estabelecer um paralelo entre o director de museu e o ‘arrais’ de 
um barco. Ao ser convidada para dar a minha opinião sobre estas questões, de imediato recordei a minha 
‘tomada de posse’ há três anos, acto de compromisso público com a (co)missão de serviço: num museu de 
temática marítima, iniciava uma viagem de barco, onde era o arrais, aquele que dirige, comanda, vê mais 
além, antecipa, orienta e coordena uma “companha” de homens, para o “bem comum”. Ao arrais assistem-lhe 
direitos, mas sobretudo deveres, que validam aqueles. O seu poder advém do saber e da acção; sobretudo, 
da sua capacidade de decisão. É ainda aquele que é reconhecido como líder, porque é de liderança que 
estamos a falar. Jamais abandona o barco; e se o mar tem estado “malvadio”!... 

Segundo a Lei-Quadro dos Museus Portugueses (Lei n.º 47/2004), ao director compete-lhe dirigir o serviço, 
assegurar o cumprimento das funções museológicas, propor e coordenar a execução de um plano anual de 
actividades. Assim o cumprindo, é sua atribuição gerir com eficácia, eficiência e qualidade os recursos 
humanos, financeiros e materiais, optimizando os meios disponíveis, de acordo com a missão do museu e 
com vista à execução de um plano de actividades, que por si deve ser proposto e alicerçado num programa 
estratégico mais amplo. Traça metas, implementa-as, gere-as e avalia-as, afastando-se da visão redutora de 
um executor de directivas. Garante a prossecução (essencial) das funções museológicas, pela coordenação 
de uma equipa pluridisciplinar: estudo e investigação, incorporação, inventário e documentação, conservação 
e segurança, interpretação, exposição e educação. Esta clareza de funções é inquietada quando o crescente 
protagonismo da visibilidade para o exterior e a pressão conservação / programação interrompem projectos 
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ou desviam a inicial hierarquização de prioridades tomadas pelo director, em resposta urgente a demandas 
de tutelas ou às céleres transformações do panorama sócio-cultural. 

Os museus são estruturas polifuncionais complexas. O perfil de formação do director vive no dilema 
especialização / diversificação de competências, num contexto de maior qualificação que se tem verificado na 
área, da necessidade de trabalho em parceria ou duma competição “saudável” entre as próprias instituições 
culturais ao serviço do cidadão.  

Numa situação ideal, como em todas as profissões, o director estará tanto mais habilitado quanto mais 
adequada e diversificada for a sua formação. Mas, essencialmente, e sem cair no mito do director ‘super-
homem’, as suas qualificações devem estar associadas às três grandes áreas de entendimento do museu 
público: 

1) campo disciplinar e do conhecimento; preferencialmente, deve ter uma formação académica ao nível das 
temáticas do acervo; 

2) equipamento cultural com especificidades em termos de prática e teoria; o director deve ter conhecimentos 
na área da museologia / museografia, que derivam simultaneamente de uma formação académica (pós-
graduada) e da formação e experiência profissional. 

3) enquanto dirigente de uma instituição da Administração Pública, o exercício dessas funções implica 
formação adicional a esse nível; são sempre mais-valias as formações em gestão financeira / recursos 
humanos e em marketing cultural, num ideal de cruzamento das melhores práticas de gestão empresarial 
com os princípios do serviço público, sem nunca descurar a realidade cívico-cultural do museu. 

Nestas várias valências, deve ser coadjuvado por equipas pluridisciplinares, o que nem sempre sucede, por 
carência de recursos humanos ou falta de qualificação dos mesmos. Um contínuo desenvolvimento pessoal e 
profissional nestes três domínios trará a diferença da sua qualificação, não só para lhe permitir equacionar a 
sua direcção, mas sobretudo para justificar a sua necessidade (como se orienta um barco sem arrais?) e 
responsabilidade social, pela marca deixada na história da instituição e na representação memorial que a 
mesma faz sobre a comunidade onde se insere. 
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NOVOS, RECENTES E RENOVADOS 

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA  

ANA RITA CANAVARRO 
Coordenadora de Serviço Educativo 

 
Vista panorâmica do campo da Batalha de Aljubarrota com a capela e o centro de interpretação ao fundo. 

Este artigo tem como objectivo, acima de tudo, dar a conhecer o Centro de Interpretação Batalha de 
Aljubarrota, a sua museografia e as escolhas que lhe estão subjacentes, a um público de profissionais de 
museus. Partirá da recriação do percurso de visita habitual, mas numa lógica de meta-visita, que vai 
descarnando ou desconstruindo os vários elementos que ‘saltam ao caminho’ de qualquer visitante. Ficará a 
faltar a abordagem à lógica de gestão do equipamento e dos serviços complementares, que tanto interessaria 
ao mesmo público leitor: uma lacuna que decorre não de se considerar este aspecto negligente, mas das 
(reais) limitações de espaço deste artigo. 
 
Como nasceu o CIBA? 
O Centro de Interpretação Batalha de Aljubarrota18 é um empreendimento da Fundação Batalha de 
Aljubarrota19 localizado no concelho de Porto de Mós (cerca de 100 km a norte de Lisboa) e abriu portas em 
Outubro de 2008. Em traços muito gerais, trata-se de um projecto de recuperação e valorização patrimonial 
do campo militar de São Jorge – onde, em 1385, se travou a Batalha de Aljubarrota, entre portugueses e 
castelhanos – e de revitalização do Museu Militar de São Jorge, construído naquele local pelo Ministério da 
Defesa na década de 1980. 
 
O actual espaço museológico, com o seu programa próprio, que se consubstancia na vontade de querer 
“apresentar a Batalha de Aljubarrota ao público de uma forma rigorosa, instrutiva e cativante”, é 
indissociável do processo de patrimonialização do sítio, do museu que o antecedeu e, fundamentalmente, da 
constituição da Fundação que o tutela. 
 
                                                
18 De ora em diante designado por CIBA ou apenas “centro”. 
19 De ora em diante designada por FBA.  
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Começando por esta última, a Fundação Batalha de Aljubarrota é uma instituição privada sem fins lucrativos 
que obteve o Estatuto de Utilidade Pública em 29 de Agosto de 2003. Na sua génese está um grupo de 
pessoas apaixonadas por esta batalha medieval e empenhadas em divulgá-la que fizeram um persistente 
trabalho de captação de interesse e financiamento que resultou no alto patrocínio de António Champalimaud. 
Só o empenhamento pessoal e o generoso apoio financeiro daquele que ficou como fundador da FBA 
tornaram possível a existência actual do CIBA. 2004, assinala um marco importante, quando a FBA obteve, 
do Estado português, a reafectação, por 99 anos, da exploração e revitalização do campo militar de São 
Jorge20.  
 
O campo de batalha, ao redor do centro, é um sítio cujo processo de patrimonialização se fez sempre ao 
sabor dos ciclos políticos do País. Desde a classificação da Capela de São Jorge na Primeira República, 
passando pela definição da Zona Especial de Protecção e área envolvente, até à classificação como 
Monumento Nacional em 201021, muitos projectos propuseram utilizações que em nada beneficiavam a 
valorização do sítio como testemunho histórico. É peculiar, por exemplo, a proposta de construção de um 
complexo desportivo para a prática de ténis da Mocidade Portuguesa durante o Estado Novo, ou mesmo o 
rasgar da Estrada Nacional n.º 1 sobre o campo de batalha poucos anos após as campanhas arqueológicas 
de finais de 1950. 
 
Mas o CIBA é, em grande parte, herdeiro do Museu Militar de São Jorge, criado pelo Exército em 1985 
graças ao incentivo do general Themudo Barata. Desde sempre se registou um número interessante de 
visitas escolares, em comparação com outros equipamentos na região. Os visitantes contactavam com uma 
museologia tradicional assente na mostra de réplicas e reproduções e de memorabilia diversa, oferecida ao 
longo dos anos ou fruto de comemorações do aniversário da batalha. Duas soluções expositivas 
denunciavam a data de construção do museu: uma maqueta com luzes que se acendiam à medida que 
identificavam o desenrolar e avanço das tropas; e uma zona para a projecção de um diaporama ou slide show 
que apresentava descritivamente o contexto histórico associado a Aljubarrota. 
 
Se o actual centro abdicou do programa museográfico, a continuidade foi, apesar de tudo, valorizada na 
opção de preservar o edifício existente, projectado pelo arquitecto Bruno Soares e cujo desenho remetia para 
a arquitectura militar, com elementos-ícone como a torre de vigia e as janelas-seteiras. Deste modo, não se 
demoliu, antes se acrescentou uma ala nova, adaptada às exigências de uma museologia e um equipamento 
cultural atuais. 
 

“Um museu do séc. XXI que transporta o visitante até 1385!” 

 
É este o mote comunicacional de muitos materiais de divulgação do CIBA. Configura, por assim dizer, uma 
frase-envelope que pretende conter duas ideias fundamentais: a de que o visitante contactará com os mais 
modernos meios expositivos e a de que esses mesmos recursos tecnológicos, além de exibirem conteúdos 
históricos com mais de 600 anos, não retiram a sensação de espanto e de viagem no tempo que se espera 
da visita a um sítio histórico, real, concreto (ainda para mais da Idade Média). 
 

                                                

20 Despacho conjunto do Ministros de Estado e das Finanças e do Ministro de Estado e Defesa Nacional n.º 457/2004./ 20 Despacho 
conjunto dos ministros de Estado e das Finanças e do ministro de Estado e Defesa Nacional n.º 457/2004.  

21 Decreto n.º 18/2010 de 28 de Dezembro. 
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Assim sendo, e passando a apresentar os vários espaços de visita do CIBA, o maior desafio, 
‘museologicamente’ falando, foi o de dar a ver o campo de batalha ao visitante do séc. XXI. E isto por três 
razões, essencialmente:  
 

1) hoje em dia, quem chega a São Jorge não vê ‘intocada’ mais do que uma pequena parcela da área 
total do campo de batalha (o restante é ocupado pelo casario da aldeia e todas as construções, 
comércios, indústrias e serviços que ladeiam a EN1), com a consequente perda de leitura do que era 
um terreno de batalha campal da Idade Média;  
2) elementos como as covas de lobo e os fossos (armadilhas escavadas no solo), evidências 
materiais da “presença factual” do campo de batalha, estão debaixo de terra por (necessárias) razões 
de conservação;  
3) a Capela de São Jorge, cravada em pleno campo de batalha – ela é o ex-voto de Nuno Álvares 
Pereira pela vitória portuguesa –, surge ao visitante no meio do percurso de visita, mas tem tutela 
diversa da FBA e encontra-se encerrada22, pelo que qualquer alusão e ato de fruição são sempre 
indirectos (normalmente, trata-se de espreitar por um óculo da fachada). 

 
Por todas estas razões, a solução encontrada para que o visitante se relacionasse não só com a ideia do que 
era um campo de batalha – com todas as inovações táticas que fazem de Aljubarrota um momento 
excepcional no contexto da guerra medieval –, mas também com a sensação vivida pelos combatentes (o seu 
ângulo de visão, a imagem de tumulto que tinham diante de si), passou pela colocação de quatro máquinas 
em posições estratégicas do campo: os cronotelescópios. Assim se faz um convite ao visitante para que cole 
o rosto ao visor, como se pusesse uns óculos especiais que o transportam através dos tempos, e beneficie da 
visão de um combatente ali posicionado. Longe de oferecer apenas imagens espalhadas pelo terreno sem 
sentido aparente, cada cronotelescópio hasteia visível o estandarte da hoste ali colocada e possui uma placa 
interpretativa com informações sobre a posição e as cenas-chave que dali se testemunharam. 
 

 
Espreitar num dos cronotelescópios do campo da Batalha de Aljubarrota é como colocar uns 
óculos que nos fazem recuar no tempo e ver o que um combatente viu em 1385. 

O percurso de visita ao CIBA pode iniciar-se pelo interior do centro ou pelo campo, que acabou de ser 
apresentado e que é, além do mais, um espaço de circulação pública, livre. A opção de começar num ou 
                                                
22 A capela é utilizada para o culto pela comunidade de São Jorge, estando actualmente em análise a celebração de um protocolo 
tripartido entre o IGESPAR, a paróquia e a FBA para permitir o acesso controlado por parte de alguns visitantes do CIBA. 
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noutro lado depende do visitante e, apesar de convocarem lógicas de compreensão diferentes, ambas 
conduzem a uma experiência de fruição rica e coerente. 
 

 
Átrio de entrada e vista parcial da 1ª sala do CIBA. 

 
Primeira sala do CIBA com um dos fossos defensivos escavados 
pelo exército português na Batalha de Aljubarrota.  Nesta sala, o 
público pode usar os computadores para explorar sobre o “Espaço 
e Tempo” da batalha. 

Ao entrar no centro, e ainda numa zona de acesso livre, o visitante contacta imediatamente com o primeiro de 
três núcleos expositivos, denominado “Espaço e Tempo da Batalha”. Pretendeu-se que esta zona 
funcionasse simultaneamente como átrio de distribuição para os demais serviços (cafetaria, loja, serviço 
educativo, bengaleiro, WC) e área expositiva de introdução ao contexto espaciotemporal da Batalha de 
Aljubarrota. Aqui se tira partido e se salienta um vestígio arqueológico encontrado já durante a construção do 
novo edifício: um dos fossos defensivos do exército português. Este “buraco” comprido dialoga intimamente 
com um mapa do campo em relevo colocado na parede e com os computadores sensíveis ao toque onde se 
encontra toda a informação relativa quer ao mapa quer ao fosso. A informação disponível está organizada em 
várias camadas, com diferentes níveis de aprofundamento, para responder também a níveis diferentes de 
interesse e de disponibilidade dos públicos. Há uma terceira função para este Núcleo 1 (ou N1): actuar como 
compasso de espera antes de se entrar na zona de acesso restrito do centro. Para tal, um friso de cinco 
ecrãs contíguos exibe, em rotação permanente, imagens da Idade Média que proporcionam um certo “espírito 
do tempo”, na procura de desmistificar a conceção prévia de obscurantismo ou de interregno civilizacional 
que muito ainda se associa a esta época. 
 
Finalmente, é-se convidado a entrar no Núcleo 2 (N2), aquele por que mais visitantes procuram o CIBA. O 
N2, denominado “A Batalha Real” (o nome da batalha à época), é um anfiteatro com capacidade para 90 
pessoas onde se exibe um filme-recriação da Batalha de Aljubarrota que conjuga a pesquisa documental com 
a linguagem cinematográfica. O cenário do campo de batalha montado à escala, a projecção panorâmica do 
filme (“na maior tela de cinema do país”) e um segundo ecrã que sai literalmente do cenário a meio da 
projecção, conjugados com efeitos especiais e o som de grilos numa noite de verão, confluem para produzir 
no visitante um efeito de “Uau!”.  
 
Tirar partido da transversalidade de uma linguagem cinematográfica mais ‘hollywoodesca’ (no bom sentido) e 
capturar a espectacularidade de uma experiência totalmente imersiva foi o que se procurou ao escolher uma 
solução museográfica tão complexa e dispendiosa. E é este, em larga medida, o segredo do enorme sucesso 
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que o centro tem junto de públicos com expectativas, interesses e necessidades tão diversos; para usar uma 
expressão em voga, trata-se de um recurso de banda larga.  
 

 
A Batalha Real: espetáculo multimédia que recria a Batalha de Aljubarrota de 1385 e o 
contexto político que a motivou, com a actriz Ana Padrão. No plano inferior, num 
segundo ecrã: retrato da época de D. João I. 

Na fase de conceptualização do centro, havia, no entanto, consciência de que, pese embora se tratasse de 
um museu de memória, ou de um museu dedicado à memória de um acontecimento encerrado no passado, 
cujos vestígios tangíveis eram poucos, a museografia a adoptar não podia ser totalmente virtual. Depois do 
espectáculo multimédia, impunha-se escorar essa vivência na apresentação de objectos reais e concretos, 
evidências materiais da própria batalha, estudos científicos e provas documentais, de modo que o visitante 
pudesse sair com a certeza de que não assistira apenas a uma história bem contada: pode ser uma versão 
(uma interpretação, como o próprio nome do equipamento sublinha), mas é aquela a que corresponde a 
situação actual do conhecimento histórico sobre a Batalha de Aljubarrota. 
 
Neste sentido, o título do Núcleo 3 (N3), e último, propõe apresentar “Factos e Ficções”. Começa desde logo 
por tratar as campanhas arqueológicas feitas no campo militar nos anos 50 do século passado em painéis de 
parede simples, mas também numa reportagem televisiva da mesma época. Intencionalmente, e na lógica do 
programa museológico, esta é uma estratégia de confronto, já que a parede em frente se dedica às várias 
fontes documentais, crónicas medievais, de cuja análise sobressai a ideia de que, até à produção de provas 
arqueológicas, e durante quinhentos e muitos anos, uma série de ideias feitas sobre a batalha estiveram 
erradas ou careceram, pelo menos, de revisão científica.  
 
O CIBA não possui exemplares das referidas crónicas, pelo que se optou por disponibilizar os textos em 
computadores sensíveis ao toque. O tipo de pesquisa, embora predefinido, segue uma lógica comparativa 
não inocente em que um mesmo episódio da batalha é descrito pelos vários cronistas, por forma a evidenciar-
se a natureza engajada da produção escrita (e existem, de facto, testemunhos totalmente antagónicos). 
 
Ao centro, em destaque entre “a arqueologia” e “as crónicas”, encontra-se o que poderia ser tratado como o 
tesouro do CIBA: ossos dos combatentes com marcas visíveis dos ferimentos sofridos (perfurações de flecha, 
fracturas cranianas, cortes feitos por espadas que penetraram a fundo no corpo). A museografia aqui baseou-
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se assumidamente na ideia de investigações forenses, no imaginário magnético de séries televisivas 
contemporâneas como CSI ou Ossos; ao lado de cada osso, um ecrã apresenta a simulação gráfica do 
possível incidente ocorrido e uma imagem raio X (rotativa) onde a lesão fica perfeitamente explícita. Um texto 
de parede dá mais informações sobre a vantagem da investigação laboratorial e das arqueociências para a 
construção do conhecimento actual sobre a Batalha de Aljubarrota. 
 
O N3, que vimos percorrendo, está dividido em duas zonas; na transição, surge talvez o elemento mais 
conceptual da museografia do centro. São sete grandes armações rectangulares, de metal, inclinadas umas 
sobre as outras para dar a ideia de um dominó derrubado, com caixas de luz que exibem datas e títulos de 
acontecimentos históricos. Assim se recria um fio de causa e consequência histórica, desde o casamento de 
D. Fernando, que precipita e desencadeia a narrativa em torno de Aljubarrota, até à paz definitiva.  
 

 
Aspecto da 3ª sala do CIBA onde se abordam as escavações 
arqueológicas feitas em pleno campo de batalha e se expõe a 
coleção de ossos dos  combatentes com as marcas de ferimentos 
visíveis a olho nu. 

 
Crianças sentem o peso da história através do manuseamento 
das réplicas de armas medievais na 3ª sala do CIBA. 

Se, por um lado, este “efeito de dominó” poderia fazer passar uma ideia convencional da história em que é 
possível isolar factos (ou executar cortes a direito, como a identificação precisa do acontecimento fundador e 
de fecho da narrativa) e à qual preside um certo determinismo na sucessão perfeitamente encadeada de 
acontecimentos, por outro tem a virtude de fazer uma ressonância imediata na mente dos visitantes 
contemporâneos, muito familiarizados com o ‘efeito de dominó’ associado à crise financeira de 2008. Com 
visitantes muito novos, é ainda especialmente eficaz para tratar, de forma visual e concreta, noções 
abstractas como tempo histórico, encadeamento factual, causa-consequência. 
 
Na segunda zona de exposição do N3 exibem-se três temas: outras batalhas medievais, uma linha do tempo 
da Batalha de Aljubarrota e as armas utilizadas. A primeira destas “paredes” revela outras batalhas 
europeias, antes e depois de Aljubarrota, que partilham com ela opções tácticas e de estratégia militar. A 
museografia é mista, assente em painéis simples de texto/imagem e numa animação computadorizada dos 
movimentos tácticos dessas batalhas.  
 
Em frente, o mesmo tipo de animação computadorizada ilustra, hora a hora, o desenrolar do dia 14 de Agosto 
de 1385 no planalto de São Jorge, do posicionamento dos portugueses e primeiro avistamento dos 
castelhanos até ao eclodir do combate, já ao fim do dia. O suporte visual dinâmico (no lugar das maquetes 
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estáticas do antigo museu militar, por exemplo) é particularmente adequado para se perceber a mudança de 
posição da tropa portuguesa e a estratégia defensiva ( “de espera”) que esta assumiu no início do combate. 
 
É ainda no N3 que surge o segundo elemento (comprovadamente) mais marcante de toda a visita ao CIBA, 
na ótica do visitante (depois do filme-recriação). A mesa das armas (como lhe chamamos) corresponde ao 
recurso de mais baixa tecnologia (low tech) que pode existir enquanto solução museográfica: trata-se de uma 
bancada de madeira, rebaixada, com réplicas de armas ou equipamento de guerra medievais. Tem um ar de 
bancada de trabalho, já muito riscada, com sinais visíveis de uso. Ao contrário dos ossos, cujo tratamento 
museográfico remete para a ideia de tesouro ou preciosidade, aqui percebe-se que os artefactos expostos 
são efectivamente para ser tocados, pesados, cheirados, para que cada visitante sinta o peso do capacete, o 
frio do metal da espada, a textura da cota de malha, a tensão da corda da besta.  
 
Porém, mais importante que as sensações é o facto de se pressupor um exercício de compreensão por 
detrás desta experimentação, de ela não se fazer casualmente ou sobre uma tábua rasa de conhecimentos, 
mas ativar, mobilizar, noções construídas ao longo do percurso de visita já feito. Colocar o capacete, por 
exemplo, e constatar a redução imediata do campo de visão é uma acção que “ilumina” uma cena do filme-
recriação em que o espectador “veste a pele” de um cavaleiro que, ao cavalgar, observa o inimigo através da 
frincha da viseira. Compreender a vantagem do arco longo sobre a besta no contexto de uma batalha campal 
como Aljubarrota faz-se melhor, também, ao experimentar a morosidade de armar esta última.  
 
Só deste modo vivencial se pode ajudar o visitante a questionar ideias românticas relativas, por exemplo, à 
invencibilidade de um cavaleiro medieval que combate com 30 kg de ferro em cima; ou de que a besta é a 
mais eficaz arma individual da Idade Média (a mais popular, talvez; a mais eficaz, nem sempre). 
 
Partindo da observação diária do contacto dos visitantes com a mesa das armas, do entusiasmo que revelam, 
poder-se-ia dizer que esta simples bancada é uma metáfora de resposta à pergunta “O que fica a faltar 
depois do filme-recriação?” Ou, mais globalmente, o que se pode perder numa museologia contemporânea 
que opte pela utilização exclusiva de novas tecnologias? A resposta poderá ser: o profundo nível de 
envolvimento gerado pelo contacto directo, sensível, palpável e íntimo com a experiência.   
 
O exemplo do CIBA permite-nos reflectir sobre as opções da museologia/museografia contemporânea no que 
diz respeito à relação com as novas tecnologias:  
 

1) a utilização de registos mais próximos da indústria do entretinimento não retira seriedade e rigor 
histórico, antes abre as portas a um interesse mais profícuo e motivado pelas colecções. 
Espectáculos multimédia como o do CIBA são artifícios ou dispositivos que atuam como pretexto para 
o relacionamento com o património real; situam-se na zona de fronteira entre educação e 
entretenimento para a qual a museologia encontrou há muito tempo o termo legitimador edutainment 
(ou mesmo culturtainment), afastando a ideia de esvaziamento de significado destas experiências e 
reconhecendo todo a potencialidade que elas encerram. Quando usam um guião construído sobre 
informação histórica rigorosa, interpretações profissionais e a qualidade de uma realização de autor, 
passam a ser dois objectos culturais de valor em um;       

2) dispositivos tradicionais, como a simples exibição das colecções em si mesmas, desde que 
ancorados numa museografia da multi-sensorialidade, da experimentação, que oferece a 
possibilidade de sentir em primeira mão, desencadeiam níveis profundos de envolvimento intelectual 
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e emocional com as colecções – e fazem-no ainda mais quando bem conjugadas com as 
possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias.   

3) toda a museografia pressupõe um entendimento implícito do papel visitante. No CIBA, este é visto 
como um agente activo, alguém que, depois da experiência impactante do filme-recriação, onde a 
história lhe é apresentada de forma arrumada, clara e coerente, não se satisfaz passivamente com o 
que lhe foi dado, mas sente o despertar da curiosidade, a vontade de querer saber ou de ver, sentir, 
testemunhar o património em si (aquele que está literalmente debaixo dos seus pés e/ou á volta do 
edifício). Pressupõe-se assim um visitante para o qual as experiências directas, activas e 
tangíveis/concretas, e não apenas as virtuais, mediatizadas – mesmo que com toda a 
espectacularidade –, são importantes, pois convocam modos de sentir e lógicas de compreensão 
capazes de produzir memórias da experiência mais significativas e mais duradouras.  

 
O CIBA é inegavelmente um museu das novas tecnologias, por muitos apontado como um exemplo de boa 
prática na sua aplicação, na medida em que aquelas permitem uma fruição superior do património histórico. 
Se assim não fosse, se tudo se resumisse à exibição de uma recriação histórica empolgante, o centro poderia 
existir noutro local, num grande centro urbano, por exemplo, onde o número de pessoas que contactariam 
com o tema da Batalha de Aljubarrota seria muito maior. Contudo, o laço estreito que se procura estabelecer 
com o visitante não é o que corresponde à comodidade de uma proximidade física, mas aquele que é criado 
quando, no fim da visita, se sente ainda uma teimosa inquietação intelectual. Nesse momento, um último 
“recanto” do museu responde ainda às “Perguntas Frequentes” (as FAQ ou frequently asked questions), 
como por exemplo, e sucintamente: “Em que dia da semana ocorreu a batalha de Aljubarrota?”; “Houve 
mesmo uma ‘Táctica do Quadrado’?”; “A Padeira de Aljubarrota existiu mesmo?”. 
 
Se depois desta leitura tiver sintomas da ‘tal’ inquietação, o melhor mesmo é vir ao CIBA. Aqui fica o convite. 
 
 
Informações úteis 
Centro de Interpretação Batalha de Aljubarrota 
Av. Nuno Álvares Pereira, Nº 120, São Jorge 
2480-062 Calvaria de Cima 
Tel.: 244 480 060 
Fax: 244 480 061 
e-mail: info.geral@fundacao-aljubarrota.pt 
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NOTÍCIAS ICOM  

Tiveram lugar em Paris, na sede da UNESCO, entre 4 e 6 de Junho passado, as reunião anuais do Conselho 
Consultivo, Comités Nacionais e Comités Internacionais e Assembleia-Geral do ICOM. 

Foi unanimemente considerado que a Organização atravessa presentemente um excelente momento, 
traduzido em número de actividades, em número de membros e mesmo em fluxos financeiros (cf. quadro 
abaixo). 

O prestígio mundial do ICOM tem-se vindo a reforçar constantemente, sendo actualmente a única 
organização reconhecida pela UNESCO não apenas para o mundo dos Museus, mas também para aspectos 
tão importantes como da actuação em situações de catástrofe (o ICOM tem intervindo em todo Mundo, tanto 
em caso de catástrofes naturais como em caso de catástrofes motivadas por acção humana, nomeada 
conflitos armados). 

Não obstante esta ligação à UNESCO, o ICOM mantém o seu estatuto independente, de ONG, e deixou 
mesmo as instalações que a UNESCO lhe vinha facultando, sob a forma de aluguer, para adquirir instalações 
próprias numa zona muito central de Paris. 

Entre as novidades no horizonte próximo do ICOM conta-se a criação de uma Plataforma de Contacto entre 
os quase trinta mil membros da organização que se chamará ICOMMUNITY e passará a estar disponível 
durante o ano de 2012, devendo começar a funcionar em pleno no início de 2013. Todos os membros do 
ICOM receberão em devido tempo senhas de acesso próprias. 

Foram estabelecidos os temas para o Dia Internacional de Museus dos próximos anos, que serão os 
seguintes: 

2013 – MUSEUS = MEMÓRIA + CRIATIVIDADE = PROGRESSO SOCIAL 

2014 – MUSEUS – AS COLECÇÕES FAZEM CONEXÕES 

2015 – MUSEUS PARA UMA SOCIEDADE SUSTENTÁVEL 

Foi ainda escolhida a cidade organizadora da Conferência Geral do ICOM de 2016: será Milão (que contou 
com o voto do ICOM PT), tendo sido vencidas as propostas de Abu Dabhi e Moscovo. 

Quanto à Conferência Geral do ICOM de 2013, no Rio de Janeiro, os nossos colegas e amigos do ICOM 
BRASIL incitam-nos a uma participação activa. A partir de Julho/Agosto próximos estarão disponíveis todas 
as informações relativas a programa, hotéis, custos, bolsas, etc. 

Finalmente, informamos que foi aprovado pelo ICOM Europa a realização em Portugal (Lisboa), em 2013, de 
uma Jornada de Reflexão sobre o tema “Os Museus Europeus em face da Crise”. 
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O ICOM EM NÚMEROS 

 2010 2011  

Número de membros individuais 25730 27200  

Número de membros institucionais 1874 1838  

Número de países representados 130 134  

Montante de quotizações  € 2 306 467 € 2 439 822 * 

    

Número de membros individ. ICOM PT 219 242 ** 

Número de membros instituc. ICOM 
PT 

30 28 ** 

Montante de quotizações ICOM PT € 20 237 € 23 755  

 

* Orçamento do ICOM. Em 2010 (receitas totais): € 3 111 200.  

** Apenas os membros com quotas pagas até 31 de Maio de 2012.  

 

Obs – Dentro do chamado “grupo 2” (grupos definidos em função do PIB, onde se incluem 33 países) 
Portugal é presentemente o quarto com melhores indicadores dentro da estrutura do ICOM (os três primeiros 
são a Rússia, Israel e República Checa). 
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NOVAS PUBLICAÇÕES 
Os Museus e o Património Cultural Imaterial. Estratégias para o Desenvolvimento de Boas Práticas 
Ana Carvalho 

Edições Colibri 
ISBN 978-989-689-169-5 
 

As raízes do futuro. O património ao serviço do desenvolvimento local 
Hugues de Varine 
Porto Alegre: Medianiz 
ISBN 978-85-64713-03-1 

Disponível em breve via ICOM.PT  
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CALENDÁRIO DE INICIATIVAS JUN-AGO 2012 
 
PORTUGAL 

[Conferência] HERITAGE 2012. 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON HERITAGE AND 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
19 A 22 JUN 
Porto 
Mais informações: http://heritage2012.greenlines-institute.org/H2012website/ 

 

ESTRANGEIRO 

[Encontro] IV ENCONTRO INTERNACIONAL DE ECOMUSEUS E MUSEUS COMUNITÁRIOS 
12 A 16 JUN 
Belém, Pará, Brasil 
Informações: www.abremc.com.br 
 
[Conferência] INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, CULTURE AND SOCIETY 
2012 
29 E 30 JUN  
Coreia do Sul 
Mais informações: http://www.ickcs.org/index.htm 
 

MAIS À FRENTE 
 
[Conferência] 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECOMUSEUMS, COMMUNITY 
MUSEUMS AND LIVING COMMUNITIES 
19 A 21 SET 
Ecomuseu Municipal do Seixal 
Mais informações: http://ecomuseums2012.greenlines-institute.org 

  

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