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 “Fontes para a História dos Museus de Arte em Portugal”. 

Apresentação. 

Raquel Henriques da Silva 

Diretora do Instituto de História da Arte FCSH/UNL, linha de Museum Studies 

Coordenadora científica do projeto 

 

A decisão de candidatar à Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), em 2008, o 

projeto Fontes para a História dos Museus de Arte em Portugal inscreveu-se num 

conjunto de condicionalismos: o mais importante foi a facilidade de constituição de 

uma equipa forte e motivada, composta por doutorandos de História da Arte que 

haviam realizado, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) o Mestrado 

em Museologia ou que, estando a realizar trabalho académico, eram conservadores 

de museus com prestigiadas carreiras. Sem planificação prévia, reuniram-se assim 

quatro projetos individuais de doutoramento (Leonor Oliveira; Hugo Xavier; Maria 

Jesus Monge; Maria João Vilhena de Carvalho) que tinham em comum o facto de 

incidirem sobre a história de museus e exposições de arte e de, todos eles, 

necessitarem de levantamento e tratamento de fontes primárias, algumas das 

quais de difícil acesso. Foi este o grupo que elaborou a candidatura, contando, 

desde o primeiro momento, com o compromisso de colaboração do então Instituto 

dos Museus e da Conservação, hoje Direção Geral do Património Cultural e, muito 

especialmente, do Museu Nacional de Arte Antiga e do Palácio Nacional da Ajuda. 

Outro condicionalismo, de ordem pessoal, deve ser referido na decisão da 

candidatura. Tendo trabalhado em museus durante 10 anos (Diretora do Museu 

Nacional de Arte Contemporânea, 1993-97; diretora do Instituto Português de 

Museus, 1997-2002) conhecia profundamente o setor, as suas necessidades e 

potencialidades, bem como os seus profissionais. Estes factos foram fundamentais 

para estabelecer contactos prévios que, com a exceção da Academia Nacional de 

Belas-Artes, se transformaram depois em indispensáveis protocolos e, durante a 

realização do projeto, na instalação e eficaz funcionamento dos vários grupos de 

investigação. 
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Finalmente, interessa referir que a decisão da candidatura coincidiu com uma 

dinâmica muito positiva do Instituto de História da Arte que, em 2007, havia visto 

a sua avaliação subir de Bom para Muito Bom. O Painel de Avaliação elogiara 

especialmente a linha de investigação Museum Studies (MuSt), coordenada por 

mim e pela Prof.ª Lúcia Almeida Matos da Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade do Porto. Interessava portanto dinamizar o trabalho de uma equipa 

promissora e  propormo-nos como ‘ponta de lança’ para outras linhas de 

investigação.  

Tendo a candidatura sido aceite pela FCT para financiamento, o projeto decorreu 

entre 2010 e 2013, cumprindo a maioria dos seus objetivos (mas não todos) e 

alargando o âmbito inicialmente definido. Este alargamento teve duas linhas 

direcionais: a primeira resultou das dinâmicas da investigação, conduzindo a um 

trabalho em profundidade com o Centro de Investigação para as Tecnologias de 

Informação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 

(Tarefa 6) e, mais determinantemente, com a Torre do Tombo (Tarefas 1, 2, 4) 

onde a maioria das importantíssimas fontes primárias tratadas está hoje 

disponibilizada ao público, no site da Direção-Geral de Arquivos (DGARQ), através 

da plataforma DIGITARQ.  A segunda linha direcional de crescimento do projeto é a 

consequência direta dos projetos de doutoramento em História da Arte, 

especialização em Museologia e Património Artístico que, com maiores ou menores 

articulações, estão a reforçar o objetivo último do projeto: criar condições 

científicas para elaborar e publicar a primeira história dos museus de arte em 

Portugal. Neste momento, em maio de 2013, além dos quatro doutoramentos 

iniciais que se encontram concluídos ou em fase avançada de elaboração, três 

outros surgem já associados a este Relatório (Joana Baião, Joana Oliva Monteiro, 

Luís Filipe da Silva Soares) e outros sete doutorandos (e também alguns 

mestrandos) têm participado nas atividades promovidas no âmbito do Projeto e 

estão a contribuir para o levantamento das fontes primárias e literatura associada, 

indispensáveis para a elaboração da já referida História dos Museus de Arte em 

Portugal. De facto, para mim, enquanto Investigadora Principal, o Projeto tornou-
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se, ele próprio, uma nova linha direcional, atraindo, reforçando e ampliando, os 

interesses de diversos projetos individuais.  

A decisão de editar o relatório final deste projeto tem também um duplo objetivo: 

em primeiro lugar, cumprir as nossas obrigações em relação à FCT que nos 

financiou, de um ponto de vista não burocrático mas de partilha, no interior da 

equipa, e de ampla divulgação para os nossos parceiros e colegas; em segundo 

lugar, propor um modelo que, com as necessárias adaptações, irá ser seguido por 

todas as equipas que têm projetos em curso nas várias linhas de investigação do 

Instituto de História da Arte.  

Finalmente, cabe salientar que, sem a generosidade e permanente empenho dos 

principais parceiros institucionais, os resultados aqui registados não teriam sido 

possíveis. Assim, não posso deixar de agradecer a Manuel Bairrão Oleiro e João 

Brigola que, enquanto diretores do ex- Instituto dos Museus e Conservação 

viabilizaram as articulações com o Museu Nacional de Arte Antiga e o Palácio 

Nacional da Ajuda, onde decorreu o principal trabalho sobre fontes primárias; em 

fase intermédia do projeto, foi João Brigola que permitiu a disponibilização pública 

da documentação tratada no site da Direção-Geral de Arquivos (DGARQ), através 

da plataforma DIGITARQ.  

O segundo nível de agradecimentos é mais vasto. Em relação a museus, envolve 

Paulo Henriques e António Filipe Pimentel, o ex-diretor e o atual diretor do MNAA, 

e Isabel Silveira Godinho, ex-diretora do Palácio Nacional da Ajuda. Foram eles que 

permitiram um dos aspetos mais positivos do projeto: que as equipas de trabalho, 

conservadores e outros técnicos dos respetivos quadros de pessoal destas 

instituições, integrassem os bolseiros, estimulando um raro entrosamento da 

investigação no quadro concreto do trabalho em museu. Em relação a outros 

parceiros, saliento a colaboração de Ana Paula Gordo, diretora da Biblioteca de 

Arte da Fundação Calouste Gulbenkian e do bibliotecário Jorge Resende, 

fundamentais para a concretização da tarefa 6 , envolvendo a criação da visita 

virtual à  Exposição de Artes Plásticas da FCG, em 1957, projeto ambicioso, 

delineado com a colaboração de Nuno Correia do CITI - Centro de Informática e 

Tecnologias da Informação da FCT/UNL. Finalmente, destaco o que, na opinião de 
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toda a equipa, é o mais importante adquirido do Projeto e que não estava 

inicialmente previsto: com a inexcedível competência e generosidade de Silvestre 

Lacerda, diretor da Torre do Tombo, e da arquivista Anabela Ribeiro, foi possível 

digitalizar, com os critérios e tecnicidades certas, grande parte da documentação 

tratada, e disponibilizá-la à consulta pública, decisão do maior alcance que já está a 

permitir maior facilidade de trabalho a investigadores sem que isso signifique – 

como antes acontecia – o grave desgaste dos documentos originais. 

O meu último agradecimento destaca alguns membros da equipa: a Leonor Oliveira 

que, desde o primeiro momento, assumiu a árdua tarefa de administrar o projeto, 

vigiando e garantindo a sua plena execução, nomeadamente em termos 

financeiros; a Celina Bastos e o Luís Montalvão do MNAA, e a Maria do Rosário 

Jardim do PNA que dedicaram muito trabalho voluntário ao projeto e ajudaram a 

ultrapassar os problemas que foram surgindo; a Leonor Oliveira, o Hugo Xavier, a 

Maria de Jesus Monge, a Maria João Vilhena de Carvalho – a que se juntaram 

depois, na inventada figura de ‘associados’, a Joana Baião, o Luís Soares e a Joana 

Oliva Monteiro – em primeiro lugar pela qualidade do trabalho científico 

produzido, mas também pela generosidade da partilha e pela disponibilização de 

aceitarem trabalho extra; a Leonor Calvão Borges que formou e orientou o 

trabalho dos bolseiros, dando-lhes competências de arquivística que eles não 

possuíam; finalmente a Ana Paula Louro, coordenadora executiva do IHA, que 

sempre nos apoiou nas relações, aliás muito positivas, com a FCT. 

Este projeto nasceu de uma equipa e alimentou-a, fazendo-a crescer. Tenho a 

certeza que dentro dela surgirá, muito em breve, outro Investigador Principal, para 

dar continuidade ao nosso objetivo de elaborar e editar a História dos Museus de 

arte em Portugal.  
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Os parceiros: alguns testemunhos. 

 

A parceria entre o Instituto dos Museus e da Conservação e o projeto “Fontes 

para a História dos Museus de Arte em Portugal”.  

João Brigola 

Escola de Ciências Sociais, Universidade de Évora 

Ex-diretor do Instituto dos Museus e da Conservação 

Ao tomar conhecimento de que o Projeto Fontes para a História dos Museus de Arte em 

Portugal se encontra cumprido e dá agora conta pública dos seus resultados, não posso 

deixar de expressar profunda satisfação pessoal e académica pelos contributos científicos 

desta competente equipa de investigadores, coordenada com saber e entusiasmo pela 

Professora Raquel Henriques da Silva. Uma palavra de reconhecimento deve ser dirigida 

ao insubstituível apoio financeiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), reflexo 

de uma consistente política nacional de I&D cujos resultados e continuidade almejamos 

encontrar-se ao abrigo de injustificados retrocessos. O IMC e as unidades museológicas 

sob sua tutela institucional, ao disponibilizarem os seus acervos, sem reservas e com 

entusiasmo, mais não fizeram do que cumprir o propósito ético de serviço público. Tal 

como este, outros projetos de investigação, também agora em fase de conclusão, têm vindo 

a inventariar, a descrever e a fixar o imenso universo documental e científico existente nos 

nossos museus e palácios nacionais, tornando evidente um património até agora apenas 

latente. Este labor, estimulando atualizadas e inovadoras interpretações de que as fontes 

sempre carecem, projeta justas expetativas sobre o avanço dos conhecimentos em história 

das coleções e dos museus e, outrossim, em história da arte e em história da ciência.  

 

A parceria entre o Palácio Nacional da Ajuda e o projeto “Fontes para a História 

dos Museus de Arte em Portugal”.  

Isabel Silveira Godinho 

Ex-Diretora do Palácio Nacional da Ajuda 

O Palácio Nacional da Ajuda, antigo Paço Real, tem um espólio documental único, que 

reúne documentação sobre os bens da extinta Família Real, bem como dos seus palácios de 

uso quotidiano ou de lazer. Esse acervo tão importante estava por estudar e organizar e, 

ao contrário do Museu Nacional de Arte Antiga, esse trabalho iniciou-se somente nos anos 

oitenta com a entrada do primeiro bibliotecário-arquivista, época em que começámos a 
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desvendar os mistérios da documentação, do seu conteúdo e, imediatamente a propor a 

encadernação dos Arrolamentos dos Paços para evitar perdas e melhor proteger o seu 

suporte. De facto, essas largas centenas de páginas azuis manuscritas encerravam um 

conteúdo único! 

Seguiu-se a instalação do Arquivo com mobiliário adequado em 1990 e iniciou-se o uso de 

um programa informático que foi sendo utilizado pelos vários bibliotecários-arquivistas, 

tendo o seu conteúdo sido utilizado na organização de exposições temporárias, dando 

assim a conhecer este espólio precioso a investigadores nacionais. 

A Dra. Raquel Henriques da Silva deu, desde 2010, um contributo inestimável para a 

divulgação deste espólio, escolhendo o PNA, tal como o MNAA, como locais para o 

levantamento e tratamento das fontes, trabalho levado a cabo por investigadores cheios de 

entusiasmo e brio profissional, que quiseram levar a bom porto o trabalho de localização e 

estudo dessas fontes primárias em estreita colaboração com Conservadores e Técnicos 

Superiores do PNA. Foi assim que o Dr. Luís Soares entrou como bolseiro da FCT e, 

encaminhado pelo pessoal técnico do PNA, com o zelo e qualidade que o distinguem, 

cumpriu com rigor e grande profissionalismo o trabalho que lhe foi proposto no PNA. 

A Dra. Rosário Jardim ficou encarregada de coordenar e acompanhar as atividades desse 

bolseiro e, em conjunto, fizeram o trabalho admirável de estudar, organizar e tudo 

preparar para que este acervo único fosse para a Torre do Tombo, local onde foi 

digitalizado sob os auspícios do Dr. Silvestre Lacerda, com a competência, experiência e 

saber que todos lhe reconhecem. 

Os frutos desse trabalho estão visíveis e hoje, online, é possível consultar comodamente os 

Arrolamentos dos Paços, não desgastando os originais. 

É de louvar a iniciativa da Dra. Raquel Henriques da Silva, que obteve da Fundação para a 

Ciência e Tecnologia o financiamento para o projeto “Fontes para a História dos Museus de 

Arte em Portugal”, cujos resultados positivos, após 3 anos de trabalho, são visíveis e 

encorajadores para que outro Investigador Principal, venha dar continuidade a este 

projeto, editando-o. 

Como ex-Diretora do PNA, só posso agradecer a escolha pelo Instituto de História de Arte 

do Paço Real da Ajuda para integrar o projeto. 
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Foi um enorme prazer trabalhar com Equipas tão variadas e multidisciplinares cheias de 

entusiasmo, que concluíram o trabalho com resultados muito acima dos objetivos 

previstos no projeto. 

Parabéns a todos os intervenientes! 

 

A parceria entre o Museu Nacional de Arte Antiga e o projeto “Fontes para a 

História dos Museus de Arte em Portugal”.  

António Filipe Pimentel 

Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga 

Conservar, estudar e divulgar o acervo de exceção que lhe está confiado tem sido o 

postulado central da missão do Museu Nacional de Arte Antiga enquanto primeira 

instituição museológica portuguesa. Na sua concretização, o MNAA tem vindo a 

estabelecer parcerias, quer com instituições congéneres, nacionais e internacionais, quer 

com universidades e centros de investigação, unindo esforços, experiências e saberes 

vários no desenvolvimento de projetos científicos tendentes à conservação, estudo e 

divulgação do seu património.  

Ciente da importância ímpar do espólio que conserva no seu arquivo, essencial para o 

estudo do património artístico português e das práticas museológicas desenvolvidas em 

Portugal, que  desde sempre encontravam o seu normativo no MNAA, foi com entusiasmo 

que o Museu se associou ao projeto Fontes para a História dos Museus de Arte em Portugal, 

que agora finda.  

A parceria concretizou-se tanto pela associação de técnicos do Museu à equipa do projeto, 

como na disponibilização do seu vasto espólio documental com vista ao seu tratamento 

arquivístico na plataforma Digitarq e à digitalização de parte dos fundos, generosamente 

divulgados através do site do Arquivo Nacional/ Torre do Tombo. Assim se tornou 

possível alargar exponencialmente o acesso a fundos documentais cada vez mais 

solicitados pelos investigadores, permitindo preservar e divulgar o seu acervo 

documental, na linha de esforços anteriormente promovidos pelo Museu. 

A vastidão do seu arquivo obrigou a uma seleção, elegendo-se, pela sua antiguidade e 

importância, os núcleos documentais produzidos pela Academia de Belas-Artes, Exposição 

Retrospetiva de Arte Ornamental Portuguesa e Espanhola (1882), mostra que antecedeu e 

está na génese da fundação, dois anos depois, do Museu, então como Museu Nacional de 
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Belas Artes e Arqueologia, bem como os arquivos de duas incontornáveis figuras do 

universo museológico português: José de Figueiredo e João Couto, primeiros diretores do 

MNAA.  

O Museu congratula-se assim pelo sucesso de um projeto que congregou eficazmente uma 

equipa interinstitucional e contributos interdisciplinares vários, materializando aquele 

que é um dos seus desígnios: alargar a novos públicos o riquíssimo património que é a sua 

memória. 

 

A parceria entre a Biblioteca de Arte da FCG e o projeto “Fontes para a História 

dos Museus de Arte em Portugal”.  

Ana Paula Gordo 

Diretora da Biblioteca de Arte da FCG 

A Biblioteca de Arte, enquanto entidade colaboradora, não pode deixar de se congratular 

com a concretização do Projeto Fontes para a História dos Museus de Arte em Portugal, do 

qual a Fundação Calouste Gulbenkian é instituição parceira. Não poderia ser de outro 

modo, dado que nos assumimos como uma biblioteca especializada em artes visuais e 

arquitetura, contemplando entre os seus objetivos essenciais o apoio ao desenvolvimento 

das atividades de investigação de âmbito institucional e académico e a plena utilização de 

todos os nossos recursos de informação. 

A colaboração no presente projeto traduziu-se no suporte à pesquisa dos nossos fundos e, 

mais especificamente, da Coleção I Exposição de Artes Plásticas organizada pela Fundação 

Calouste Gulbenkian e na cedência de cópias digitais das espécies fotográficas que a 

constituem, o que permitiu a concretização de uma aplicação visando a reconstituição 

virtual deste evento. 

Esta intervenção insere-se numa das linhas de ação que têm constituído uma das apostas 

constantes e consistentes da Biblioteca - realizar parcerias com faculdades e as suas 

equipas de investigadores - e para cuja concretização temos também sido crescentemente 

solicitados. Tais iniciativas, que implicam a colaboração entre profissionais das áreas de 

investigação em história da arte e os de bibliotecas, têm permitido explorar, difundir e 

valorizar um conjunto particularmente relevante de coleções patrimoniais sobre história 

da arte em Portugal e contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento do 

conhecimento e a concretização de investigações nesta área. 
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Tarefa 1. A formação da Galeria Nacional de Pintura.  

 

A Galeria Nacional de Pintura da Academia de Belas-Artes de 

Lisboa: da formação do acervo à criação do Museu Nacional de 

Belas-Artes e Arqueologia (1834-1884). Projeto de doutoramento. 

Hugo Xavier 

Instituto de História da Arte FCSH/UNL, linha de Museum Studies 

Bolseiro de Doutoramento da FCT 

 

 

Diretamente articulada com a minha tese de doutoramento sobre a Galeria 

Nacional de Pintura da Academia de Belas Artes de Lisboa, a presente tarefa 

visou contribuir com novos dados para o estudo daquele equipamento, da 

formação do seu acervo, a partir de 1834, com a extinção das ordens religiosas, 

até à abertura do Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia, em 1884. Em 

análise estiveram 50 anos de esforços empreendidos por vários agentes, com 

destaque para o marquês de Sousa Holstein, vice-inspetor da Academia, em prol 

da organização, conservação, exposição, estudo, promoção e divulgação do seu 

acervo, assim como do seu enriquecimento, por meio de transferências, 

aquisições ou doações que constituem a base do mais relevante museu público 

de arte português. 

O fundo documental da Academia Nacional de Belas Artes de Lisboa (ANBA) 

constituiu a principal fonte deste estudo, com especial evidência para os livros de 

atas e de correspondência que, tal como outros documentos pertencentes ao 

mesmo arquivo, beneficiaram em 2010 de um processo de digitalização levado a 

cabo pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). Convém assinalar ter 

esta última entidade assegurado generosamente a digitalização dada a recusa do 

presidente da ANBA em facultar o acesso do investigador ao fundo documental e 
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em assinar um protocolo de colaboração com o projeto, comprometendo os 

objectivos delineados. 

Parte importante da referida documentação foi disponibilizada no site da 

Direcção-Geral de Arquivos (DGARQ) através da plataforma DIGITARQ1o que se 

revelou de grande utilidade para o trabalho em curso, mau grado o facto da 

informação não ter sido tratada arquivisticamente como poderia ter sido 

previsto caso a ANBA se associasse ao projeto. Com efeito, a digitalização 

limitou-se seguir a ordem impressa pela Academia desde o século XIX, com 

dezenas de milhar de documentos encadernados sem uma ordem cronológica 

especifica, dificultando a pesquisa que se revelou mais morosa do que o 

esperado, para o contribuiu também a lentidão da própria plataforma. 

Consultado foi também o fundo José de Figueiredo do arquivo do Museu 

Nacional de Arte Antiga (MNAA), que encerra diversos documentos provenientes 

da Academia e que foi alvo de tratamento no âmbito do projeto (cf. tarefa 2). Os 

dados recolhidos revelaram-se de extrema importância par definir os critérios 

que nortearam a organização da Galeria Nacional de Pintura, bem como para 

avaliar a ação desenvolvida nesse sentido pelo seu vice-inspetor, marquês de 

Sousa Holstein, e pelos respectivos professores. 

Lamentavelmente não nos foi possível aceder ao arquivo pessoal do marquês de 

Sousa Holstein, posto em praça em Dezembro de 2010 pelo leiloeiro Pedro de 

Azevedo, tendo sido arrematado por um alfarrabista que o dividiu em lotes 

procedendo a sua dispersão2. Constituído por centenas de documentos onde a 

diplomacia e as belas artes tinham o seu principal quinhão, afigurava-se 

essencial para traçar o perfil biográfico do marquês, restando apenas a descrição 

arquivística efetuada para o catálogo do leilão. Refira-se que tanto a ANBA como 

o MNAA estavam ao corrente da venda, não tendo nenhuma das instituições 

exercido o direito de opção na compra do arquivo.  

                                                        
1http://digitarq.dgarq.gov.pt/default.aspx?page=listShow&searchMode=as&sort=id&order=ASC 
2 Biblioteca Eugénio da Cunha Freitas, parte II, lote 509. Arrematado por 2600 euros.  
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Implicando a abordagem de numerosas temáticas que se inter-relacionam, a 

tarefa em apreço corresponde grosso-modo ao III capítulo da tese. Optei por 

organizá-lo aliando uma leitura cronológica à reflexão de temas centrais 

necessários para o conhecimento do objecto em estudo. Como tal, desenvolvia 

investigação a partir da seguinte estrutura: 

 

1 – O enriquecimento do acervo 

Em 1864, Sousa Holstein nomeia uma comissão encarregada de examinar as 

coleções de pintura que se encontravam disponíveis para venda em Lisboa, no 

intuito de proceder ao enriquecimento do acervo. Constituída pelos professores 

de pintura da Academia, a comissão apresentou um relatório cuja análise se 

releva da maior importância para o conhecimento do colecionismo da época, 

nomeadamente no que diz respeito a figuras como Husson da Câmara, Sousa 

Lobo ou Pereira Crespo. 

 

1.2 – Gesto mecenático de D. Fernando II 

Atendendo às dificuldades da Academia, D. Fernando II passa a ceder da dotação 

que lhe era atribuída pelo Estado uma parte destinada à compra de pinturas. Dou 

a conhecer o papel do vice-inspetor e da “comissão de pintura” na gestão das 

verbas que irão não só dar origem à aquisição das coleções atrás mencionadas 

como do acervo reunido pelo conde de Farrobo. A dinâmica aquisitiva estender-

se-á igualmente um conjunto de personalidades algo olvidadas (Bustelli, 

Anastácio Rosa, O’Sullivan, Viale, entre outras) e em que me detenho.  

 

1.3 – A coleção Mayne e outras aquisições 

Se o enriquecimento do acervo da Academia se deveu ao gesto mecenático de D. 

Fernando II, convém assinalar a ocorrência de outras incorporações fora desse 

âmbito, começando por uma trintena de quadros pertencentes ao chamado 



PROJETHA_Projetos do Instituto de História da Arte 
FONTES PARA A HISTÓRIA DOS MUSEUS DE ARTE EM PORTUGAL 

 
 
 

 
19 

Museu Maynense a que consagro a minha atenção. Paralelamente dou a conhecer 

algumas propostas de aquisição não realizadas por incapacidade financeira do 

Governo, com a honrosa exceção do tríptico de Jan Provost adquirido a 

Agostinho d’Ornellas.  

 

1.4 – Transferências e pedidos de transferência  

A transferência de espécies pictóricas na posse de instituições públicas foi uma 

realidade que contribuiu pontualmente para o enriquecimento da coleção 

académica, como sucedeu com a Escola Politécnica de Lisboa. Maior expressão 

têm os pedidos de transferência de pinturas que se encontravam na posse de 

dioceses ou casas religiosas extintas, sendo dada especial atenção aos exemplos 

da diocese de Évora e sobretudo ao convento da Madre de Deus de Lisboa. 

 

1.5 – Doações 

Sousa Holstein depositava grandes esperanças nesta modalidade de 

enriquecimento da coleção mas poucos foram os doadores a tomar tal iniciativa. 

Regista-se todavia alguma adesão por parte de estrangeiros que procederam à 

remessa de algumas obras no intuito de virem a ser agraciados com distinções 

honoríficas, numa curiosa forma de promoção social que é aqui alvo de análise.  

 

1.5.1 – Doações Carvalhido  

Especial destaque entre os doadores merece o conde de Carvalhido, negociante 

portuense enriquecido no Brasil e residente em Paris onde desenvolveu hábitos 

continuados de compra. No intuito de vir possuir uma sala na galeria com o seu 

nome, procedeu a partir de 1865 à remessa de diversas pinturas para Lisboa, 

atingindo o volume de obras doadas tal dimensão que justifica por si só o 

tratamento individualizado que lhe consagro. 
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2 – A organização da galeria 

Coube à “comissão de pintura” a tarefa de proceder à organização da galeria que 

se improvisou nas antigas salas de aula de pintura histórica e de paisagem, 

reformuladas com o auxílio pecuniário de D. Fernando II. É dado a conhecer o 

trabalho desenvolvido nesse sentido por Miguel Ângelo Lupi e Cristino da Silva 

que se revelaram incansáveis no cumprimento dos objectivos definidos pelo 

vice-inspetor.  

 

2.1 – A catalogação do acervo 

É traçado o atribulado historial que envolveu a catalogação da pinacoteca e a 

edição do Catálogo provisório. Dotado de uma “advertência” explicativa e de uma 

pertinente introdução, esta obra permite-nos ajuizar a organização que o vice-

inspetor e os professores de pintura, imprimiram às mais de 300 pinturas 

selecionadas, muito embora possua referências contraditórias sobre as salas, o 

discurso expositivo e as próprias obras catalogadas. 

 

2.1.2 – O regulamento 

Publicado nas páginas iniciais do catálogo, o regulamento da galeria é 

constituído por 24 artigos que estipulam regras e orientações aos visitantes ou 

utilizadores do equipamento que se disponibilizava. O processo de elaboração e 

discussão em conferência do documento é aqui objecto de análise, dando-se a 

conhecer as emendas ou alterações introduzidas.   

 

3 – A fotografia ao serviço da galeria 

A atenção dada aos processos fotográficos como forma de documentar e divulgar 

a pinacoteca foi uma realidade, sendo assinalados os casos de Pereira Guimarães, 

Cifka e Augusto César Pardal & Filho. Especial atenção merece todavia o 

exemplode Jean Laurent, um dos pioneiros da reprodução fotográfica de obras 
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de arte, queem 1869 fotografou dezenas de pinturas da galeria, comercializando 

as respectivas provas.  

 

4 – Abertura ao público e tentativas de ampliação 

Saudada de forma generalizada pela imprensa, a abertura ao público da galeria 

constituiu um factor de afirmação da Academia e de Sousa Holstein que viu 

concretizado um projeto há muito acalentado. A afluência dos visitantes durante 

os primeiros meses é aqui posta em evidência, assim como o percurso efectuado 

pelas salas, recorrendo essencialmente a relatos de visitantes estrangeiros. 

 

5 – Conservação e restauro  

Desde cedo Sousa Holstein revelou preocupação pela conservação e restauro do 

acervo, começando por nomear Silva Oeirense para se encarregar com os artistas 

agregados dessa tarefa. Pouco depois adoptou soluções mais efetivas com a 

contratação de alguns agentes externos à Academia, tais como Zeferino Augusto 

Teixeira, José Vicente de Sales e D. Manuel de la Mata, acera dos quais nos iremos 

deter. 

 

5.1 – Alfredo Augusto da Costa Camarate, conservador 

É igualmente por iniciativa do vice-inspetor que ocorre a nomeação de Alfredo 

da Costa Camarate para o cargo de conservador interino da galeria, figura que 

motivou desde logo a desconfiança dos professores ao criticarem eventuais faltas 

cometidas. Revelou-se todavia um funcionário diligente ao participar e tentar 

solucionar os problemas registados nas salas da galeria, vindo igualmente a 

efetuar outras tarefas, com destaque para o levantamento artístico da cidade de 

Ponta Delgada.  
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6. Em busca de soluções  

Longamente discutida e tardiamente solucionada, a mudança de instalações 

configura-se como outro ponto a ser tratado, sendo analisadas as diferentes 

hipóteses que a esse respeito foram surgindo. Sousa Holstein que, em 1875, 

coordenava os trabalhos preparatórios da reforma do ensino artístico e a 

consequente criação de um serviço de museus, haveria de redigir, em 

colaboração com Luciano Cordeiro, um importante relatório onde é proposta a 

adaptação de um edifício, sem se recorrer a uma construção de raiz para esse 

fim.  

 

De uma forma sucinta, foi este o resultado da minha investigação onde se cruzam 

diversas fontes inéditas e/ou de difícil acesso, fundamentais para a elaboração 

futura de uma história dos museus de arte e do colecionismo no Portugal da 

segunda metade de Oitocentos. Não queria por isso deixar expressar o meu 

reconhecimento pelo trabalho dos bolseiros de investigação, dos técnicos do 

MNAA, e da investigadora responsável do projeto que configuraram um 

excepcional ambiente de trabalho. 
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Tarefa 2. Base de dados do Arquivo Histórico do Museu Nacional de 

Arte Antiga, 1870-1962.  

 

O projeto «Fontes…» no Museu Nacional de Arte Antiga. 

Celina Bastos e Luís Montalvão 

Museu Nacional de Arte Antiga. Responsáveis pela articulação entre o MNAA, as bolseiras 

de investigação e restante equipa do projeto. 

 

 

O Museu Nacional de Arte Antiga detém um conjunto de fundos documentais de 

enorme relevância para a sua história e para a museologia em Portugal. Para além 

da documentação de caráter administrativo produzida ao longo da sua existência, 

primeiro como Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia, e, após a implantação 

da República, como Museu Nacional de Arte Antiga, detém outros fundos 

igualmente importantes, desde documentação produzida e relacionada com a 

Academia Real de Belas Artes, pela comissão organizadora da Exposição 

Retrospetiva de Arte Ornamental, e ainda documentação produzida pelo Conselho 

de Arte e Arqueologia, pela Secção de Arte Portuguesa da Comissão Nacional dos 

Centenários, do Curso de Conservadores, entre outros. Por outro lado, nos 

arquivos José de Figueiredo (AJF) e João Couto (AJC) conserva-se vasta 

documentação ligada aos diversos cargos ocupados por estas duas importantes 

figuras da museologia portuguesa, bem como outros temas importantes para a 

História da Arte. 

À data da implementação do projeto, a documentação a tratar no âmbito deste 

projeto encontrava-se organizada e descrita, mas sem estar normalizada e com 

níveis de descrição distintos: 

- Fundo administrativo ou Arquivo da Secretaria (de 1879 em diante) - organizado 

em processos classificados por assuntos. 
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- AJC – maioritariamente constituído por 95 dossiês, organizados por 

correspondência particular, correspondência com o estrangeiro, pareceres da 

Junta Nacional de Educação, Fundação da casa de Bragança, Instituto de Alta 

Cultura, Diversos, e outra documentação não tratada. 

- AJF – organizado por Conceição Oliveira Marques, reorganizado e descrito por 

Teresa Pontes. Mais tarde, sob a orientação de Alexandra Markl e de Maria Helena 

Fidalgo, a descrição do referido arquivo foi retomada pelas arquivistas Maria 

Gabriela Mesquita C. David e Maria João Machado, no âmbito de um projeto mais 

vasto de tratamento do arquivo do Museu desenvolvido entre 2003 e 2005, em que 

elaboraram um guia dos fundos do arquivo do museu e vários inventários dos 

fundos e diversos catálogos.  

A dimensão, variedade e complexidade deste importante acervo documental 

obrigou a uma seleção da documentação a ser tratada no âmbito deste projeto. 

Essa escolha obedeceu a critérios como a antiguidade da documentação, a 

dimensão dos fundos e a relevância do seu conteúdo, de forma a potenciar ao 

máximo a acessibilidade e a divulgação de um acervo cada vez mais solicitado 

pelos investigadores, critérios que igualmente ditaram a escolha da documentação 

a digitalizar no âmbito do projeto, com vista a assegurar a sua salvaguarda. 

Definidos os fundos a tratar e definida a plataforma de software a usar – Digitarq, 

adotada pela Direção-Geral dos Arquivos para os arquivos dependentes e Torre do 

Tombo, as bolseiras trabalharam os vários inventários feitos anteriormente, 

normalizaram a descrição, completaram-nos e introduziram-nos na referida base 

de dados, o que obrigou à leitura de toda a documentação selecionada. Prepararam 

a digitalização dos documentos, numerando-os, acondicionaram a documentação a 

transportar para a Torre do Tombo e, por último, fizeram a associação dos registos 

às imagens. Desta forma, os fundos “Academia Nacional de Belas Artes”, “Exposição 

de Arte Ornamental”, “José de Figueiredo” foram descritos no Digitarq, e 

integralmente digitalizados e estão acessíveis na base on-line da Torre do Tombo. 

O fundo João Couto não foi digitalizado – dado que foi necessário adquirir uma 

nova versão do Digitarq - mas foi inteiramente descrito e é possível consultá-lo no 
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MNAA, numa base local do Digitarq, bem como parte do fundo administrativo 

(Processos e Registo de Correspondência). 

As bolseiras, Ema Rocha e Andreia Novo, sem serem arquivistas, trataram fundos 

documentais complexos, como o arquivo José de Figueiredo, maioritariamente 

constituído por documentação avulsa, reorganizando-o intelectualmente, o que 

transformou o seu trabalho numa teia difícil e morosa de montar, mas que 

conseguiram executar com sucesso. As tarefas desenvolvidas apresentavam 

enorme complexidade, não apenas ao nível arquivístico, mas também tecnológico, 

pois executaram um trabalho de associação de 21.157 imagens a 7.145 registos 

arquivísticos, enfrentando e ultrapassando problemas que as novas tecnologias 

sempre levantam, desenvolvido com grande sentido de responsabilidade e 

autonomia. As duas bolseiras procederam à numeração, acondicionamento e 

embalagem de cerca de sete mil documentos, grande parte dos quais avulsos, 

transportados para a Torre do Tombo e aí digitalizados, tendo igualmente 

acompanhado o seu regresso, tarefa exemplarmente cumprida, sem extravio ou 

lapsos na digitalização.  

Apesar dos obstáculos tecnológicos, que surgem sempre em projetos desta 

natureza, como a instalação da nova versão do DIGITARQ, a par da questão do 

alojamento dos registos com as imagens associadas, que foi resolvida com a 

assinatura de um protocolo entre o Instituto dos Museus e da Conservação e a 

Direção-Geral dos Arquivos, em que esta última generosamente se ofereceu para 

alojar as imagens do projeto no seu servidor, as bolseiras Ema e Andreia 

conseguiram levar a bom porto um trabalho arquivístico, que tornou facilmente 

acessível uma documentação, que permitirá a centenas de investigadores traçar 

com mais rigor a história dos museus em Portugal. 
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Tarefa 2. Base de dados do Arquivo Histórico do Museu Nacional de 

Arte Antiga, 1870-1962.  

 

Relatório das tarefas desenvolvidas no Arquivo do Museu 

Nacional de Arte Antiga no âmbito de Bolsa de Investigação. 

Andreia Novo e Ema Ramalheira 

Instituto de História da Arte FCSH/UNL, linha de Museum Studies 

 

 

O presente relatório pretende atestar os resultados alcançados na Tarefa 2 – Base 

de dados do Arquivo Histórico do Museu Nacional de Arte Antiga, 1870-1962.  

Os objetivos associados a esta Tarefa passaram pela reorganização intelectual, 

descrição arquivística e disponibilização on-line do arquivo histórico. Se, por um 

lado, este trabalho se torna fundamental para a preservação física do arquivo, a sua 

acessibilidade pública, torna, por outro lado, possível um crescimento exponencial 

de consultas, permitindo enriquecer o estudo 

da história do próprio Museu e das suas 

coleções, bem como memória das práticas 

museológicas que orientaram os museus de arte 

portugueses. 

Considerando a dimensão do arquivo, definiu-

se uma baliza cronológica (1869-1962) 

compreendendo os seguintes fundos: Academia 

Nacional de Belas Artes (1864 – 1939); 

Exposição de Arte Ornamental (1881 – 1891); 

José de Figueiredo (1838 – 1937) e João Couto 

(1938 – 1962). 

 

 

Exemplo documentação MNAA 
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Resultados 

No âmbito deste projeto, as duas bolseiras envolvidas nesta tarefa – Andreia Novo 

e Ema Rocha – trataram, na totalidade, 7.145 registos arquivísticos, associados a 

21.157 imagens digitais produzidas1. 

 

O Fundo ANBA – Academia Nacional de Belas Artes – composto essencialmente 

por livros de registo e de inventário dos objetos que pertenciam à Academia Real 

de Belas Artes. Foram criados 20 registos arquivísticos, associados a 295 imagens 

digitais, publicados online no portal do ANTT, http://digitarq.dgarq.gov.pt/. 

 

PT/MNAA/ANBA – Academia Nacional de Belas Artes 

 

 

F – Fundo; SR – Série; UI – Unidade de Instalação; DC – Documento Composto; D – Documento 
Simples 

 

O Fundo EAO – Exposição de Arte Ornamental – contém documentação 

relacionada com a organização da Exposição Retrospectiva de 1882. Composto 

essencialmente por livros de registo e fichas de empréstimo de peças destinadas à 

Exposição, esta documentação reflete todo o processo de seleção e recolha de 

objetos por todo o território nacional, resultante do empréstimo de particulares e 

instituições (religiosas ou laicas). Foram criados 856 registos arquivísticos, 
                                                 
1 Dos quatro fundos documentais selecionados para este Projeto, apenas três, por opção 
orçamental, foram objeto da digitalização que se encontra totalmente concluída.  

Nível de 
descrição 

N.º de registos % de registos 

F 1 5.00 

SR 2 10.00 

UI 5 25.00 

D 12 60.00 

TOTAL 20  
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associados a 2343 imagens digitais, publicados online no portal da ANTT, 

http://digitarq.dgarq.gov.pt/. 

 

PT/MNAA/EAO - Exposição de Arte Ornamental 

 

F – Fundo; SR – Série; UI – Unidade de Instalação; DC – Documento Composto; D – Documento 
Simples 

 

O Fundo AJF – Arquivo José de Figueiredo – é constituído por documentação 

colecionada pelo primeiro diretor do MNAA, maioritariamente produzida entre 

1838 e 1937, contendo ainda documentos colecionados dos séculos XVII, XVIII e do 

início do século XIX. Sem um plano de classificação inicial, a documentação 

organizava-se apenas por temáticas gerais, de acordo com as quais se encontra 

fisicamente acondicionada em diversas caixas. Este fundo foi no passado objeto de 

um inventário, que, no âmbito deste projeto, foi conferido e revisto. Foi, então, 

criado um plano de classificação, com uma nova organização intelectual do Fundo, 

com as seguintes Secções: Atividade Privada, Atividade Profissional e 

Documentação Colecionada. Foram criados 2510 registos arquivísticos, associados 

a 12918 imagens digitais, publicados online no portal da ANTT, 

http://digitarq.dgarq.gov.pt/.2 

 

                                                 
2 À data da realização deste relatório, janeiro de 2013, o Arquivo José de Figueiredo não tinha ainda 
concluída a sua descrição no DigitArq, que se concretizará até ao término do Projeto. 

Nível de 
descrição 

N.º de registos % de registos 

F 1 0.12 

SR 3 0.35 

UI 20 2.34 

D 6 0.70 

TOTAL 826  



PROJETHA_Projetos do Instituto de História da Arte 
FONTES PARA A HISTÓRIA DOS MUSEUS DE ARTE EM PORTUGAL 

 

 

 

 29 

PT/MNAA/AJF – José de Figueiredo 

 

 

 

 

F – Fundo; SC – Secção; SSC – Subsecção; SSSC – Subsubsecção; SR – Série; DC – Documento 
Composto; D – Documento Simples 

 

O fundo AJC – Arquivo João Couto – referente ao segundo diretor do Museu, cuja 

direção (1938-1962) é contemporânea do Estado Novo português, detinha já um 

plano de classificação, respeitado no tratamento arquivístico deste projeto. Foram 

criados 1727 registos arquivísticos, publicados disponibilizados no servidor 

interno do Museu e DGPC (http://srv6/). 

 

PT/MNAA/AJC – Arquivo João Couto 

Nível de 
descrição 

N.º de registos % de registos 

F 1 0.04 

SC 3 0.12 

SSC 5 0.20 

SSSC 12 0.45 

SR 29 1.15 

DC 145 5.78 

D 2315 92.23 

TOTAL 2510  

Nível de 
descrição 

N.º de registos % de registos 

F 1 0.06 

SC 5 0.29 

SSC 5 0.29 
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F – Fundo; SC – Secção; SSC – Subsecção; SR – Série; 

UI – Unidade de Instalação; DC – Documento Composto; D – Documento Simples 

 

Além destes quatro Fundos, foi ainda elaborado um novo plano de classificação 

para o Arquivo da Secretaria do MNAA, do qual foram tratados um total de 1999 

registos arquivísticos, disponibilizados no servidor interno do Museu e DGPC, 

http://srv6/. 

 

PT/MNAA/MNAA – Museu Nacional de Arte Antiga 

 

 

 

F – Fundo; SC – Secção; SSC – Subsecção; SSSC 

– Subsubsecção; SR – Série; SSR – Subsérie; UI 

– Unidade de Instalação; DC – Documento 

Composto; D – Documento Simples 

 

SR 8 0.46 

UI 105 6.08 

DC 455 26.35 

D 1148 66.47 

TOTAL 1727  

Nível de 
descrição 

N.º de registos % de registos 

F 1 0.05 

SC 11 0.55 

SSC 10 0.50 

SSSC 5 0.25 

SR 150 7050 

SSR 47 2.35 

UI 97 4.85 

DC 1676 83.84 

D 2 0.10 

TOTAL 1999  
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Relatório de Atividades 2010/2011/2012 

2010 

O trabalho dos bolseiros deu início no princípio do mês de abril de 2010, com uma 

formação, no Museu Nacional de Arte Antiga, em introdução à Arquivística, por 

Leonor Calvão Borges, responsável pelo acompanhamento arquivístico do Projeto.3 

A receção e acompanhamento das duas bolseiras na instituição ficou a cargo de 

Celina Bastos, técnica superior, a que se juntou mais tarde a orientação de Luís 

Montalvão, bibliotecário do Museu. Num primeiro momento de aproximação 

institucional, foram efetuadas leituras de referência, pretendendo-se o 

conhecimento do contexto histórico no âmbito cronológico do Projeto, bem como o 

seu enquadramento legislativo.  

Atrasos na instalação e regularização do software escolhido para a descrição 

arquivística da documentação (DigitArq), levaram a que fosse criada uma base de 

dados no programa Microsoft Office Excel, cujos dados foram posteriormente 

migrados para o DigitArq. 

No fim do mês de abril, e respeitando o plano de classificação pré-existente, 

começou por se tratar o Arquivo da Secretaria a partir de 1953. Depois de 

levantadas algumas reservas em relação à estratégia adotada, ajustou-se o plano 

de atividades, iniciando-se então, o tratamento integral dos livros do mesmo 

Arquivo de Correspondência Remetida, desde a formação do Museu até 1962 

(limite cronológico do Projeto). Seguiu-se depois o tratamento da documentação 

da Sala do Inventário, nomeadamente relativa à Exposição de Arte Ornamental e 

Academia Nacional de Belas Artes.  

Por uma questão de preservação dos documentos, todos os clipes, agrafos e outros 

elementos que possam ser invasivos à integridade do documento, foram retirados, 

ao longo de todo o processo.  

No dia 9 de dezembro, uma Sessão Pública de Apresentação de Resultados tomou 

lugar no Palácio Nacional da Ajuda, ficando a cargo das duas bolseiras, Andreia 
                                                 
3 Estiveram presentes nesta formação as equipas do MNAA (Celina Bastos, Andreia Novo, Ema 
Rocha) e do PNA (Rosário Jardim e Luís Soares) 
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Novo e Ema Rocha, a comunicação sobre o trabalho técnico executado para a 

Tarefa 2 do Projecto. 

 

2011 

Nos primeiros meses de 2011, a equipa do Projeto reuniu-se para debater e 

estipular os objetivos da digitalização da documentação selecionada. O processo, 

com duas fases de digitalização (2 de novembro e 22 de dezembro), desenvolveu-

se ao abrigo de um protocolo entre o então Instituto de Museus e Conservação e o 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo. O acondicionamento e embalagem, e o 

acompanhamento da documentação do MNAA para a ANTT ficaram a cargo das 

Bolseiras de Investigação do MNAA, tendo ficado a cargo da Beltrão Coelho Lda., 

empresa adjudicada para o trabalho de digitalização, o transporte da 

documentação. 

Além dos Fundos relativos à Exposição de Arte Ornamental, Academia Nacional de 

Belas Artes e Arquivo José de Figueiredo, foram ainda digitalizados integralmente 

os Fundos Conventos e Igrejas e Museu Nacional de Belas Artes. Todos os fólios 

foram preparados para digitalização e numerados. As duas bolseiras de 

investigação foram recebidas nas instalações da TT enquanto este trabalho 

decorreu. Nesse período receberam formação por parte dos técnicos da Divisão de 

Gestão de Projetos – Núcleo de Reprodução da Torre do Tombo, no que concerne 

ao Controlo de Qualidade, à renomeação de ficheiros, à integração e à associação 

de imagens no DigitArq, trabalho que foi efetuado pelas duas bolseiras, para toda a 

documentação digitalizada. 

Ainda neste ano foi atualizada a versão do software (DigitArq 2 para DigitArq 4), 

adquirido pelo Instituto de História da Arte à empresa Keep Solutions, que a par 

desta instalação, criou ainda uma plataforma de pesquisa na intranet do então IMC, 

que permite disponibilizar e pesquisar o trabalho descrito.  
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2012 

O ano de 2012 ficou marcado como um ano de continuidade das tarefas executadas 

em 2011 e em 2010.  

À digitalização dos fundos selecionados, que terminou em janeiro de 2012, seguiu-

se a prioridade assumida pela equipa responsável pela Tarefa 2 do Projeto: a 

publicação online dos dois fundos respeitantes à Academia Nacional de Belas Artes 

e à Exposição de Arte Ornamental. No início do verão de 2012, sofrendo 

posteriormente correções e alterações, os dois fundos referidos ficaram 

disponibilizados na plataforma de pesquisa DigitArq, alojada no site da Torre do 

Tombo.  

O fundo documental mais extenso, Arquivo José de Figueiredo, ocupou as tarefas 

da segunda metade do ano. As bolseiras de investigação dividiram o seu horário 

entre a descrição arquivística feita a partir dos documentos originais, no Museu de 

Arte Antiga, e a integração dos registos no DigitArq, na Torre do Tombo.  

Um problema técnico na importação dos registos, do MNAA para a ANTT, dos dois 

primeiros fundos a serem disponibilizados online, obrigou a que toda a descrição 

arquivística Fundo José de Figueiredo fosse feita no software Microsoft Office 

Word, e só depois introduzida manualmente no DigitArq do ANTT. 

Outro dos objetivos estabelecidos pela equipa do Projeto para 2012 foi a 

divulgação do mesmo em conferências e colóquios nacionais e internacionais. 

Ficou a cargo das bolseiras, juntamente com Leonor Calvão Borges, a divulgação 

em encontros científicos ligados à área da arquivística ou das ciências 

documentais. Foram, então, submetidas/aceites propostas aos seguintes 

encontros: 

▫ Andreia Novo, Ema Rocha, Hugo d’Araújo e Leonor Calvão Borges, Submissão ao 

11º Congresso BAD – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas, Lisboa; 

▫ Andreia Novo, Ema Rocha e Hugo d’Araújo - Comunicação no IV Encontro 

Latinoamericano de Bibliotecários, Arquivistas e Museólogos – EBAM, “Rumo a um 
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diálogo interdisciplinar dentro e fora das instituições”, Buenos Aires (1 a 3 de 

Outubro de 2012), intitulada Para a História dos Museus de Arte em Portugal. O 

acervo documental do Museu Nacional de Arte Antiga e o seu contributo para a 

investigação; 

▫ Andreia Novo, Ema Rocha e Leonor Calvão Borges, Comunicação e Publicação no 

22nd International Archival Day – IIAS (International Institute for Archival Science 

of Trieste and Maribor), Trieste (22 e 23 de outubro de 2012), intituladas 

Describing and preserving documents in a museum’sarchive: a multidisciplinary 

approach to integration, digitization and availability of electronic records in the 

National Museum of Ancient Art (Lisbon, Portugal); 

▫ Andreia Novo, Ema Rocha e Leonor Calvão Borges, Submissão ao I Congresso 

ISKO Espanha e Portugal / XI Congresso ISKO Espanha – “Informação e/ou 

Conhecimento: as duas faces de Jano”, Porto; 

▫ Ema Rocha, Submissão ao IV Congresso de História da Arte Portuguesa, Lisboa; 

Incluímos, em anexo, as propostas submetidas neste âmbito, bem como os textos 

apresentados e/ou publicados. 

 

Fora do âmbito do Projeto, as duas bolseiras desenvolveram ainda as seguintes 

atividades:  

-Apoio à investigação e à consulta do Arquivo, nos fundos integrados no âmbito do 

Projeto; 

-Em regime de voluntariado: Participação nas exposições Coleccionar em Portugal 

– Doação Castro Pina, De Amicitia. 100 Anos do Grupo dos Amigos do Museu 

Nacional de Arte Antiga (1912-2012) e O Virtuoso Criador. Joaquim Machado de 

Castro; dando apoio na investigação em restauro, na limpeza de peças, ou na 

montagem e desmontagem de exposições. 

A juntar às investigações de doutoramento subjacentes ao âmbito deste Projeto, 

nasceu ainda a investigação de mestrado de uma das bolseiras de investigação, 
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Ema Rocha, associada a um dos fundos arquivísticos do acervo documental do 

MNAA. A dissertação, O Estágio/Curso de Conservadores de Museu no Museu 

Nacional de Arte Antiga – o papel educativo do MNAA na Museologia Portuguesa, 

aproxima-se da sua conclusão, e pretende expor o funcionamento curricular e 

metodológico do curso, bem como a sua herança na museologia portuguesa.  
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In memoriam  

 

A publicação póstuma do texto de Hugo de Araújo dedicado ao arquivo fotográfico do MNAA 

surge como homenagem a um jovem investigador cujo percurso no Museu aqui recordamos.  

Se o interesse pelo primeiro museu do país e pelos temas da História da Arte haviam já 

despertado o seu interesse enquanto aluno da licenciatura em História da Universidade Nova 

de Lisboa, será a atribuição de uma bolsa de Integração na Investigação (BII) que o trará ao 

convívio dos que trabalham diariamente no museu mas igualmente da equipa do projecto 

que então começava. Tendo nesse ano desenvolvido o estudo do arquivo fotográfico do 

museu, em consonância com o projecto, tendo como tarefa a catalogação de parte do acervo, 

o seu entusiasmo e a sua motivação determinaram a atribuição de uma segunda bolsa, agora 

uma Bolsa de Investigação atribuída pela FCT, e que dava continuidade ao projecto de 

tratamento e disponibilização do Arquivo Fotográfico do MNAA. 

O que se acabou de escrever é o balanço mais institucional. Em termos mais afectivos, quem 

privou com Hugo na biblioteca do Museu, onde este desenvolvia fisicamente o seu trabalho, 

juntamente com outros bolseiros da FCT, não se esquece do seu gosto pelos livros, da sua 

personalidade, da sua paixão pelo século XIX, e sobretudo o seu humor, que parecia saído 

directamente dessa época e que era absolutamente irresistível aos seus colegas. Talvez seja a 

recordação desse elegante humor, quase queirosiano, que nos faz quase esquecer por alguns 

momentos a sua morte trágica. 
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Tarefa 3. O Arquivo Fotográfico do Museu Nacional de Arte Antiga. 

 

O Arquivo Fotográfico do Museu Nacional de Arte Antiga. Esboço 

de uma biografia. 

Hugo d’Araújo (†) 

 

  

Quando Carlos Relvas fotografava, num modesto atelier de madeira edificado no 

jardim do Palácio Alvor, mais de meio milhar de peças da Exposição de Arte 

Ornamental estava, mesmo sem o saber, a lançar simbolicamente uma pedra 

basilar para a constituição do acervo fotográfico do futuro Museu Nacional de 

Belas-Artes e Arqueologia, depois firmado de Arte Antiga. 

De facto, o museu, cimentado na Exposição de 1882, teria nela a génese da sua 

fundação e deixaria, inequivocamente assinalada, a relevância de um evento com 

tais contornos. Importância essa que a Comissão responsável não deixaria de fazer 

notar, desejando manter a memória do conjunto de obras que então se reunia no 

edifício das Janelas Verdes. Dizia José Relvas, no texto introdutório do Álbum de 

Phototypias de seu pai, que a dupla intenção das reproduções assentava, por uma 

lado, na vontade «de tornar perduráveis as coleções, que o encerramento da 

Exposição restituiria novamente à anterior desmembração» e, por outro, na 

disponibilização de «coleções facilmente acessíveis aos estudos da ciência e da 

arte». 

Este propósito, igualmente enunciado nas palavras de Augusto Filipe Simões 

impressas no mesmo Álbum, deixava bem definida a fotografia como 

«complemento necessário» para a divulgação da «arte dispersa» e da memória 

efémera das exposições que, ambiciosamente, se esforçavam por conseguir reuni-

la «no mesmo recinto». De que modo se deveria então materializar a ideia? 

Mais uma vez, deve-se à iniciativa de Relvas a produção de um álbum, imagem e 

testemunho em papel da Exposição Retrospetiva. As autoridades oficiais tinham 
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encomendado a reprodução de desenhos de várias peças, que haveriam depois de 

figurar no catálogo da exibição. Excluíam-se, no entanto, outros projetos editoriais, 

como o de uma publicação que divulgasse as fotografias feitas por Relvas no seu 

improvisado estúdio (Pessoa e Torrado 2003, 43-44). 

Contudo, a opção de Carlos Relvas foi a de, por iniciativa própria, compilar no já 

mencionado Álbum de Phototypias reproduções dos clichés inéditos que produzira 

na fase final da Exposição de 1882. Dado à estampa ainda nesse ano, as receitas 

seriam cedidas ao Montepio Popular e à Santa Casa da Misericórdia da Golegã, 

localidade de onde era natural. 

O arquivo do MNAA guarda, no que toca a 1882, um conjunto generoso de 

documentação. A par com a de cunho administrativo, contam-se exemplares do 

álbum de Relvas, bilhetes de entrada, aspetos das salas, reproduções de desenhos 

de António Ramalho ilustrando a visita dos reis D. Luís e Afonso XII, um retrato de 

grupo da comissão organizadora e quase centena e meia de fototipias. Com a 

criação do Museu de Belas-Artes e Arqueologia serão produzidas imagens que 

documentam aspetos gerais do palácio Alvor, da disposição das peças e do arranjo 

das salas (fig. 1). 

 

 

Fig. 1 Aspeto de uma sala de pintura do Museu Nacional de 
Belas-Artes, c.1900. Arquivo do Museu Nacional de Arte Antiga 
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Na época subjacente à mudança de regime que converteria o país numa jovem 

república, e em resultado dos novos ideais que ditavam a separação entre o 

aparelho de Estado e o culto católico, Luís Keil, então conservador do museu, 

realiza uma série de visitas a edifícios religiosos espalhados por todo o país, com o 

fim de identificar e recolher peças que, pela sua qualidade, fossem dignas de 

figurar na coleção do mais representativo museu nacional. As reproduções de 

objetos são, nesse momento preambular da vida do museu, realizadas com ritmo 

resultante das necessidades concretas de incorporação ou estudo das peças. 

Também ao percorrer a imprensa de finais de Oitocentos e dos primeiros anos do 

século XX, não é difícil encontrar artigos e reportagens que recorram a 

reproduções de obras de arte provenientes do principal museu de arte português. 

Na Ilustração Portugueza os artigos onde surgiam obras do MNAA eram de 

natureza tão diversa quanto «As modas femininas no século XVIII em Portugal» 

(Dantas 1906, 358) complementado com a reprodução do retrato da 3ª Marquesa 

de Louriçal ou um outro, dedicado ao «S. José das Janelas Verdes», na edição de 19 

de março do mesmo ano. 

A produção fotográfica do museu conheceria um notável impulso pela mão de José 

de Figueiredo, com o apoio do Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga 

(GAMNAA), fundado, de resto, por sua iniciativa (Baião 2012, 25-26). Ciente da 

importância da imagem como veículo maior para a divulgação da arte portuguesa, 

uma das primeiras iniciativas do Grupo foi o financiamento de uma edição de 

bilhetes-postais com reproduções de assinaláveis obras da pintura nacional 

guardadas no museu (fig. 2). A missão foi confiada a João Carlos Coutinho, ele 

próprio membro dos Amigos do Museu, fotógrafo que manteria, até ao final da 

década de 30, uma estreita relação com o museu. Aquando do seu falecimento, em 

abril de 1939, João Couto (sucessor de Figueiredo na direção do MNAA) proferiria 

elogiosas referências, sublinhando, além da amizade pessoal, a importância notável 

do trabalho de Coutinho para o enriquecimento do arquivo fotográfico que contava 

com «algumas centenas de clichés seus, adquiridos a expensas do «Grupo dos 

Amigos do Museu» (Couto 1939, 84). 
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O apoio do GAMNAA constitui de facto um generoso contributo. Durante mais de 

três décadas, entre 1912 e 1946, os donativos do grupo para a aquisição de clichés 

e provas a vários fotógrafos, sobretudo a Coutinho, totalizaram 37.294$52. Este 

financiamento contemplava os custos de produção dos bilhetes-postais, o 

pagamento aos autores das reproduções e ainda outras despesas associadas. Em 

1914, por exemplo, além do pagamento de 95$00 por trabalhos de fotografia em 

execução, o custo do cartão para os postais, encomendado no Reino Unido, foi 

orçado em 1$88 e a respetiva impressão, a cargo de Bordallo Pinheiro & Lallemant, 

Lda., teve um custo de 138$69. No mesmo ano regista-se ainda o pagamento à 

agência de vapores Mascarenhas & Cia. pelo transporte de bilhetes postais a bordo 

do vapor Douro e ainda a entrega de 22$10 ao despachante Carlos Carvalho pelos 

encargos de alfândega1. Para a 2ª série de postais, num total de 36.000 exemplares, 

foram escolhidas obras de Cranach, Holbein, Antonio Moro ou Cristóvão de 

                                                           
1
 MNAA, AGAMNAA, Livro de Contas Correntes nº1. Todas informações relativas às despesas feitas 

pelo GAMNAA nos seus primeiros anos estão registadas nos Livros de Contas guardados no arquivo do 

grupo. 

Fig. 2 Bilhete-postal editado pelo 
GAMNAA, c. 1920. Arquivo do Grupo de 

Amigos do MNAA 
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Figueiredo, apenas para citar alguns dos mestres cujos trabalhos eram 

reproduzidos. 

As edições foram continuadas nos anos seguintes embora o apoio do GAMNAA 

procurasse responder a outras necessidades, como a da obtenção de fotografias do 

interior das salas, que hoje permitem documentar com grande pormenor o arranjo 

museográfico concebido por José de Figueiredo (Bastos 2012, 49-50). Em casos 

menos frequentes, o contributo do grupo suportava ainda o envio de fotografias 

além-fronteiras, como aconteceu em 1922, quando a Compagnie des Wagons-Lits 

recebeu a quantia de 72$71 pelo transporte de um conjunto de fotografias 

expedidas para Paris. 

Se bem que durante a direção de Figueiredo o núcleo de fotografia do MNAA já se 

encontrasse perfeitamente implementado e com certa visibilidade junto do 

público, sobretudo académico, a sua importância crescerá significativamente sob 

as orientações de João Couto. Os próprios Boletins do Museu Nacional de Arte 

Antiga, dados à estampa a partir de 1939, publicitavam a venda de fotografias de 

obras de arte em exposição, a preços variáveis de acordo com as dimensões 

disponíveis. As requisições deveriam ser feitas em impresso próprio, 

disponibilizado na portaria do museu, prevendo-se que a entrega das provas 

solicitadas acontecesse no prazo de uma semana. Cada reprodução em formato 

13x18, custava 7$50. O preço das de maiores dimensões (30x40) chegava aos 

30$00. 

Os pedidos, recebidos quer de Portugal, quer do estrangeiro, destinavam-se a fins 

de natureza muito diversa2. Tomando a década de 30 como exemplo (no decorrer 

da qual se deu resposta a algumas centenas de solicitações), o uso das imagens 

com propósitos académicos foi uma das justificações mais comuns, utilizada por 

Virgínia de Castro e Almeida, Julieta Ferrão (a quem ficou registada a oferta de 

fotografias da Exposição Naturalista da Sociedade de Belas-Artes) ou pelo monge 

beneditino René Etienne Martin, da Abadia de Mont-Cezan em Louvaina, que 

                                                           
2
 MNAA, AMNAA, Pedidos de Fotografias. Os pedidos de reproduções aqui enumerados foram obtidos 

a partir dos formulários disponibilizados para esse efeito, cujos originais, desde a direção de José de 

Figueiredo, se preservam no arquivo histórico do MNAA. 
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solicitava reproduções das peças de ourivesaria do museu para «estudo d’Arte». O 

pedido, deferido, resultou na reprodução e envio de 45 clichés das peças que então 

se encontravam expostas na sala da Baixela Germain. Também investigadores de 

Londres ou Barcelona enviavam pedidos com certa regularidade e Leitão de 

Barros, concebendo a ideia de uma publicação «de categoria gráfica e artística» 

solicitava igualmente reproduções que ilustrassem o trabalho em preparação. 

Com frequência eram recebidos pedidos para reproduzir obras destinadas a 

figurar em publicações com caráter científico ou de divulgação ou para serem 

mostradas durante palestras e conferências. A editora Lello & Irmão desejava 

incluir vários retratos num livro sobre personalidades históricas portuguesas e o 

mesmo pretendiam os autores da edição da História de Portugal «de Barcelos», da 

Portucalense Editora. O Secretariado da Propaganda Nacional, nas suas revistas de 

divulgação, o Anuário de Turismo, jornais e muitos outros periódicos, entidades 

organizadoras de exposições, museus (em 1933, o londrino V&A solicitava 

reproduções de um báculo, cálices, cruzes, custódias e do relicário de D. Leonor 

para integrar o seu próprio acervo fotográfico) e até mesmo diplomatas, todos eles, 

em muitas ocasiões, utilizavam o banco de imagens disponibilizado pelo museu.  

Dignos de nota são ainda outras requisições, como o do Liceu Pedro Nunes, que 

desejava obter uma cópia dos já célebres Painéis de S. Vicente para «decoração de 

uma sala»; o do fotógrafo Santos Leitão que, em 1931, pretendia efetuar 

experiências com reproduções a cor do Casamento Místico de Sta. Catarina, da 

Cortesã, de um retrato de Antonio Moro e de uma Virgem com o Menino; ou o da 

reprodução de um retrato de Vasco da Gama destinado a figurar na Exposição 

Colonial de 1934. O Banco de Portugal utilizou reproduções de retratos de figuras 

nacionais fornecidas pelo MNAA para que figurassem numa nova série de notas que 

entretanto seria emitida e os CTT (como que em curiosa concorrência com o 

GAMNAA) solicitavam imagens de obras do museu para produzirem os seus 

próprios bilhetes-postais. Quando os pedidos diziam respeito a peças que ainda 

não se encontrassem fotografadas, a autorização era concedida mediante o 

respetivo pagamento e a entrega de duas provas ao museu. Esta última condição 
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facilitava, como bem se imagina, o enriquecimento do acervo fotográfico quando 

este não podia ser realizado pela própria instituição. 

Como já se disse, as atividades relacionadas com a fotografia conheceram um 

período de considerável desenvolvimento, em particular ao longo das décadas de 

40 e 50, desde a nomeação de João Couto para o lugar de diretor do MNAA, onde 

entrara, em 1924, como conservador-adjunto. Com efeito, a fotografia não foi 

esquecida na nova estratégia delineada por Couto para o desenvolvimento do 

museu e sua ampliação física, merecendo, aliás, lugar de destaque no programa de 

«extensão escolar» por ele defendido. 

Em maio de 1944, Adriano de Gusmão (futuro diretor do Museu Machado de 

Castro) realizava, na qualidade de bolseiro do Instituto de Alta Cultura e 

colaborador do Centro de Estudos de Arte e Museologia dele dependente, uma 

viagem de estudo a Espanha que resultava do desejo de João Couto de conhecer o 

que por lá se fazia quanto à «expansão cultural dos museus».  

As conclusões do trabalho, apresentadas num Inquérito Museológico em Espanha, 

sublinhavam, uma vez mais, a importância da fotografia. Os «projetos de 

divulgação e extensão cultural», incluíam a divulgação de «pequenos cursos livres 

a funcionarem à tarde», de História da Arte, «Explicação das Coleções do Museu» 

que deveriam ser acompanhadas por abundante informação (leituras, esquemas, 

projeções, fotografias…) e preparação de exposições temporárias volantes (que 

exibiriam as peças que pudessem sair do museu ou suas reproduções fotográficas). 

Quanto à publicidade a dar à instituição, era recomendável o «envio de frequentes 

notícias da vida do Museu» para os órgãos de imprensa e, caso curioso, a 

«publicação de fotografias “sensacionais”, de acordo com o critério de Ralph Clifton 

Smith, que entendia que as fotografias destinadas aos jornais deviam representar 

mais do que objetos inanimados e conter um «valor de atualidade», obtido quando 

se fotografavam as peças durante o seu transporte ou montagem numa exposição 

(Gusmão 1946, 25-26). 

Todas estas ideias foram efetivamente defendidas por João Couto quando 

apresentou, a Duarte Pacheco, então Ministro das Obras Públicas, o programa de 
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ampliação e reestruturação do Museu das Janelas Verdes. Colocando grande ênfase 

nas questões educativas, a sugestão de Couto passava por utilizar um conjunto de 

dependências do rés do chão do palácio para «nelas se instalarem, além dos 

serviços técnico e administrativos (gabinetes, secretaria, sala do inventário, 

arquivo fotográfico), a biblioteca, a sala de conferências e de aulas, as salas de 

exposições temporárias». De resto, nas variadas atividades organizadas no museu, 

sobretudo palestras e conferências (com frequência eram convidadas 

personalidades internacionais) a utilização da imagem sempre constituiu um 

recurso abundante, com a dupla função de complementar as lições e de manter 

delas um registo visual que assegurasse a memória futura. 

No início dos anos 50, é dado um novo passo para a ampliação do acervo 

fotográfico do MNAA. Procurando cumprir dois objetivos distintos, têm início o 

inventário sistemático das coleções do museu através da fotografia e um outro, de 

bens públicos e particulares, por iniciativa da Comissão de estudo e proteção dos 

bens culturais. Entre os propósitos desta comissão, criada em 1953 e presidida 

pelo próprio Couto, estava a organização de ficheiros fotográficos do inventário 

nacional de bens culturais. Ainda que a comissão se encontrasse numa fase inicial 

de divisão dos bens de acordo com os critérios então ditados pela UNESCO, existia já 

«na sede do serviço instalado no Museu Nacional de Arte Antiga, […] um número 

muito apreciável de fichas, acompanhadas da respetiva fotografia». O seu 

funcionamento, perfeitamente definido, iniciava-se com a escolha dos objetos a 

fotografar, sendo depois obtidas duas provas, destinando-se uma à instituição que 

tutelava o bem e ficando a outra em Lisboa, no arquivo da comissão. (Couto 1962, 

180). 

Quanto ao inventário das coleções do próprio MNAA, tinha sido entretanto cedida 

pelo Ministério das Finanças uma verba especialmente destinada a financiar a 

reprodução das peças. Couto considerava que era «essencial que todas as fichas 

descritivas de objetos de arte ou quaisquer outros, sejam acompanhadas de uma 

ou mais fotografias elucidativas. […] Além de ser elemento indispensável de 

trabalho, é indicativo precioso do reconhecimento da espécie – por exemplo em 

caso de deterioração ou de roubo». 
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Os trabalhos, a cargo de Maria Leontina Rosa Gomes, funcionária do museu, 

tiveram início em 1952, com o mobiliário de assento (396 clichés) e joalharia, 

prosseguindo, já em 53, com a pintura e miniaturas. Em 1954, «com um excelente 

ritmo» começaram a ser fotografadas as peças das secções de desenhos, escultura, 

têxteis e, já em 58, cerâmica. Deste trabalho resultavam duas provas em papel 

(formato 6x9), uma anexada à ficha de inventário da peça, a outra enviada para o 

arquivo onde era arrumada num ficheiro preparado para o efeito que continha, 

entre outras informações, o número de inventário da peça. Dez anos mais tarde, já 

era raro «haver secção ou obra daquele estabelecimento de que, entre os verbetes 

que correspondem a cada objeto, não exista a ficha fotográfica respetiva». 

Muitos foram os fotógrafos que contribuíram para o acervo que o arquivo hoje 

preserva. A João Carlos Coutinho, figura indissociável do trabalho fotográfico 

desenvolvido no museu, sucederam nomes como os de Octávio Bobone, Mário 

Novaes e Abreu Nunes e, ao relevante papel de todos eles, é necessário acrescentar 

as colaborações pontuais de vários outros.  

 

 

Fig. 3 Arquivo fotográfico do MNAA, 1969. Fotografia de Mário Novaes. 
Arquivo do Museu Nacional de Arte Antiga 
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O arquivo fotográfico (fig.3) funcionava na dependência da biblioteca e contava, 

em meados da década de 50, com «cerca de 13.000 clichés e é muito rico em 

provas fotográficas, especialmente de objetos relacionados com os que estão 

guardados no Museu» (Couto 1956, 59). 

 

O «laboratório de investigação científica» 

A existência de um «laboratório de investigação científica», cuja melhoria nas 

instalações foi facilitada pela construção, na década de 40 do século XX, do edifício 

onde atualmente funciona o Instituto Dr. José de Figueiredo (com competências na 

área de conservação e restauro), veio trazer novo contributo para o 

enriquecimento do fundo fotográfico do museu, através das radiografias, 

fotografias em luz rasante, ultravioletas e infravermelhos que resultavam dos 

trabalhos de análise a diversas obras quer do museu, quer de particulares que 

solicitavam ao laboratório os seus serviços.  

A importância de um serviço com estas atribuições fora sempre defendida por João 

Couto que considerava que «o exame científico das Obras de Arte tem, além do 

auxílio que pode prestar ao restaurador, um alcance muito maior no estudo 

objetivo daquelas obras» (Couto e Valadares 1938, 48). Antes, já José de 

Figueiredo, depois de observar o trabalho desenvolvido no laboratório fotográfico 

do Museu do Louvre, mostrara interesse em conseguir uma instalação semelhante 

nas Janelas Verdes, intenção que vem a concretizar em 1936, com o auxílio de 

Manuel Valadares (que preparava o seu doutoramento na Sorbonne orientado por 

Marie Curie) e de uma dotação do governo no valor de 20.000$00. 

O primeiro equipamento a ser utilizado no novo espaço foi o de luz rasante, com o 

qual se obtiveram, só durante em 1939, algumas centenas de clichés. Ainda no final 

desse ano, adquiriu o museu uma máquina fotográfica 30x40 e respetiva objetiva, 

lentes, películas radiográficas e um aparelho de micro-fotografia 

Nos anos de 1940, depois da mudança do laboratório para o novo espaço, as 

atividades de restauro e exame das obras continuaram, agora beneficiadas pela 

melhoria das condições do seu espaço físico. Estes trabalhos, dirigidos por Olívia 
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Trigo de Sousa, físico-química e radiologista, eram condicionados pela falta de 

material, devida ao seu elevado preço. Previa-se ainda, de modo organizado, a 

constituição de um Arquivo radiográfico, que incluiria os resultados mais recentes 

das análises aos painéis de Nuno Gonçalves e à Virgem, Menino e Santos de Holbein. 

Com o apoio, entre outros, de Abel de Moura e Manuel Valadares, as atividades do 

laboratório beneficiariam o arquivo com «fotografias de pormenor, quer diretas, 

quer macro e micro fotografias, quer provas obtidas sob uma incidência de luz 

rasante. Nesse ano deram entrada no arquivo 352 clichés e 267 diapositivos. No 

ano seguinte, seriam 138 clichés e 59 positivos. 

Já na década de 50, é relevante o volume de aquisições de material para o 

funcionamento deste serviço. Em 1953, adquiriram-se uma máquina fotográfica, 

lanternas e lâmpadas de diferentes dimensões. Nos dois anos seguintes, três 

máquinas fotográficas de diferentes formatos, um ampliador para formatos 13x18, 

uma máquina de filmar «Pathé-Super», com tourelle para três objetivas, e ainda um 

condensador, tripés, filtros e um projetor. Nesse ano, produziram-se no laboratório 

53 radiografias e 670 diapositivos, resultados bem inferiores aos do ano anterior, 

durante o qual se haviam obtido 3902 provas fotográficas em formatos de 6x9 e 

20x40, 1062 negativos e 129 diapositivos, dos quais 64 a cores3. 

 

O «arquivo museológico» 

Em 1954, era aprovada a admissão no «Curso de Conservador dos Museus, 

Palácios e Monumentos Nacionais» das licenciadas Belarmina Augusta Ferreira 

Ribeiro e Dalma Umbelina Pereira e do escultor Manuel da Silva Marques Bom. 

Enquanto frequentava o estágio, concluído em 1956, coube a Belarmina Ribeiro a 

organização de um arquivo criado para responder a necessidades muito concretas 

no âmbito da museografia e museologia. Esta tinha sido apenas uma das 

atribuições da estagiária, cuja tese se intitulava Para uma História da Luminária em 

                                                           
3
 Os dados apresentados, referentes à produção fotográfica e aquisição de material são retirados dos 

Boletins do MNAA, que dão conta, em cada número, da evolução das atividades técnicas e educativas do 

museu. 
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Portugal e que colaborara também na organização de visitas, conferências e 

exposições. Concluído o curso, foi convidada a trabalhar como bolseira do Centro 

de Estudos de Arte e Museologia, que funcionava na dependência do Instituto de 

Alta Cultura, de modo a dar continuidade ao trabalho de estruturação de um 

«arquivo museológico». A ideia partira de João Couto que iniciara, ele próprio, a 

constituição desse banco de imagens, a que votara aliás, segundo Belarmina 

Ribeiro, «um carinho muito especial». 

Tendo por base a já referida preocupação do diretor do MNAA com as questões do 

foro educativo, a formação de um acervo de fotografias de museus, em Portugal e 

no estrangeiro, era norteada pelo cariz didático que Couto lhe procurava imprimir. 

De resto, as imagens eram de toda a utilidade como complemento das lições que 

proferia no Curso de Conservadores, ilustrando aspetos em particular da 

museografia, como a iluminação ou o arranjo das salas. A ambição do arquivo 

museográfico era assim a de reunir no mesmo espaço representações de museus 

espalhados pelos cinco continentes, e que ilustrassem a variedade e diversidade de 

coleções, espaços, soluções utilizadas e formas de funcionamento de cada um deles 

permitindo 

ver, analisar e estudar os aspetos, as modificações, as transformações, as 

disposições das salas, quer de exposições permanentes, quer temporárias, a 

distribuição da iluminação, os apetrechos de conservação das obras, os 

laboratórios, as bibliotecas, as salas de estudo, as salas de conferências e 

concertos, os jardins, as arrecadações e todas as atividades agregadas aos 

respetivos museus. Realizar esta tarefa era o desejo mais caro do Exmo. Senhor 

Dr. João Couto (Ribeiro 1957, 1-2). 

Vários foram os processos usados para obter as representações pretendidas. O 

primeiro deles passava por recolher bilhetes-postais e fotografias publicadas em 

revistas, jornais ou publicações de qualquer outra natureza. Por outro lado, o 

fotógrafo do museu estava autorizado a obter fotografias de «todos os aspetos de 

interesse» das instituições de caráter museológico das cidades que visitasse. 

Finalmente, recorria-se a pedidos diretos aos museus, por escrito, solicitando uma 

permuta de materiais. O MNAA enviava catálogos e roteiros próprios e um conjunto 
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de fotografias representativas, solicitando à instituição correspondente que fizesse 

outro tanto.  

A iniciativa teria um bom acolhimento por parte das outras instituições e «muitos 

destes museus mostraram uma simpatia enorme por esta obra e foram pródigos 

em materiais enviados» (Ribeiro 1957, 14). A chegada de numerosas fotografias e 

catálogos atestava isso mesmo e possibilitou a reunião de um considerável acervo 

fotográfico de instituições congéneres por todo o mundo.   

1O arquivo «museográfico», como inicialmente se designou ou «museológico», 

nome que acabará por se tornar definitivo, funcionava num espaço contíguo ao 

gabinete da direção (fig.4), reforçando a estreita relação entre João Couto e a 

organização de um ficheiro fotográfico relacionado com a arte e a museologia. O 

núcleo dedicado ao próprio MNAA encontrava-se organizado cronologicamente em 

três períodos distintos, correspondendo às diferentes direções do museu. Cada um 

dessas secções dividia-se entre representações do interior e exterior e estava 

organizada tematicamente. O núcleo relativo aos museus nacionais contava, em 

1957, com registos fotográficos de 27 instituições diferentes, provenientes de duas 

dezenas de municípios. Os museus internacionais, agrupados por país e cidade, 

totalizavam 226 espaços diferentes, em grande parte europeus. Ao material 

fotográfico juntavam-se, não raras vezes, plantas, esquemas, brochuras e prospetos 

cedidos pelas instituições com quem a bolseira do Instituto de Alta Cultura 

efetuava contactos. 

Fig. 4 Arquivo museológico do 
MNAA, no primitivo espaço 
junto ao gabinete da direção, 
1959. Fotografia de Abreu 
Nunes. Arquivo do Museu Nacional 

de Arte Antiga 
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No ano seguinte, 1958, a responsável pelo arquivo dava conta do plano 

estabelecido que procurava, mais do que uma simples arrumação geográfica, tirar 

proveito dos vários aspetos museográficos documentados pelas fotografias. O 

projeto consistia numa organização temática que agrupava as imagens relativas, 

por exemplo, a questões de iluminação, funcionamento dos serviços, espaços de 

exposição ou atividades científicas e educativas. Estas intenções fundamentavam-

se ainda na necessidade de produzir diapositivos para as lições de museologia 

dadas por João Couto, sendo cada uma delas habitualmente subordinada a um 

tema em particular. Este tipo de organização facilitava assim a pesquisa de 

elementos visuais que complementassem as suas conferências. 

No final da década de 50, o arquivo museológico dispunha de «seis armários com 

oito gavetões cada e duas caixas que estão reservadas ao Museu Nacional de Arte 

Antiga» (Ribeiro 1959, 3), espaço que entretanto se revelaria insuficiente para o 

volume crescente de material que, ano após ano, era recebido no Centro de 

Estudos de Museologia. Em abril de 1962, o arquivo museológico deixaria a sala 

adjacente ao gabinete do diretor para se instalar em espaço próprio, mais 

independente e com melhor acessibilidade mantendo, contudo, uma disposição 

semelhante (fig.5). O contínuo envio de material por parte dos museus nacionais e 

estrangeiros fazia com que o arquivo se continuasse a debater, dois anos depois, a 

lutar com «falta de espaço para arrumar capazmente todos os dados informativos». 

  Fig. 5 Aspecto do arquivo museológico do MNAA depois 
da mudança de instalações, 1962. Fotografia de Abreu 
Nunes. Arquivo do Museu Nacional de Arte Antiga  
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As fotografias seriam também utilizadas noutro tipo de atividades, sobretudo 

exposições. Em 1961, serviriam de mote à montagem de uma exposição (a 

propósito da II Reunião de Conservadores dos museus, palácios e monumentos 

nacionais) documentado os museus, nacionais e regionais, dependentes da 

Direção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes. Em 1967, uma mostra em 

homenagem a João Couto seria, também ela, esboçada com base em numerosas 

fotografias que ilustravam o seu percurso e a sua obra. 

O arquivo museológico que, no início de 1960, contabilizava mais de sete mil 

fotografias de museus nacionais e estrangeiros (Ribeiro 1962, 29), estava 

disponível para todos os investigadores que o desejassem consultar. Os pedidos 

deveriam ser dirigidos à bolseira Belarmina Ribeiro, às terças e quintas-feiras no 

horário da tarde.  

 

As últimas décadas 

Hoje, com a imagem a ser suportada pelos formatos e equipamentos digitais, o 

arquivo fotográfico do MNAA viu reforçado o seu papel como guardião de um 

precioso e inestimável acervo que documenta como nenhum outro as suas 

próprias práticas museográficas, tal como procurou fazer com os restantes museus 

nacionais. 

No entanto, se nas décadas de 70 e 80 do século XX o arquivo manteve o seu 

normal funcionamento assente no tradicional sistema de negativos e provas, o final 

da década de 90 prenuncia já o advento da era digital, fortemente consolidada nos 

anos seguintes. 

Com a criação de sucessivos organismos que tutelavam, com um âmbito cada vez 

mais restrito, os museus e os palácios nacionais, o arquivo fotográfico, sobretudo o 

núcleo museológico, vai sendo progressivamente esvaziado de um conjunto de 

competências que os órgãos centrais procuram chamar si. Ao Instituto Português 

do Património Cultural sucedeu, neste domínio, o Instituto Português de Museus 

(Decreto-Lei 278/91, de 9 de agosto) e, já em 2007, o Instituto dos Museus e 

Conservação (IMC). A orgânica deste último, definida pela portaria 377/2007 de 30 
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de março, contempla a existência de uma Divisão de Documentação Fotográfica 

(DDF) a funcionar na sua dependência direta. À DDF cabe um papel aglutinador dos 

acervos fotográficos dos museus e palácios integrantes do IMC, garantindo a sua 

salvaguarda, conservação e gestão. Por outro lado, assume também um papel 

fundamental na relação com o público, cabendo-lhe a divulgação, a cedência de 

imagens e o acompanhamento técnico das questões relacionadas com a fotografia. 

Meio século volvido, o «arquivo museológico» sonhado por João Couto e os 

princípios que o nortearam, assumiram, afinal, uma dimensão a que a crescente 

criação de museus veio dar forma significativa. Num tempo de em que a imagem 

garante um papel de relevo em todos os domínios (não o terá menos na Arte), o 

acervo fotográfico do MNAA, permanecendo como um reduto privilegiado da 

memória e da vida dos museus, configura um conjunto fundamental que, pela 

dimensão significativa e caráter peculiar, se revela um testemunho abundante e 

precioso para o estudo da arte e da museologia portuguesas. 
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Tarefa 4. Inventário e estudo dos arrolamentos dos Palácios Reais das 

Necessidades e da Ajuda.  

 

O projeto «Fontes…» no Palácio Nacional da Ajuda 

Palácio Nacional da Ajuda.  

 

O Palácio Nacional da Ajuda foi uma das instituições que em março de 2010, 

acolheu o projeto “Fontes para História dos Museus de Arte em Portugal”. 

Através deste projeto foi possível implementar meios humanos e técnicos para 

tornar possível a salvaguarda e disponibilização de um espólio documental de 

valor histórico  único, como é o caso dos Arrolamentos de 1910 do Palácio 

Nacional da Ajuda e do Palácio Nacional das Necessidades. 

O plano de tarefas a desenvolver por Luís Soares, bolseiro de investigação do IHA 

destacado para o Palácio da Ajuda, foi delineado e acompanhado sob a orientação 

técnica da arquivista Leonor Calvão Borges. 

 Os trabalhos iniciaram com um levantamento geral do arquivo com o objetivo  de 

localizar documentos dispersos, ainda não identificados e  relacionados com os 

arrolamentos. Este levantamento foi efetuado a partir do já existente “Inventário 

do Arquivo do Palácio da Ajuda” e da confirmação da localização física da 

documentação nas várias estantes existentes. Após uma criteriosa seleção 

reuniram-se todos os documentos avulso que iriam integrar a totalidade do 

conjunto alvo de tratamento.   

Antes de iniciar a descrição arquivística realizaram-se algumas ações prévias, 

entre as quais destacamos a colocação de numeração provisória nos volumes a 

tratar; e os exercícios de descrição com base num inventário preliminar pré-

definido.  

Na sequência destes procedimentos, surgiram questões pertinentes a considerar 

na metodologia e conceitos a adotar para a correta identificação do fundo a tratar, 

nomeadamente: 



PROJETHA_Projetos do Instituto de História da Arte 
FONTES PARA A HISTÓRIA DOS MUSEUS DE ARTE EM PORTUGAL 

 

 

 

 
55 

- a classificação e denominação do fundo e as respetivas séries; 

-identificação das varias tipologias de documentos e terminologia específica; 

-identificação das principais instituições e individualidades produtoras da 

documentação; 

- contornos da história administrativa e custodial do grupo documental. 

Para os esclarecimentos necessários neste ultimo ponto, contámos com a 

colaboração da Dr.ª Maria de Jesus Monge, doutoranda agregada ao presente 

projeto. 

 

 

 

Como complemento da análise da totalidade dos documentos correspondentes aos 

arrolamentos e respetivos processos, realizaram-se índices para cada um dos 

volumes de forma a facilitar a descrição arquivística e a consulta dos mesmos. A 

elaboração destes índices foi fundamental para a correta leitura dos conteúdos de 

cada um dos volumes, uma vez que se constatou que parte da documentação 

encadernada, apresentava erros de informação nas lombadas. 

Documentação encadernada referente aos arrolamentos: 

- “Arrolamentos dos Paços – Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, Vol. 4, Vol. 5, Vol. 6, Vol. 7” 

(Palácio Nacional das Necessidades)  

Luís Soares (BI) e Pedro Silva (BII), bolseiros do IHA, no Arquivo do Palácio Nacional da Ajuda 
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- “Inventário Judicial Palácio Nacional da Ajuda – Vol. 1, Vol. 2, Vol. 4, Vol. 5, Vol. 6, 

Vol. 7 e 8, Vol. 9 e 10, Vol. 11, Vol. 12 e 13, Vol. 14 e 15 - Parte do arrolamento por 

morte do Rei D. Fernando II (Pena e envolventes); 

- “Bens da Casa Real – Móveis e Imóveis - Vol. 1-B” - Entregas efetuadas de bens, 

arrolados essencialmente no Palácio Nacional das Necessidades, a diversas 

entidades (1910 – 1919); 

- “Bens da Casa Real – Móveis e Imóveis - Vol. 1”, “Vol. 3”, “Vol. 4” e “Vol. 5 - 

Entregas efetuadas à Família Real Portuguesa e respetivos processos; 

- “Bens da Casa Real – Móveis e Imóveis - Vol. 1-A” e “Vol. 2” - Entregas efetuadas à 

Família Real Portuguesa (1912 – 1919); 

- “Inventário judicial Palácio Nacional da Ajuda – Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, Vol. 4, Vol. 5, 

Vol. 6, Vol. 7, Vol. 8, Vol. 9, Vol. 10, Vol. 11, Vol. 12, Vol. 13, Vol. 14, Vol. 15”  

Com o objetivo de sistematizar a informação mais relevante dentro do âmbito 

cronológico dos arrolamentos, foi feita uma tabela com o levantamento de nomes, 

datas, lugares, instituições e processos. 

Seguiram-se os trabalhos de descrição, registo e integração no Digitarq. Este 

programa foi adotado pela primeira vez no arquivo do PNA, através dos meios 

técnicos e informáticos facultados  pelo  projeto. 

 

 

Primeira apresentação pública de resultados do projeto «Fontes…», que decorreu no Palácio 

Nacional da Ajuda, 9 de dezembro de 2010 
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Na preparação para digitalização do acervo documental a ter lugar nas instalações 

da  Torre do Tombo, destacamos o importante papel e excelente colaboração da 

Drª Anabela Ribeiro em todo este processo. Com a sua orientação a equipa do 

projeto participou em junho de 2011, na revisão de todos os pontos constantes no 

caderno de encargos para a aquisição de serviços de digitalização da 

documentação do PNA e do MNAA.  

 

 

           

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embalagem da documentação do Palácio da Ajuda para ser digitalizada nas instalações do ANTT, 

novembro de 2011 
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Os documentos  pertencentes ao Palácio Nacional da Ajuda digitalizados  no 

âmbito do projeto corresponderam a um total de   22.422 imagens. Luís Soares foi 

responsável pelo trabalho de integração e associação das imagens digitalizadas aos 

registos do digitarq4, contando nesta tarefa com o apoio técnico da  Dr.ª Anabela 

Ribeiro e da equipa da  Beltrão Coelho, cuja competência ressalvamos. Os trabalhos 

ficaram concluídos em janeiro de 2012 e o balanço final de todas as atividades 

desenvolvidas no Palácio da Ajuda foi muito positivo. 

A partir de fevereiro de 2012, o Fundo da Direção Geral da Fazenda Pública ficou 

disponível para consulta no portal da Direção Geral de Arquivos, cumprindo-se 

com êxito um dos principais objetivos propostos pelo projeto.  
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Tarefa 4. Inventário e estudo dos arrolamentos dos Palácios Reais das 

Necessidades e da Ajuda.  

 

Relatório das tarefas desenvolvidas no Palácio Nacional da Ajuda no 

âmbito de Bolsa de Investigação. 

Luís Filipe da Silva Soares 

Instituto de História da Arte FCSH/UNL, linha de MuseumStudies 

Bolseiro de Doutoramento da FCT 

 

 

 

Em abril de 2010 iniciámos a Tarefa 4, que decorreu no Arquivo do Palácio Nacional da 

Ajuda – Museu, até março de 2012. Agradecemos pessoalmente às pessoas que nos 

acolheram e que permitiram a boa integração na instituição museal, o que concorreu 

para o bom curso dos trabalhos desenvolvidos, com particular destaque para Dr.ª Isabel 

da Silveira Godinho, Diretora do Palácio Nacional da Ajuda – Museu e Dr.ª Maria do 

Rosário Jardim, investigadora e responsável pelo nosso acompanhamento neste projeto.   

 

1 – Formação e acompanhamento 

Na semana de 5 a 9 de abril de 2010, decorreu nas instalações do Museu Nacional de 

Arte Antiga (MNAA) uma ação de formação para os bolseiros de investigação1 e 

bolseiros de introdução à investigação (BII)2, ministrada pela Dr.ª Leonor Calvão Borges, 

Arquivista inserida neste projeto. 

Estiveram igualmente presentes nesta ação de formação as Dr.ª Celina Bastos e Dr.ª 

Maria do Rosário Jardim, respetivamente do MNAA e do Palácio Nacional da Ajuda 

(PNA), responsáveis internas pela receção dos bolseiros e pelo acompanhamento dos 

trabalhos. 

                                                 
1 Andreia Novo (MNAA), Ema Ramalheira (MNAA) e Luís da Silva Soares (PNA). 
2 Pedro Fortes da Silva (PNA) e Hugo d’ Araújo (MNAA).  
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Durante esta semana procedeu-se à transmissão de alguns conhecimentos iniciais de 

Arquivística e à realização de alguns exercícios de descrição arquivística utilizando 

exemplos de documentação do próprio MNAA. 

Durante todo o projeto a Dr.ª Leonor Calvão Borges acompanhou, como consultora 

externa, os trabalhos arquivísticos desenvolvidos. A Dr.ª Maria de Jesus Monge, 

investigadora do projeto, responsável pela Tarefa 4, acompanhou os trabalhos ao nível 

dos conteúdos.  

No mês de novembro de 2011 teve lugar um segundo momento de formação no Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo (ANTT), facultada pelos técnicos da instituição com vista à 

integração de documentos digitais no DigitArq3 e posterior associação aos registos 

arquivísticos.  

Durante o processo de digitalização e de integração e associação de imagens, os técnicos 

da empresa Beltrão Coelho, Lda. (Nuno Moreira e Noel Borges) e os técnicos da ANTT 

(Dr.ª Anabela Ribeiro, Graça Barros e José Miguel) acompanharam todos os trabalhos 

efetuados. 

 

2 – Atividades realizadas  

No dia 12 de abril de 2010 iniciaram-se os trabalhos no Arquivo do PNA, sob a 

orientação da Dr.ª Maria do Rosário Jardim. 

Para uma maior familiarização aos espaços físico e institucional, realizaram-se algumas 

leituras de referência relativas ao PNA e às realidades histórico-institucionais da 

passagem do regime monárquico-constitucional para o regime republicano, tendo-se 

assistido também a algumas visitas guiadas por Conservadores e/ou elementos do 

Serviço Educativo do PNA, de modo a melhorar os conhecimentos acerca do edifício, da 

sua história e das suas coleções. (Fig. 1) 

                                                 
3 Software informático para Gestão de Arquivos. 
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Fig.1 Palácio Nacional da Ajuda no início do século XX. 

 

Posteriormente efetuaram-se contatos mais diretos com a documentação, analisando a 

forma e o conteúdo dos volumes correspondentes aos “arrolamentos”, identificando 

grupos de documentação. No seguimento desta análise foram elaborados índices para 

todos os volumes dos “arrolamentos”, de modo a servirem não só para a posterior 

descrição arquivística, mas também para facilitarem a consulta presencial da 

documentação. 

Com a introdução aos diferentes tipos de registo documental presentes, levaram-se a 

cabo também levantamentos de nomes, datas, lugares, processos, etc., envolvidos na 

realidade destes “arrolamentos”, através da realização de tabelas. 

Foi realizada uma localização de documentação eventualmente dispersa no espaço físico 

do Arquivo, relacionada com os “arrolamentos”, que se considera ser parte integrante 

deste projeto. Este levantamento foi efetuado a partir do “Inventário do Arquivo” 

existente e da observação e confirmação da localização da documentação. (Fig. 2) 
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Fig. 2  Bolseiros (Pedro Fortes da Silva e Luís da Silva Soares) 

trabalhando no Arquivo do Palácio Nacional da Ajuda. 

 

Os primeiros dados foram inseridos numa base de dados Excel e posteriormente foram 

migrados, devido a alguns problemas técnicos iniciais que forçaram o atraso do trabalho 

em DigitArq. 

Foram realizadas, no PNA, reuniões com todos os envolvidos no projeto, com o Diretor 

do Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), Prof. Doutor Carlos Brigola e a Diretora 

do PNA, Dr.ª Isabel da Silveira Godinho, bem como com outros técnicos do IMC, com 

vista à instalação do programa DigitArq, no servidor geral, pelo Departamento de 

Informática do IMC. 

A partir de junho de 2010, já com o programa instalado, depois de alguns exercícios e 

simulações, iniciou-se a inserção de dados no programa DigitArq. Numa primeira fase 

procedeu-se à introdução de dados gerais de modo a definir a estrutura em árvore a 

preencher. Em seguida iniciou-se o processo efetivo de inserção de dados. 
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DADOS INSERIDOS NO PROGRAMA DIGITARQ 

Fundo Direcção Geral da Fazenda Pública 

 Unidades de 
instalação 

Registos no 
DigitArq 

Imagens 
associadas 

Dados gerais  7  

Série 1 – Arrolamentos dos Paços Reais 

 

23 volumes 

 

818 13.718 

Série 2 – Relação de entregas efetuadas a 

diversas instituições e personalidades 

1 volume 456 1.195 

Série 3 – Entregas efetuadas à Família Real e 

respetivos processos de avaliação de 

propriedade 

4 volumes 288 3.746 

Série 4 – Autos de entrega de bens à Família 

Real 

2 volumes 51 1.686 

Série 5 – Documentação de trabalho relacionada 

com os arrolamentos 

2 pastas 172 1.364 

Série 6 -Correspondência  1 pasta 375 775 

TOTAIS 33 2.167 22.484 

 

Os dados de dois dos volumes acima apresentados foram inseridos no programa pelo 

Bolseiro de Introdução à Investigação (BII), Pedro Fortes da Silva, associado ao projeto. 

Com vista à digitalização e à posterior disponibilização online da documentação tratada 

arquivisticamente, foi elaborado um protocolo entre o Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo (ANTT) e o IMC, permitindo a continuação das tarefas. 

Foi necessária a atualização da versão do DigitArq da 2 para a 4, adquirida pelo Instituto 

de História da Arte à empresa Keep Solutions. A instalação do programa foi efetuada pela 

Keep Solutions em articulação com a divisão de informática do IMC. Posteriormente foi 

efetuada a migração dos dados inseridos, do DigitArq 2 para o DigitArq 4, de modo a se 

poder avançar com os trabalhos. 



PROJETHA_Projetos do Instituto de História da Arte 
FONTES PARA A HISTÓRIA DOS MUSEUS DE ARTE EM PORTUGAL 

 

 
 

 
64 

Depois da adjudicação da tarefa de digitalização à empresa Beltrão Coelho, Lda., foi 

efetuada a proteção e embalagem da documentação (fundo Direção Geral da Fazenda 

Pública), com vista ao transporte entre o PNA e a ANTT, tendo o transporte sido 

assegurado pela própria empresa Beltrão Coelho, Lda. A documentação saiu do PNA para 

a ANTT no dia 2 de novembro de 2011 e regressou ao PNA no dia 11 de janeiro de 2012.  

Durante a estada da documentação nas instalações da ANTT foram efetuadas algumas 

ações: correções pontuais nos registos já criados; criação de alguns registos ainda 

inexistentes, com descrição de documentação avulsa; renomeação de ficheiros e pastas 

dos documentos entretanto digitalizados; integração de imagens no DigitArq 4 e 

respetiva associação; e publicação de dados online através do portal de arquivos 

http://digitarq.dgarq.gov.pt/. 

Foi efetuada a integração e associação dos documentos digitais aos registos arquivísticos 

e disponibilização online através do portal, num total de 2.167 registos e 22.484 

imagens. 

Através de mecenato captado pela Diretora do PNA, Dr.ª Isabel da Silveira Godinho, 

foram comprados dois discos externos anti-choque que serviram para armazenamento 

dos documentos digitais gerados durante o processo de digitalização. Estes discos 

externos foram entregues ao PNA no final das tarefas na ANTT. 

 

3 – Divulgação  

- Apresentação (17 de setembro de 2010), com a Dr.ª Maria do Rosário Jardim, de uma 

comunicação num seminário interno do projeto On the instruments trail: Exploring Royal 

Cabinets of Natural Philosophy in Portugal (18th-19th century) do Museu da Ciência da 

Universidade de Lisboa (PTDC/HIS-HCT/098970/2008), relativa à realidade do final do 

século XIX e início do século XX nos Palácios Reais, com especial enfoque na questão dos 

arrolamentos judiciais dos paços. 

- Preparação e apresentação (9 de dezembro de 2010) de uma comunicação referente ao 

trabalho desenvolvido no Arquivo do PNA, na 1.ª apresentação pública de resultados do 
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projeto “Fontes para a História dos Museus de Arte em Portugal”, PTDC/EAT-

MUS/101463/2008, no Palácio Nacional da Ajuda. 

- Apresentação (27 de outubro de 2011), da comunicação “Fontes para a História dos 

Museus de Arte em Portugal – projeto de investigação”,  no  III Seminário Iberoamericano 

de Investigação em Museologia, em Madrid   (Universidade Autónoma de Madrid, 27, 28 

e 29 de outubro de 2011). [Atas publicadas em 

http://issuu.com/_publicacion/docs/vol_6_historia_de_las_colecciones__historia_de_los] 

- Artigo (2012), com Joana Baião e Leonor Oliveira, “Fontes para a História dos Museus 

de Arte em Portugal. Um projeto, muitos projetos… / Sources for the History of Art 

Museums in Portugal. Many projects, within one project...”, aceite para publicação na 

revista MIDAS – Museus e Estudos Interdisciplinares. [Publicação eletrónica, no prelo] 

 

4 – Outras atividades desenvolvidas 

Foram ainda realizadas outras atividades, inicialmente não previstas no projeto, das 

quais se destacam: 

- Localização e levantamento de documentação no denominado “Arquivo Morto”, 

relacionada com os “arrolamentos” e as primeiras décadas do século XX. 

- Identificação dos fundos existentes no Arquivo do PNA: Casa Real (não contemplado 

neste projeto), Direcção Geral da Fazenda Pública, e Administração do Palácio Nacional 

de Ajuda (não contemplado inicialmente neste projeto). 

- Tratamento arquivístico de 71 unidades de instalação, respeitantes ao período da 

direção de Manuel Carlos de Almeida Zagalo – 1938-1965, do fundo Administração do 

Palácio Nacional da Ajuda. Foi criada uma base de dados em Excel, cuja informação tem 

vindo a ser transferida para o DigitArq 4. 
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DADOS INSERIDOS EM EXCEL E NO PROGRAMA DIGITARQ 

Fundo Administração do Palácio Nacional da Ajuda  

(direcção de Manuel Carlos de Almeida Zagalo - 1938-1965) 

 Unidades de 
instalação 

Registos arquivístivos 
em Excel 

Registos migrados 
para DigitArq (até 

março de 2012) 

Dados gerais  7 7 

Pastas relativas à direcção de 

Manuel Carlos de Almeida Zagalo - 

1938-1965 

71 volumes 

 

5.148 640 

TOTAIS 71 5.155 647 

 

 

- Acompanhamento na investigação aos conservadores e investigadores do PNA. 

- Acompanhamento na investigação a alguns investigadores externos. 

- Participação em algumas tarefas como voluntário no PNA: campanha anual de limpeza; 

manuseamento e colocação em exposição e reserva de objetos; colaboração na 

organização de eventos; colaboração na preparação de apresentações e comunicações. 

No seguimento das tarefas realizadas neste projeto, o bolseiro Luís Filipe da Silva Soares 

inscreveu-se no doutoramento em História da Arte, na especialidade de Museologia e 

Património Artístico, no ano letivo 2011/2012. O projeto de doutoramento com o título 

provisório Para a História do Palácio Nacional da Ajuda, 1910-1980: Protocolo de 

Estado, ‘Garde-meuble’ das coleções reais, Palácio-Museu, foi apresentado à Fundação 

para a Ciência e Tecnologia no concurso para bolsas de doutoramento, tendo-lhe sido 

atribuída a respetiva bolsa, com a referência SFRH/BD/79341/2011. 
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Tarefa 4. Inventário e estudo dos arrolamentos dos Palácios Reais das 

Necessidades e da Ajuda.  

 

Os palácios e as coleções reais portugueses 1910-1960. A 

memória da Monarquia em tempo de República. Projeto de 

Doutoramento. 

Maria de Jesus Monge  

Diretora do Palácio Ducal de Vila Viçosa 

 

 

Em julho de 2008 foi aceite pela Comissão Científica do Departamento de História 

da Arte (DHA) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de 

Lisboa, a inscrição da minha tese de doutoramento em História da Arte 

Contemporânea com o título Os palácios e as colecções reais portugueses 1910-1960. 

A memória da Monarquia em tempo de República, sob orientação da Prof.ª Doutora 

Raquel Henriques da Silva.  

O projeto de doutoramento apresentado pretende estabelecer qual foi o destino 

das várias residências reais e respetivos recheios, e qual o critério que orientou as 

opções tomadas.  

A intensa produção legislativa e a campanha de reabilitação e criação de espaços 

museológicos foram acompanhados de reflexões dos principais agentes culturais 

da época. Os públicos que visitavam estes espaços deixaram rasto em documentos 

oficiais e em referências cruzadas que ajudam a conhecer o que foram as práticas 

seguidas na musealização (consciente ou não) dos vários palácios. 

Para o desenvolvimento deste projeto tornava-se necessário recolher informação 

de vários arquivos, designadamente dos próprios palácios nacionais. Em trabalhos 

anteriores1,   e no contacto com investigadores e conservadores de museu, tornou-

                                                 
1 Dissertação de mestrado em Museologia defendida em Maio de 2003, na Universidade de Évora, 
intitulada Museu-Biblioteca da Casa de Bragança: de Paço a Museu. 
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se manifesta a necessidade de disponibilizar de forma acessível a importante 

documentação relativa à gestão dos palácios nacionais, que se encontra dispersa 

entre várias instituições, mas se concentra fundamentalmente no Arquivo Nacional 

da Torre do Tombo (ANTT), no Palácio Nacional da Ajuda (PNA) e no Arquivo 

Histórico da Casa de Bragança (AHCB). Desde o início houve a certeza da 

importância do acervo existente no PNA, já que aí se encontram os únicos 

exemplares dos inventários – os Arrolamentos – dos Paços das Necessidades e da 

Ajuda, após a implantação da República.  

Com a proclamação da República e consequente partida da Família Real, as várias 

residências reais ficam vazias. Símbolos de poder e repositórios de uma tradição 

que teve o seu epílogo a 5 de outubro de 1910, o novo poder político teve desde 

cedo que decidir o que fazer com os Paços Reais e as coleções que albergavam. Esta 

preocupação traduziu-se na definição de diretrizes e produção de legislação.  

A 13 de outubro, ainda antes do decreto de Banimento da Família Real datado de 

15 de outubro, o Ministro das Finanças José Relvas, nomeia uma comissão para 

Arrolamento do Paço das Necessidades. Esta comissão integra personagens 

reconhecidas do meio patrimonial e artístico, diretamente envolvidos na produção 

de novas orientações e formas de agir relativamente ao património, tanto imóvel 

como móvel2, nas últimas décadas da monarquia constitucional em que pontuavam 

o Conselho dos Monumentos Nacionais (CMN) e a Academia Real de Belas Artes 

(ARBA), assessorados por funcionários do Estado. A comissão presidida por 

António dos Santos Lucas, professor da Escola Politécnica, tem como vogais 

membros da ARBA: João Barreira, Luciano Martins Freire e Columbano Bordalo 

Pinheiro; membros do CMN: Anselmo Braancamp Freire e José de Figueiredo, bem 

como José Pessanha e o arquiteto Raul Lino. O representante da Família Real 

deposta é o Eng. Fernando de Serpa Pimentel, adjuvado pelo então almoxarife do 

Paço das Necessidades, Mariano Marçal da Silva Reis. Integram igualmente a 

                                                 
2 Os mesmos que estarão envolvidos na redação da nova legislação, herdeira da acesa discussão 
gerada em torno dos temas do património e sua preservação, nas últimas décadas da monarquia 
constitucional (CUSTÓDIO 2009). 
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comissão o 1º oficial da Direção Geral da Estatística e dos Próprios Nacionais, 

Joaquim Freire dos Santos Calado e o amanuense Ludgero de Lima e Quina.  

Esta comissão tem como missão inventariar todos os bens móveis, que seriam 

divididos entre os que eram propriedade privada e os que pertenciam ao Estado. 

Cabe também a este grupo de especialistas decidir quais os bens que, pelo seu 

valor artístico ou arqueológico, não poderiam ser entregues ao representante legal 

dos Bragança, mesmo que confirmado o direito à propriedade. Esta disposição tem 

por base legislação, entretanto publicada, que salvaguarda a saída do país de bens 

considerados de relevância artística ou arqueológica3. 

No entanto são muitas as questões que ficam em aberto, designadamente o 

financiamento da grande rede de funcionários e dependências que serviam a Casa 

Real, como é bem patente nas interpelações de deputados da República recém 

proclamada. Se em relação ao património, e aos museus em particular, a ação foi 

célere e evidencia opções refletidas, manifestadas no Decreto nº 1 do Governo 

Provisório da República, de 26 de maio, os antigos Paços reais estão fora da lista de 

instituições museológicas. Compreensível naquele contexto revolucionário, este 

‘esquecimento’ vai perpetuar-se e, ao longo da primeira metade do século XX os 

palácios estão sistematicamente ausentes de listas de instituições culturais e de 

iniciativas museológicas. 

Os palácios nacionais são, com a excepção significativa das Necessidades, 

monumentos nacionais classificados. A sua importância patrimonial advém da 

imponência da arquitetura e da riqueza dos revestimentos, e tal como outros 

espaços monumentais devolvidos a uma mítica ‘pureza original’, também os paços 

régios são sujeitos  a um processo de ‘monumentalização’ que lhes apaga 

memórias recentes, dilui inclusive a função dos espaços.  A inexistência de reflexão 

sobre este tema permite várias leituras, não é no entanto credível que estas 

decisões fossem aleatórias ou irrefletidas. 

O impulso dado aos museus nacionais por José de Figueiredo e alguns ilustres 

contemporâneos envolveu a redistribuição dos bens artísticos reunidos por 
                                                 
3 Lei de 19 de novembro de 1910. 
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membros da Família Real deposta. O recheio dos Paços Reais foi tratado sem a 

preocupação de salvaguardar contextos, historial ou, tão só, o registo da 

proveniência dos objetos. Este aparente desleixo reflete o estado embrionário das 

práticas museológicas ou, mais do que isso, pretendeu apagar a memória dos 

últimos proprietários?     

O levantamento da informação existente no PNA, que inclui todo o processo de 

arrolamento dos Paços das Necessidades e da Ajuda, receção e gestão dos pedidos 

de devolução do património privado da Família Real, é assim fundamental para 

compreender quais as linhas gerais de atuação e traçar as respetivas 

consequências. Em boa hora decidiu a Prof. Doutora Raquel Henriques da Silva 

definir como uma das tarefas a abordar no projeto  «Fontes para a História dos 

Museus de Arte em Portugal» (PTDC/EAT-MUS/101463/2008)  a possibilidade de 

tratamento arquivístico e   disponibilização online desta documentação.  

As direções do então Instituto Português de Museus e do Palácio Nacional da Ajuda 

aderiram ao projeto, não só através das autorizações indispensáveis mas, 

sobretudo, facultando o apoio técnico e logístico necessários para a concretização 

do empreendimento. Maria do Rosário Jardim foi a técnica superior encarregada 

de acompanhar todo este processo e a cujos conhecimentos e inexcedível  

disponibilidade fica a dever-se muito do bom sucesso desta operação. 

Após a seleção e contratação do bolseiro que realizou a tarefa, Luís Filipe da Silva 

Soares4, os trabalhos iniciaram-se em abril de 2010 com as primeiras ações de 

formação, orientadas por Leonor Calvão Borges. Para a adequada prossecução do 

projeto foram ainda realizadas ações de formação sobre o sistema informático 

utilizado, o DigitArq, e sobre a sua gestão e disponibilização com o apoio e 

realização no ANTT.  O trabalho contou ainda com a diligente colaboração do 

bolseiro Pedro Fortes da Silva. 

Concluída em novembro de 2011, com a disponibilização no portal de arquivos 

http://digitarq.dgarq.gov.pt/, esta tarefa foi terminada com sucesso e ultrapassou 

as melhores expetativas. Este fundo arquivístico revelou-se de importância ainda 
                                                 
4 Luís Filipe da Silva Soares desenvolve no seu Relatório todo o trabalho que realizou. 
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maior que a inicialmente prevista: para além dos volumes relativos aos 

arrolamentos dos Paços da Ajuda e das Necessidades à data da República, que 

constituíam a base do trabalho programado, confirmou-se a existência de 

documentação adicional. O espólio guardado naquele arquivo inclui o material de 

apoio à elaboração dos referidos inventários judiciais (que complementa a que 

recolheu ao Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, atualmente no ANTT), 

não só em aspetos meramente administrativos (informações e requisições) como 

em questões de gestão dos acervos, designadamente a sua dispersão que se iniciou 

quase de imediato, e em paralelo com as entregas à Família Real deposta.  

Logo em outubro de 1911, na sequência da lei de 26 de maio de 1911, que 

reconfigura a gestão dos monumentos e museus nacionais, doravante sob a tutela 

do Ministério da Instrução,  começa a ser equacionada a extinção da 

Superintendência na Administração dos Paços, começando por eliminar o lugar de 

superintendente, quando da reorganização dos serviços proposta pelo então 

secretário Alfredo Leal, ao ministério das Finanças. Ao Ministério das Finanças 

coube, como já anteriormente com os bens das ordens religiosas que se 

encontravam também sob a sua jurisdição, gerir e dar destino ao património que 

havia sido utilizado pela Família Real, agora no exílio.   

Após a instituição do regime liberal, fora necessário separar o que pertencia à  

Coroa  e o que era propriedade da Casa Real reinante. A lei de 16 de julho de 1855 

obrigava a uma destrinça clara e, na sequência disso, foram solicitadas relações de 

todos bens móveis. O que era adquirido com verbas da dotação da Casa Real ou 

fundos próprios (MONGE 2008, 153-164) era propriedade privada dos Bragança, o 

que era pago pelo Erário público era da Coroa. Os bens anteriores à entrada em 

vigor da lei pertenciam a Família Real caso tivessem sido ofertas ou herança, nos 

restantes casos eram considerados da Coroa5.      Esta clareza de disposições não 

evitou a morosidade do processo, dado o volume de bens móveis em causa e, 

também, as questões patrimoniais que foram surgindo. 

                                                 
5 Depoimento do Eng Fernando da Serpa Pimentel, 9 de Outubro de 1912. Arquivo do Palácio 
Nacional da Ajuda, Bens da Casa Real e Imóveis, volume I, pps 109-113.  
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Logo a 20 de outubro é autorizada a devolução de objectos de uso pessoal (roupa e 

fotografias). Por via diplomática vão chegando listas de bens reclamados por D. 

Manuel II, sendo a primeira de 5 de dezembro.  No entanto a inventariação do Paço 

das Necessidades vai arrastar-se por alguns anos – até 1913 – dado o volume de 

objetos e a necessidade de destrinçar a propriedade. 

O património edificado não levantava questões, já que D. Fernando II havia 

ordenado um levantamento exaustivo de todos os bens imóveis propriedade da 

Família Real, designadamente os que faziam parte do morgadio da Casa de 

Bragança (FERRÃO 1852). Até 1930, D. Manuel de Bragança consegue regularizar a 

situação administrativa deste património, permitindo dar cumprimentos ao 

testamento que fez lavrar em 1915.     

Paralelamente começam a decorrer os inventários judiciais dos outros Paços: na 

Quinta do Alfeite, principia a 17 de novembro; a 10 de dezembro inicia-se no Paço 

de Sintra; no Palácio de Mafra começa a 14 de dezembro e estará concluído a 31 de 

março de 1911 ( o inventário da Tapada é lavrado em separado). A relativa rapidez 

com que o processo se inicia terá sido consequência da existência de proprietários 

reconhecidos, que reclamavam a devolução dos bens, suportados por apoios 

importantes mas, também, pela consciência patrimonial dos decisores políticos. 

José Relvas era um homem culto, viajado, interessado pelas questões patrimoniais, 

como revela a composição da comissão que nomeia. A sua ação no Ministério das 

Finanças, até 15 de outubro de 1911, corresponde ao único período em que parece 

haver uma linha de ação definida: abertura ao público de palácios, tapadas e 

jardins, criação do Museu de Mafra, concentração no Palácio das Necessidades de 

património religioso e de instrumentos musicais, e entrega a instituições 

museológicas de coleções e objetos que vão sendo solicitados.  

O destino a dar a edifícios e coleções não está oficialmente definido. Dentro do 

espírito republicano de incremento da educação popular, estaria implícita a 

abertura ao público das residências reais que fossem monumentos nacionais e/ou 

albergassem colecções artísticas, conforme é afirmado repetidamente pelo 
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Superintendente na Administração dos Paços da República, Joaquim Martins 

Teixeira de Carvalho.  

Em junho de 1912, o novo diretor do MNAA afirma publicamente que estes 

espaços não oferecem condições para albergar coleções artísticas, nem as têm em 

número que justifique a abertura ao público. Nesta data o Palácio das Necessidades 

é ainda contemplado como podendo vir a ser o ‘garde-meuble’ onde se guardaria o 

que, não tendo merecimento para ser recebido nos museus nacionais, o Estado 

poderia reunir para mobilar ou apetrechar futuramente dependências várias, tais 

como museus na província; o Palácio da Ajuda também não apresentaria condições 

para ser musealizado, sequer aberto ao público. O argumento máximo para esta 

opinião era o próprio Louvre, que “já está de há muito condenado como edifício de 

museu”…       

Sente-se na leitura destes documentos a tentativa de encontrar soluções para 

espaços e coleções, sendo que as opiniões se multiplicam e frequentemente 

divergem em função das responsabilidades profissionais.  

Após a euforia revolucionária, que deixou legislação importante mas não criou 

condições efetivas para a sua implementação, os anos que medeiam até ao ocaso 

da 1ª República são de extrema penúria e escassa atenção à preservação do 

património e desenvolvimento de projectos museológicos, designadamente no que 

aos palácios nacionais diz respeito. 

Em agosto de 1916 a 4ª Repartição da DGFP, entidade que tutelava os palácios 

nacionais, propõe a dissolução da Comissão de Arrolamentos do Paço das 

Necessidades. Esta decisão administrativa terá vindo rematar um processo que se 

achava já concluído, dado que  a 22 de maio do mesmo ano estaria decidida a 

instalação neste antigo Paço Real  do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nos 

outros palácios este trabalho já havia terminado anos antes, inclusive na Ajuda, 

onde o Juiz Arrolador João Taborda de Magalhães transferido e promovido a Juiz 

da Relação do Porto em março de 1914, resume nessa data para informação de 

Custódio José Vieira o pouco que ainda falta concluir. 
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O Paço das Necessidades esvaziado de muito do seu acervo em consequência da 

devolução à Família Real de um número significativo de peças, da saída para o 

MNAA das obras de maior valor artístico, e da cedência de mobiliário (desde a 

Presidência da República, ministérios e repartições públicas, até às mais variadas 

associações) e espaços (Correios e Exército) fica esvaziado de interesse 

patrimonial e nunca será franqueado ao público.  

O Palácio Nacional da Ajuda nunca cessou as suas funções de representação – 

desde os primeiros tempos da República continua a ser utilizado para banquetes 

oficiais, espécie de ‘salão de festas’ que, por não ser à data da implantação do novo 

regime a residência oficial do chefe do Estado, não teria a carga simbólica das 

Necessidades. Igualmente, e com o pragmatismo a que todas as situações de aperto 

financeiro obrigam, era um espaço dotado de todos os recursos espaciais e outros 

(cozinhas, utensílios vários e baixela) para a realização de tais serviços – numa 

apropriação do espaço e objetos a que não será também alheia uma continuidade 

legitimadora, sobretudo quando os convivas agraciados eram na sua maioria 

representantes de outras nações. Este Palácio só abrirá ao público em 1968.  

A documentação trabalhada no arquivo do Palácio Nacional da Ajuda evidencia o 

papel de ‘garde-meuble’ que foi atribuído a este conjunto arquitetónico, após o 

esvaziamento e novas funções atribuídas ao Paço das Necessidades. Foi este 

mesmo caráter administrativo que manteve longe da consulta de investigadores 

uma documentação que, para os técnicos da instituição, constituía ‘arquivo morto’ 

dos respetivos serviços administrativos. Os numerosos pedidos de várias 

entidades públicas para mobilar espaços utilitários e de representação (de que 

uma das maiores pelo número e qualidade das obras deslocadas terá sido a 

decoração, promovida pelo Estado Novo, das representações diplomáticas 

portuguesas nas principais capitais mundiais, numa operação de valorização e 

exposição do património artístico nacional ainda muito pouco estudada), a 

redistribuição de coleções por vários museus patrocinada pelos especialistas 

envolvidos nas instituições de caráter patrimonial (encabeçada por José de 

Figueiredo e pelo Museu Nacional de Arte Antiga)  e, não menos importante, o 
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alienar de um muito avultado número de objetos quando, nos meados dos anos 

1930, é promovida pelos novos conservadores recém nomeados uma 

reorganização de espaços e coleções à luz de pressupostos museológicos que 

excluíam tudo o que não fosse considerado artístico – veja-se o desbaratar das 

coleções científicas, oferecidas pelo conservador do Palácio da Ajuda a qualquer 

instituição de ensino que demonstrasse interesse, conforme está a ser estudado 

por investigadores do Museu de Ciência da Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa6, bem como os leilões então promovidos.  

Este fundo documental confirma-se como fundamental para estudar as políticas de 

gestão museológica ao longo da primeira metade do século XX, sob variadas 

perspetivas que incluem a gestão dos edifícios, equiparando a função dos diversos 

palácios à de espaços de recepção agradáveis que apenas eram realçados enquanto 

monumentos e/ou os espaços envolventes (caso de Queluz) em leituras 

patrimoniais estáticas e eminentemente simbólicas.  

A documentação guardada no ANTT, oriunda do Arquivo Histórico do Ministério 

das Finanças, a que se juntou alguma documentação enviada directamente do PNA 

(segundo informações facultadas pela diretora, Dr.ª Isabel Silveira Godinho), 

complementa aquele espólio. Aí encontram-se, designadamente, os arrolamentos 

dos restantes paços reais, de que existem cópias no AHCB. Em 1926 (até, pelo 

menos, 1937), a documentação relativa aos antigos palácios nacionais, com a 

designação de Arquivo dos Palácios Nacionais, encontra-se depositada na antiga 

Capela de S. Braz, vulgo Capela de Santa Luzia. Este conjunto inclui documentação 

da Administração da Casa Real, que após a mudança de regime passa para a 

Superintendência na Administração dos Paços, por sua vez integrada na estrutura 

do Ministério das Finanças, reportando directamente à Direcção Geral da Fazenda 

Pública.  

Há documentação comprovativa de entradas de visitantes pagantes nos palácios 

nacionais a partir de 1911, a documentação sistemática surge após 1912 para o 

Palácio Nacional de Queluz e 1913 para o Palácio Nacional de Sintra (há 

                                                 
6 Projeto «On the Instruments Trail», coordenado por Marta Lourenço. 



PROJETHA_Projetos do Instituto de História da Arte 
FONTES PARA A HISTÓRIA DOS MUSEUS DE ARTE EM PORTUGAL 

 

 

 
76 

informação também relativamente à Pena e Alfeite, palácios que não integram a 

amostragem selecionada para o trabalho em curso).  

O Palácio de Queluz é alvo de sucessivas campanhas de obra, reconhecido o seu 

potencial turístico, incluindo atribuladas obras de recuperação que tiveram que 

fazer face ao grande incêndio que aí deflagrou a 5 de outubro de 1934.  Os dois 

palácios de Sintra, Vila e Pena, estiveram, de forma quase continuada,  abertos a 

visitas. No entanto o apoio da tutela é reduzido, sendo frequentes as queixas de 

falta de manutenção dos espaços.  

As dificuldades crónicas de tesouraria que viveu a República refletiram-se no 

quase esquecimento destes espaços, recordados pontualmente quando era 

necessário mostrar a visitantes os testemunhos materiais de glórias passadas. O 

caráter quase efémero de alguns governos durante a 1ª República não fomentou a 

elaboração e execução de políticas continuadas de valorização e divulgação, 

situação agravada pela dependência dos antigos Paços Reais do Ministério das 

Finanças até à segunda metade do século XX. 

Com tutela dissociada dos restantes espaços museológicos, apesar da legislação 

que previa a ligação ao Ministério da Instrução Pública, inicialmente ( lei de 26 de 

maio de 1911) através dos Conselhos de Arte e Arqueologia e, após a Lei nº 1700 

de 18 de dezembro de 1924, da Direção Geral de Belas Artes, a tutela efetiva 

manteve-se no Ministério das Finanças até à década de 1970.   A lei de 1924 

transfere tutela dos palácios nacionais para o Ministério da Instrução Pública, mas 

a respetiva regulamentação acaba por atribuir a este ministério competências 

apenas nas áreas da Conservação, mantendo-se a gestão efetiva no Ministério das 

Finanças.   Nos anos de 1940 haverá a preocupação de recuperação dos espaços 

monumentais mas, paradoxalmente, os mais visitados dos museus portugueses são 

os que menor investimento despertaram nas vertentes do conhecimento e 

respectiva divulgação7.    

                                                 
7 Esta apatia governativa não impediu que alguns dos conservadores destes Paços desenvolvem-se 
estudos  do maior interesse, como A. Ayres de Carvalho com os seus trabalhos sobre Mafra e o 
Barroco português. 
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Apesar de haver documentação referente à opinião de alguns representantes 

ilustres das instituições coevas (José de Figueiredo, Joaquim Teixeira de Carvalho e 

outros) e de intenções expressas igualmente em documentação oficial (utilização 

de parte das compensações da Grande Guerra na recuperação de património 

arquitetónico), na prática pouco terá sido feito. A divisão dos vários pelouros entre 

diferentes ministérios também em nada contribuiu para uma gestão eficaz do 

património: a tutela pertencia ao Ministério das Finanças, as obras nos edifícios  

eram responsabilidade do Ministério das Obras Públicas, já os pareceres ‘artísticos’ 

competiam aos organismos que sucessivamente encarnaram as funções de 

superintendência cultural: CAE, CPA….   

 

Tradicionalmente, o tratamento das coleções privilegiou o objeto único embora 

furtando-se (salvo honrosas exceções) a estudos sistemáticos, nestes espaços 

porém os objectos foram tratados como elementos que conferiam autenticidade ao 

cenário – as práticas museológicas mais elementares, como inventários 

atualizados, não eram implementadas, dificultando estudos e impossibilitando 

qualquer projeto mesmo incipiente de programa museológico, como já se praticava 

nos museus de referência.  

Assim, a informação contida na documentação do PNA poderá ajudar a responder a 

questões que tentamos aprofundar: os palácios eram considerados museus? 

Monumentos, tais como o Convento de Cristo, o Mosteiro dos Jerónimos, ou os 

castelos?  A tutela administrativa vem comprovar esta visão por parte do Estado e, 

até à data, não foi possível encontrar reflexão coeva que esclareça estas 

interrogações. Há artigos em jornais e publicações periódicas em momentos 

chaves da vida do Estado e das instituições, mas não parece haver uma reflexão 

específica por parte dos agentes envolvidos. 

Para além das obras de cariz sócio-político, verifica-se escassez de bibliografia de 

enquadramento, seja para o universo específico dos museus como, inclusive, para a 

temática da gestão cultural no sentido mais lato. Alguns estudos universitários 

recentes têm vindo a trabalhar temas que tocam o mesmo período e permitem 
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coligir achegas para o estudo desta temática, designadamente a tese de Jorge 

Custódio (2009).  Este tese esteve na origem da exposição e respetivo catálogo 100 

Anos de Património: Memória e identidade. Portugal 1910-2010 

As recentes comemorações do centenário da implantação da República originaram 

e incentivaram uma grande quantidade de estudos sobre essa época histórica, que 

a historiografia nacional não tem tradicionalmente preferido. No entanto, tal como 

se vinha já verificando em trabalhos anteriores, para além dos aspetos políticos 

são as perspetivas económicas e sociais que congregam a atenção de 

investigadores e estudiosos. O colóquio ‘Os Museus e a República’, que se realizou 

no MNAA em Maio de 2010, confirmou que a reflexão sobre este período, também 

na vertente da Museologia, é maioritariamente recente e ainda reduzida.   

A falta de estudos de conjunto resultará do atual estádio de investigação, que visa 

aspectos particulares, centrados no levantamento e análise de contributos de 

indivíduos e instituições e ainda não a definição de um quadro geral que permita 

destrinçar o que foram as ideias e projetos, a concretização efetiva, os resultados. É 

neste contexto que se insere o presente estudo que, esperamos, possa contribuir 

para conhecer melhor um período fundamental para a história dos Museus e da 

Museologia em Portugal. 
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Tarefa 5. Contribuição para a história do Museu de Escultura em 

Portugal. 

 

 

As Esculturas de Ernesto Jardim de Vilhena. A Constituição de 

uma Coleção Nacional. Projeto de Doutoramento. 

Maria João Vilhena de Carvalho 

Museu Nacional de Arte Antiga 

Instituto de História da Arte FCSH/UNL, linha de MuseumStudies 

Bolseira de Doutoramento da FCT. 

 

 

Em 2011, Lisa Le Feuvre1 na apresentação da coleção "Subject/Object: New 

Studies in Sculpture" justificou-a com o imperativo «to open this study by 

considering sculpture through other disciplines (...) interested in the contestation of 

sculpture as an autonomous discipline, seeking to produce dissensus rather than 

consensus in order to open the possibilities of perceiving, making and engaging with 

the object of sculpture» (Le Feuvre 2011, xvii-xviii). Ainda é ambição impossível à 

historiografia portuguesa cumprir tal desiderato. O estudo da história da escultura 

tem poucos cultores - temos de criar o consenso antes de chegar à dissensão -, e 

menos ainda quando passamos do terreno académico para o museológico. 

Contrariando esta tendência cética mas ainda assim realista, na história da 

museologia portuguesa encetámos uma construção diversa com o progresso do 

projecto «Fontes para a História dos Museus de Arte em Portugal». 

Os desafios de Le Feuvre têm sentido. É possível estudar a escultura em museu, 

tendo como base as categorias das suas essência criativa, material e objetual e 

pensar modelos de investigação e da sua transmissão ao público através da 

linguagem museológica, respondendo ao desafio dos objetos com bases científicas 

                                                 
1 Le Feuvre é Head of Sculpture Studies do Henry Moore Institute, Leeds, Reino Unido. 
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fortalecidas pelo conhecimento mais estruturado das fontes históricas e 

antropológicas que documentam os múltiplos estratos das suas biografias 

culturais. As obras de arte têm uma espessura histórica dentro da instituição 

museal, não atemporal nem neutra (Bolaños Atienza 2009); devem ser objeto de 

estudo desde a criação e integradas nos diferentes tempos que as conduziram até 

ali, nas formas da história da instituição e no consenso ou na dissensão com outras 

coleções que traçaram a identidade do museu; no modo como contribuíram para 

enformar e continuam a dar vida a um espaço de representação da memória 

nacional. Através das exposições mostram-se ao público, simultaneamente recetor 

no processo de comunicação organizado pelo museu, mas também seu 

proprietário, embora esta propriedade possa residir apenas numa memória 

inconsciente, coletiva (Halbwachs 1950) que tem como referente as próprias 

matrizes identitárias da cultura e da arte.  

Sob estes parâmetros cruzámos a investigação subjacente ao doutoramento "As 

Esculturas de Ernesto Jardim de Vilhena. A Constituição de uma Coleção Nacional" 

com o projeto, com objetivo de contribuir para a história do museu de escultura 

em Portugal, porque fomos registando as fontes - inéditas muitas das vezes -, a 

cronística e a bibliografia relativa a projetos de museu que nunca chegaram a ser 

concretizados. Na realidade, a coleção Vilhena representa um caso de estudo: as 

esculturas que a compõem têm biografias que rematam na integração no 

património do Estado português (1969), na sua afetação à propriedade do Museu 

Nacional de Arte Antiga (1980) e na realização duma exposição permanente que 

mostrou as linhas da história da escultura portuguesa. As indefinições quanto aos 

destinos a dar a 1500 esculturas que passaram da esfera privada à categoria de 

obras de arte inalienáveis porquanto património nacional perspetivaram a 

inexistência de museus de arte tipológicos. A história é, afinal, a do "não museu" de 

escultura. 

Considerámos que deveríamos identificar a(s) matriz(es) identitária(s) das 

coleções museológicas de escultura, procurando respostas sobre quando e como se 

constituíram, que relação numérica e expositiva mantêm com outras coleções, que 
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impacto tiveram sobre elas a política de aquisições, doações e legados, tendo como 

pano de fundo conceptual a história patrimonial portuguesa e a história dos 

museus em particular. Quanto ao método de trabalho, o universo analítico 

circunscreveu-se aos museus e palácios tutelados pelo Instituto dos Museus e da 

Conservação à data de início do projeto, em número de 32. Contando com a 

colaboração da subdiretora Dra. Graça Filipe, foi objetivo primeiro obter respostas 

a um inquérito formulado segundo os preceitos das Normas de Escultura (Carvalho 

2004). No total obtivemos 14 respostas, o que infletiu a orientação metodológica. 

Os dados eram incipientes para caracterizar fidedignamente os acervos dos 

museus nacionais, facto por si interpretável e a notar: a quase totalidade dos 

museus não dispõe de quadro de pessoal com especialistas em áreas artísticas 

específicas, praticando-se uma gestão generalista das coleções. 

Registaram-se em base de dados em formato Access todo o tipo de fontes 

necessárias para construir uma história dos hipotéticos museus de escultura 

segundo uma narrativa cronológica. O desenho incluiu os campos ID, Ano, Data, 

Palavras-chave, Tipo de documento, Referência, Texto, Documentação Relacionada, 

Notas, Documentação fotográfica (Foto / nº de Inv.) / Título / Instituição - 

proprietário / Categoria / tipo de espécime / datação / fotógrafo / informação 

técnica / copyright), Observações, de que mostramos um exemplo (fig. 1).  

 

 

Fig.1 Formulário para registo de fontes para a história do museu de escultura em Portugal, 

Tipo de documento: fotografia 
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Foi sistematizada toda a informação recolhida durante a investigação nos arquivos 

da Torre do Tombo (fundos Junta Nacional de Educação; Arquivo Salazar; Arquivo 

Vergílio Correia); Arquivo Histórico do Ministério da Educação (fundos Comissão 

dos Monumentos Nacionais; Direção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes; 

Gabinete do Ministro; Junta Nacional de Educação); Arquivos do MNAA (fundos 

Arquivo Histórico e dos Diretores; Arquivo de Secretaria; Arquivo Fotográfico; 

Espólio Sérgio Guimarães de Andrade; Arquivo de recortes de imprensa); 

Biblioteca de Arte da FCG (Espólio Diogo de Macedo); Arquivo Histórico do 

IGESPAR (Fundo IPPC; Fundo DGESBA); Casa-Museu Reynaldo dos Santos-Irene 

Quilhó; Arquivo da Fundação Mário Soares (Fundo Mário e Alice Chicó); Palácio 

Nacional de Mafra (Arquivo e o Museu de Escultura Comparada). Somam-se os 

elementos colhidos na documentação da Academia Nacional de Belas Artes 

disponíveis online a partir da plataforma DIGITARQ. Para além das fontes de 

arquivo, sistematizou-se a informação relativa a diplomas legais, fotografias, 

literatura crítica e bibliografia. 

A partir destes exercícios expomos o primeiro contributo.  

Das notas de uma apresentação do Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia 

realizada pelo conservador Manuel de Macedo em Madrid (s.a. Apontamentos 

1892) destaca-se a ideia de que a formação da coleção de Escultura acompanhara a 

constituição do Museu fundado em Lisboa em 1884. Regista-se a imagem de um 

acervo heterogéneo que correspondia ao objetivo das Observações Sobre o Actual 

Estado do Ensino das Artes em Portugal (...), de 1875, onde Sousa Holstein (1838-

1878), vice-inspector da Academia de Belas Artes de Lisboa, defendera que «Em 

Lisboa deveria haver um museu central, subdividido em secções, scientificamente 

classificadas cada uma: pintura, esculptura, desenho, arte ornamental nas suas 

variadissimas classes, gravuras, modelos architectonicos, archeologia, etc» 

(Observações 1875, 29). Nos meados da década de 1870 disputava-se ainda sobre a 

criação desse museu, apresentando-se a orgânica de uma instituição que se 

enunciava complexa e abrangia todas as artes.  
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Todavia, a secção de escultura do MNBAA, constituída por obras que iam da 

Antiguidade até à Contemporaneidade, não permitia construir uma exposição 

coerente sobre a história nacional da disciplina, nem a história da escultura 

existente em território nacional. A Coleção também não era referencial na Europa, 

mesmo mostrando o que de internacional restava no património português. A 

escultura em madeira surgia agrupada com a arte da talha arquitetónica e 

ornamental. A agregação dos modelos em gesso das obras-primas universais, das 

moldagens de escultura arquitetónica ornamental, retabular e de escultura 

funerária, executadas a partir dos monumentos nacionais, junto com a coleção de 

reproduções da Antiguidade Greco-Romana, supriria essas lacunas: a história 

poderia fazer-se com "não-obras-de-arte" (fig. 2).  

 

 

 

 

Fig.2  MNBAA, piso térreo, sala da escultura I, c. 1900. © MNAA, Arquivo fotográfico. Reprodução 

em Viterbo 1900. 
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Os Apontamentos de Macedo sugerem portanto uma leitura complementar, 

denotando que à exposição presidiria outra ideia, menos monumental e histórica, 

mas mais académica; como não poderia deixar de ser num Museu que era o filho 

desejado da Academia de Belas Artes.  

Os conceitos de cópia-reprodução não possuíam conotação negativa. Muito menos 

se justificava a erradicação das moldagens e demonstravam mesmo a urgência da 

criação de um museu, como Luciano Cordeiro (1844-1900) anotou nos seus 

relatos: «Estes museus de gessos ou reproducções são muito usados na Allemanha, na 

Inglaterra, nos Estados Unidos, e em toda a parte onde se estuda e se presa 

seriamente a Arte. Quando não se possam ter os originaes que se tenham, ao menos, 

as copias. Em Portugal nem copias nem originaes!» (Cordeiro 1875, 117-118). 

As moldagens de escultura foram, em sentido oposto à sua menoridade, 

produzidas em contextos de encomendas que alcançaram o nível de atos políticos, 

movimentando grandes interesses nas transações no comércio nacional e 

internacional. Em 1867, na Exposição Universal de Paris, Henry Cole2 conseguiu 

que quinze países ratificassem um acordo internacional de permutas de gessos. 

Eram, funcionalmente, elementos didáticos para a formação nas Belas Artes. 

Museograficamente complementavam as falhas das coleções. Detinham também o 

valor de transposição tridimensional do inventário das riquezas da arte universal e 

das nações que urgia proteger: adquiriam o estatuto físico de "verbetes" ou de 

"fichas".  

Este conjunto de sentidos esteve na origem da "gessomania" que varreu a Europa 

na segunda metade do século XIX (Frederiksen et al. 2010). Ultrapassou o anterior 

valor de representação das reproduções da Antiguidade no colecionismo real, 

erudito ou até mesmo artístico (Haskell e Penny 1999).  

Em Portugal subjazem à constituição das coleções de gessos enquanto 

complementos das coleções de Escultura, duas linhas de pensamento diversas, 

embora ambas tenham fundo comum. No cerne está a afirmação da necessidade de 

                                                 
2 O primeiro director do South Kensington Museum de Londres, antepassado do Victoria & Albert 
Museum. 
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um Museu Nacional de Escultura e a associação da mais-valia das moldagens 

enquanto objetos de ilustração. Ambas nascem da ideia académica simultânea à da 

criação de um Museu Nacional e foram ensaiadas na utilização dos gessos na 

Academia de Belas Artes de Lisboa, na Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental 

Portugueza e Hespanhola, noutras exposições durante o século XIX e princípio do 

século XX, nos museus industriais (Leandro 2008), nos museus arqueológicos e 

também no MNBAA. 

Na primeira linha, o valor didático dos gessos preside à defesa de um Museu de 

Escultura Comparada. Adquire maior fôlego quando se encadeia a necessidade de 

reforma do ensino artístico com a defesa do ensino industrial (Leandro 2008) ou 

se equaciona o valor da Arte e o das artes aplicadas, isto é, o das Belas Artes com o 

da arte ornamental e o das artes decorativas (Pomian 2005, 45-46). 

Na segunda linha exprime-se o ideário de inventário do património. Os gessos são 

os elementos tridimensionais que fazem prova do corpus material - figurativo, 

arquitetónico ou meramente ornamental - a reunir num Museu Nacional de 

Escultura, trazendo para dentro dele todas as obras - incluindo aquelas que por se 

conservarem in situ seria mister substituir pela reprodução -, de modo a construir 

a história artística, irmanando na qualidade representacional os objetos 

considerados originais com as ditas cópias. 

Entre nós só a primeira das linhas vingou institucionalmente, concretizada em 

1963 na criação do Museu Nacional de Escultura Comparada pelo Decreto-Lei n.º 

45.413, 7/12/63, aberto no Palácio Nacional de Mafra. Mas muitas vozes a 

defenderam e sobre todas sobressairá a de Diogo de Macedo (1889-1959). 

Não obstante, verificamos que uma história do museu de escultura em Portugal (a 

história de um não-museu) está por construir em qualquer um dos rumos 

expostos. 

Ainda antes da criação do MNBAA, a Academia de Belas Artes de Lisboa recebeu, 

em 1856, a incumbência oficial de «proceder aos estudos necessarios para a factura 

de uma galeria, e bem assim, de um laboratorio de escultura, sendo nomeada uma 
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comissão para esse fim»3. A 5 de Agosto discutiu-se o projeto a construir no 

convento de São Francisco apresentado pelo arquiteto João Pires da Fonte (1796-

1873) orçado em 17:000:000 de réis. Apesar do voto negativo do pintor António 

Manuel da Fonseca (1796-1890), a proposta foi aprovada4. 

Por volta de 1847, um anónimo viajante inglês de passagem por São Francisco 

notara «nothing very good in the statuary gallery: it is principally occupied with 

plaster-casts from the antique» (Journal...1847, Vol. II, 25-26.). 

Em 1862, em pleno contexto antecedente à fundação da Galeria Nacional de 

Pintura, foi cometido ao professor de desenho Joaquim Pedro de Sousa (1818-

1878) o encargo da elaboração do «Regulamento para a Galeria de Pinturas, 

Desenhos e Esculturas» (Gonçalves 1957, 71.) indicador de que continuava a 

defender-se a ideia do museu central composto por várias secções das quais não 

estava dispensada a Escultura. 

No MNAA guarda-se um relatório inédito de Sousa Holstein sobre o estado da 

Academia, datado de 29.02.1864, que no ponto 11 dá conta que nada do projetado 

havia sido feito: «Nas estatuas e gessos destinados para estudo das aulas de dezenho 

e esculptura não houve nenhum augmento. E ainda mal porque é insignificante o 

numero dos que possui a Academia. Faltão-nos reproducções d’estatuas de primeira 

ordem. Museo d’esculptura ainda o não possuimos. São insignificantes os objectos em 

marmore que existem n’Academia. Comtudo (sic) seria talvez facil reunir n’um musêo 

os que por ventura existão no nosso paiz. Não faltão nos edificios arruinados 

esculpturas de merecimento artistico e de valor historico. Algumas infelismente teem 

já sido destruidas, outras exportadas, mas de muitas temos ainda conhecimento que 

se achão despresadas, maltratadas e expostas a eminente ruina. Não conviria formar 

com ellas um museo onde se pudesse estudar a historia da arte do nosso paiz? Onde o 

artista pudesse achar modêlos, e o erudito documentos?»5. 

                                                 
3 IMC, Efemérides Artísticas, "Em 14 de Fevereiro de 1856". 
4 Idem, "Em 5 de Agosto de 1856". 
5 MNAA, Arquivo Histórico, Caixa 1, Pasta 11, Academia Real de Bellas Artes. Relatórios 1863/1880, 
Doc. 1, 1864: «Relatorio do Exmo. Vice-Jnspector Marquez de Souza Holstein, dirigido ao Exmo. 
Ministro do Reino, em 29 de Fevereiro de 1864, mencionando o estado em que se achava a 
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Podemos concluir que, tal como Holstein defendeu a criação da Galeria Nacional de 

Pintura, concretizada em Março de 1868, deveria existir uma Galeria Nacional de 

Escultura, como escreveu em 1875: «O museu de esculptura ainda é menos custoso 

de organisar: póde em grande parte constar de copias. Estas copias são faceis de 

conseguir, ou por compras, ou por doações dos governos estrangeiros ou por trocas 

com outros museus. É mister tambem, não só para estas trocas, mas tambem para o 

augmento directo do museu, mandar formar as mais notaveis peças de esculptura e 

de estatuaria que existem nos portaes de muitas das nossas igrejas. Em 1867, e para 

apresentar em Paris na secção da historia do trabalho da exposição universal, alguns 

exemplares da nossa antiga estatuaria, pediu o commissario portuguez encarregado 

d'esta secção, que o auctorisassem a mandar formar algumas poucas estatuas e 

ornamentos de differentes periodos, para poder dar idéa, ainda que succinta, da 

historia da esculptura em Portugal: assim se fez, e na academia de Lisboa 

conservam-se, vasados em gesso, varios fragmentos de Belem, da Batalha, de 

Alcobaça, de Santa Cruz e da Sé Velha de Coimbra. Não houve tempo nem dinheiro 

para mais. Este ensaio provou comtudo que a idéa era pratica e de facil execução. 

Bastam pequenos recursos para que, dadas as salas necessarias, se forme com 

rapidez em Lisboa um museu bastante completo de esculptura, desde as reproduções 

de Niniveh [sic] e Persepolis até as afeminadas obras da escola dos Arpinos e 

Berninis. N'este museu aprenderia o alumno artista, estudaria o archeologo, e 

deleitar-se-iam os visitantes.» (Observações...1875, 30-31). 

Dentro destes princípios académicos enquadra-se ainda a criação pós-republicana 

do «Museu escolar de escultura comparada junto da Escola de Belas Artes de 

Lisboa», da iniciativa do Ministério da Instrução Pública, em 10.03.1919, para o 

qual foi nomeado João Barreira (1866-1961), professor de história da arte antiga e 

medieval. 

A outra perspetiva, da utilização dos gessos como inventário artístico e exposição 

pública do património, está desde logo presente nos preparativos para a Exposição 

Retrospectiva de Arte Ornamental Portugueza e Hespanhola.  
                                                                                                                                               
Academia, as alterações que ocorreram desde Junho de 1862, e apontando algumas providencias 
para melhorar o mesmo Estabelecimento.» 
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Fig.3 PNM-MEC, Moldagem do Púlpito de Santa 

Cruz de Coimbra. O púlpito de Santa Cruz já 

tinha sido objeto de uma reprodução anterior, por 

encomenda da Associação dos Arquitetos Civis 

Portugueses, para ser apresentado na Exposição 

Internacional de Paris, em 1867, e a este se 

referiu o Abade de Castro e Sousa em artigo 

publicado no mesmo ano no Archivo Pittoresco 

(Castro 1867, 192). O assunto foi tratado por 

Souto 2007, 059). 

Em documento originariamente não publicado, datável entre 1905-1910, Manuel 

de Macedo comunicava a sua suposição relativamente às "réplicas" que se 

encontravam no MNBA herdadas do espólio daquela Exposição (fig. 3), destas 

poderem ser obra de Alfredo de Andrade (1839-1915) que «executara o valioso 

contingente de reproduções em moldagem dos vários primores da Renascença 

italiana» ("Introdução..." 1946, 118). Como Emília Ferreira esclareceu (Ferreira 

2010, 195-196 e nota 146), a comissão organizadora previra reproduções de peças 

e Delfim Guedes, em ofício de 20.10.1881 dirigido ao governador do distrito de 

Coimbra, pediu autorização para executar a moldagem do púlpito (fig. 3) e dos 

baixos-relevos do claustro do Silêncio do Mosteiro de Santa Cruz. Terão sido 

aqueles trabalhos - alguns ainda conservados no Museu de Mafra - a que se 

referem os recibos assinados por Guido Baptista Lipi, em 1884 (fig. 4). Mais tarde, 

em 1890, Alfredo de Andrade fará efectivamente chegar mais moldagens de gessos 

a Portugal. (Andrade 1966, 278). 
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Fig.4 PNM-MEC. Assinatura e data da moldagem de um dos Retábulos do Claustro do 
Silêncio do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra executada por Guido Baptista Lipi, Coimbra 
1882. O recibo, de 1884, encontra-se em MNAA, Arquivo Histórico, Museu Nacional de 
Belas Artes e Arqueologia, Documentação Vária, 1879-1904: «a) Conde Almedina / O muzeu 
Nacional de Bellas Artes, Comprova a Guido Baptista Lipi. Uma reproducção em gesso do 
pulpito da igreja de Sta. Cruz de Coimbra, e mais uma reprodução de um baixo relevo da 
porta latheral da Sé velha de Coimbra, e duas de dois medalhões do Tumulo de D. Affonso 
Henriques existentes na mesma igreja ____Rs. 270$000 / Lisboa 8 de Maio de 1884». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A simultânea ocorrência da exposição de arte ornamental em Lisboa com a 

abertura do Musée de Sculpture Comparée em Paris, em 1882, criado pela comissão 

des Monuments historiques sobre o programa concebido por Viollet-le-Duc (1814-

1879), não pode passar despercebida. Até 1878, o arquiteto apresentara dois 

relatórios sobre a matéria (Viollet-le Duc s.d.), que farão escola pela Europa. Nesse 

discurso museológico subjaz a ideia de que a arte das diferentes civilizações teve 

fases similares de desenvolvimento, os exemplares mais significativos da escultura 

francesa dos séculos XII ao XVI confrontavam com os da escultura clássica que 

eram os mais estudados pelos artistas nas academias, formando-os visualmente, 

tal como ao público visitante, por comparação. 
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Roland Recht (2001, 46) explica estes conceitos correlacionados na ideia do museu 

de escultura comparada a partir de três modelos de referência mental, e creio que 

essa interpretação é aplicável à realidade portuguesa até Diogo de Macedo. Para 

Viollet-le-Duc estava em causa a reabilitação da arte medieval francesa - o que não 

deixa de ser o caso para a medievalidade portuguesa desde Almeida Garrett, 

Alexandre Herculano ou Oliveira Martins -, portanto uma construção identitária. 

Distinguem-se um modelo epistemológico, historiográfico e estético. O modelo 

epistemológico, das ciências naturais, cruza comparativismo e evolucionismo; o 

modelo historiográfico tem base na teoria da periodização linear de Winckelmann 

(1717-1768) expressa na História da Arte da Antiguidade (1764); o modelo 

estético através do ideal de museu imaginário punha em paralelo as cópias de 

escultura com a fotografia, a galvanoplastia, ou outros métodos reprodutivos da 

obra de arte, tem um objetivo final didático. 

Na primeira metade do século XX em Portugal, a defesa deste museu será 

protagonizada por Joaquim de Vasconcelos (1849-1936), retomando escritos 

anteriores (Leandro 2008, 384-386); por José de Figueiredo; mas sobretudo por 

Diogo de Macedo. 

Vasconcelos foi assertivamente crítico da coleção de escultura do Museu das 

Janelas Verdes, em 1914: o seu estado embrionário não tinha justificação, «falta a 

representação total de estylos importantissimos estrangeiros e na secção nacional a 

pobreza é ainda mais evidente». Sobretudo porque seria possível fazê-lo através da 

escultura comparada e dos gessos cujo número considera escasso, colecionados ao 

acaso. Continua a bater-se pela ideia de que um Museu de escultura comparada só 

viria beneficiar a educação artística, com grande atraso perante a França e a 

vizinha Espanha que tinha o Museu de reproducciones artisticas no Casón del 

Retiro. Haveria mais vantagens pois, «desligando de arte antiga os dois futuros 

museus de arte ornamental e de esculptura comparada», isto, é, fazendo-se «a 

separação das artes plasticas e das artes decorativas» ganhar-se-ia nas Janelas 

Verdes o espaço necessário para as secções de pintura, dos desenhos e das 

gravuras (Vasconcelos 1914). 
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José de Figueiredo memorizou as recomendações de Vasconcelos. Após encerrar a 

Exposição de Arte Francesa (MNAA 1934), obtém autorização governamental para 

comprar as moldagens mostradas. Teriam como destino a igreja do Convento das 

Trinas, cuja cedência pede à Direção Geral da Fazenda Pública, prevendo obras do 

arquiteto Guilherme Rebelo de Andrade, para constituírem o «núcleo de um futuro 

museu do género, cuja falta tanto se fazia sentir entre nós»6. 

Diogo de Macedo será o fiel dos fiéis ao conceito da arte comparada e, acima de 

tudo, à ideia da escultura comparada que na sua produção crítica e historiográfica 

surge como verdadeiro manifesto: «Sonho, talvez por isso, há muito, com a 

realização de um museu de arte-comparada em Portugal, isto é: um museu-escola, 

com uma oficina anexa, de moldagens plásticas e reproduções gráficas, um 

documentário escolhido e necessário para o ensinamento da escultura e para 

consulta fácil dos artistas que destas coisas vivem e com elas sonham» (Macedo 

1934, 7). 

Dessa crença tenaz - a que congrega portugueses mais antigos como Ramalho 

Ortigão, Joaquim de Vasconcelos e António Augusto Gonçalves - vai emergir a 

defesa da imaginária nacional: «Incrédulos pessimistas interrogarão aonde iremos 

nós buscar os originais dêsses moldes para erguer um museu que mereça tanto 

brado. Respondo: em tôda a terra portuguesa, onde em oito séculos se fabricaram 

maravilhas plásticas e ornamentais, onde se gravou com vigoroso escopro uma coisa 

que os míopes eruditos negam, e que nós os artistas asseguramos existir, pela honra 

da nossa sensibilidade: a imaginária nacional, de caracterizadas feições, que nem as 

proficiências estrangeiras conseguiram desnaturar. Bem ao contrário do que vemos 

por aí escrito, foram os estranhos, cá vindos à chamada dos governantes, que em vez 

de se adaptarem aos seus moldes, (embora nos educassem os sentidos para um 

aperfeiçoamento técnico) se amoldarão frequentemente ao jeito que cá existia, 

bárbaro de talhe, mas sensível de expressão.» (Macedo 1934, 9). 

                                                 
6 MNAA, Arquivo de Secretaria, Cópias de Correspondência Remetida 1934, Livro 5º, Nº 1.010; Livro 
5º, Nº 1020, Proc. Nº 22; Livro 5º, Nº 1.055, Proc. 65/22; Livro 5º, Nº 1057, Proc. 65/22; Livro 5º, 
Nº 1058; Livro 9; Livro 10; Cópias de Correspondência Remetida, Janeiro a Dezembro de 1935, Livro 
1º, Nº 129, Proc. Nº 26. 
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O relatório apresentado por Diogo de Macedo à JNE em 19407 regista o historial do 

conceito de Escultura Comparada e a situação portuguesa. Se no fundamento se 

inspira em Viollet-le-Duc, vai para além dele. Mostra-se atento e atualizado sobre a 

realidade e as transformações monumentalizantes do Musée de Sculpture 

Compararée parisiense8. Diogo de Macedo solicitava «urgência na resolução de tão 

patriótico problema», pedindo «lugar próprio para seu salvamento e valorização». 

Devia ser a escultura portuguesa e depois a escultura executada por estrangeiros 

no país - «aportuguesada, nacionalizada» - a constituir o acervo onde «o génio e a 

tradição da raça ficarão ali arquivados em todas as suas faces, épocas e gostos», que 

tem a sua «conveniência educativa» e «deve servir, em especial, como escola auxiliar 

de alunos das Escolas de Belas Artes e mesmo os das Escolas Industriais». No 

reconhecimento de que seria quase impossível em Portugal construir de raiz um 

museu com características tão específicas, punha como hipótese de localização a 

«Cordoaria, em Belém»...depois de definido o local, era exequível num ano «abrir as 

portas ao público, aos estudiosos, aos operários e aos artistas».  

Este substrato intelectual subjaz ao projeto de Diogo de Macedo para a Exposição 

de Moldagens de Escultura Medieval em Portugal (MNAA 1940), como expressa no 

Catálogo-Guia (Exposição 1940, 9). Contudo, esta inauguraria em paralelo com a 

Exposição dos Primitivos Portugueses, ambas Exposições de Arte das 

Comemorações dos Centenários. Para além de interligar ideologicamente as duas, 

havia que compaginar com outra realidade politizada, da qual também faziam 

parte as obras de renovação do MNAA, o que explica que tivesse sido dada a 

                                                 
7 Relatório que continua a defender em 1946, face às solicitações apresentadas pela Sociedade 
Nacional de Belas Artes à Junta Nacional de Educação. ANTT, JNE, Livro 97, Actas da 1ª Subsecção 
da 6ª Secção, 1939-1946, Acta 46ª, 28/11/1940: fl. 17v. Uma cópia do relatório encontra-se em 
MNAA, Arquivo do Dr. João Couto, Pasta 92 – Pareceres da Junta Nacional de Educação. Proposta de 
Diogo de Macedo para um Museu de Escultura Comparada a edificar em Belém, 15 de Março de 
1944, dactilografada. 
8 O Museu do Trocadero foi rebatizado em 1927. As alterações foram protagonizadas primeiro por 
Camille Enlart (1862-1927) e em seguida por Paul Deschamps (1884-1974). Reafirma-se a vocação 
didática, aumentam enciclopedicamente os objetos-cópias, o que é possível pela instalação de uma 
oficina no próprio museu e, sobretudo a partir de 1937, o Musée, novamente des Monuments 
historiques, transforma-se no espaço de exaltação dos monumentos da França cujas moldagens se 
exibem a partir dessa data como verdadeiras peças únicas. 
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Fig.5 Croquis da planta do Edifício Anexo 
com anotação sobre as exposições de 
Moldagens de Escultura Medieval 
Portuguesa e Primitivos Portugueses, 
MNAA 1940 © CMRS-IQ, Fundo Reynaldo 
dos Santos, Caixa Exposições Centenárias. 

palavra ao comissário das Exposições de Arte que seriam realizadas no Edifício 

Anexo das Janelas Verdes e não ao diretor do Museu.  

 

 

Como Reynaldo dos Santos justificou na carta-sinopse dirigida a Júlio Dantas9 em 

14.12.1939, «A inclusão duma exposição de moldagens de escultura medieval no 

programa das exposições de Arte, exposição a realizar ao mesmo tempo que a de 

Pintura Primitiva no Museu das Janelas Verdes, obedeceu à ideia de que a 

apresentação de algumas dezenas de reproduções de esculturas, na impossibilidade 

de virem os originais, feita a-par-das pinturas (que na sua quasi totalidade são de 

assunto religioso) seria um complemento extremamente elucidativo para a 

compreensão e apreciação destas últimas não apenas como obras de arte, mas na 

sua função decorativa e expressão religiosa. (...) Ao mesmo tempo, esta exposição 

vinha resolver o difícil problema da decoração do átrio do novo edifício do Museu das 

Janelas Verdes durante a exposição da pintura. Este átrio será ponto de passagem 

obrigatório para as salas de exposição, visto não ser possível fazer-se o acesso por 
                                                 
9 Reynaldo dos Santos foi o Presidente da Secção das Exposições de Arte; Júlio Dantas o Presidente 
da Comissão Executiva dos Centenários.  
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outro lado, nem tam pouco vedar o referido átrio das vistas do público, em 

consequência de para ele abrir a galeria do pavimento superior. Por outro lado, os 

museus não possuem, infelizmente, objectos de arte sacra ou civil dos séculos XV e 

XVI, de grandes dimensões, que possam apresentar-se, num compartimento das 

proporções do referido átrio (...). As moldagens de escultura removem tal dificuldade 

e bastaria esta razão, se outra não houvesse, para se justificar o projecto duma 

exposição desta natureza no átrio do novo Museu.»10 (fig. 5). 

No MNAA, o encerramento de Moldagens, implicará o futuro dos "gessos". Diogo de 

Macedo não teria ali as salas do museu comparado e a impossibilidade física de 

manter em reserva todas as obras acabará por destiná-las às arrecadações dos 

Jerónimos, em Belém. Foram transportados na primeira semana de Março de 1944, 

sempre acompanhadas por Macedo, após negociações entre a direção do MNAA, a 

DGESBA, a DGEMN e a Direcção-Geral da Fazenda Pública que, afinal, era a sua 

proprietária11. 

Vale a pena transcrever a memória de João Couto que, em 1948, recordava uma 

visita que fizera em 1907 às salas do MNBA repletas de moldagens onde, «nesse 

tempo se resolveu a aspiração dos artistas portugueses - de terem ao alcance 

moldagens de obras de arte para servir de orientação a seus estudos. Embora pobre, 

o recheio dessas salas não estava mal apresentado e constituía óptima lição, ainda 

hoje não renovada»12.  

Após um efémero projeto de construção de um Museu de Escultura Comparada na 

Praça do Império13 -, que iria juntar-se ao de Arte Contemporânea, ao de Arte 

                                                 
10 MNAA, Arquivo de Secretaria, Comissão dos Centenários, Dossier Exposições de Arte Antiga, Procº 
17 e MNAA, Arquivo de Secretaria, Comissão dos Centenários: Livro de Actas; Dossier de Exposições 
de Arte Antiga, Procs. I-XVI; Dossier Exposições de Arte Antiga, Procs. XVII-XXVI. 
11 Permaneceram no MNAA 101 moldagens, entregues à Escola de Belas Artes de Lisboa apenas em 
1951 (Boletim 1953, 84). 
12  Em nota explicará o que vinha praticando com esses objetos, na qualidade de diretor: «Quando 
em 1936 transformei em arrecadação ordenada o piso térreo do Anexo, ao tempo única parte dele 
existente, aproveitei uma das salas para ali colocar parte da colecção de moldagens, pois a outra fora 
entregue à Escola de Belas Artes. Durante as obras posteriormente efectuadas, esse precioso espólio 
passou a andar de arrecadação em arrecadação, até que, em 1944, foi para Belém, a fim de constituir, 
com o núcleo da Exposição dos Centenários, o Museu de Reproduções em projecto.» (Couto 1948, 6 e 
nota 1). 
13 MNAA, Arquivo do Dr. João Couto, Pasta 92. 
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Popular e ao das Comemorações Centenárias - entregue ao arquiteto Luís Cristino 

da Silva (1896-1976) e cuja museologia seria naturalmente responsabilidade de 

Diogo de Macedo14, entre 1943 e 1944, o desejado museu só se concretiza em 

1963. Anacronicamente, quando a elevação das moldagens a objetos museológicos 

quase desaparecera na Europa, é instalado no Palácio Nacional de Mafra, quando já 

tinham desaparecido os seus coerentes defensores.  

Não se integrando na linha dos sonhados museus de escultura comparada, 

documentou-se outra proposta distinta. Fundando os conceitos na proteção do 

valor patrimonial dos fragmentos e das obras de arte do País, consentâneos com as 

múltiplas práticas de historiador da arte, arqueólogo, etnógrafo, inventariante ou 

museólogo, Vergílio Correia (1888-1944) num apontamento manuscrito não 

datado afirma a necessidade da criação de um museu de Escultura e Epigrafia15. 

Relaciona-se com outras anotações sobre a «Reorganização dos Serviços Artísticos 

em Portugal. Extracto das actas das sessões realizadas pela Comissão, no Ministerio 

da Instrução, sobre a presidência do Director Geral das Belas Artes, Sr. Dr. Augusto 

Gil. Primeira redacção de Antonio Arroyo, Dr. Vergilio Correia, Paulino Montez. É 

plausível tratar-se do fragmento da proposta daquela comissão mandatada para 

estudar a reorganização dos serviços artísticos, criada perante o movimento crítico 

suscitado pelo Decreto 15.216/1928, de 14 de Março, que constituiu o primeiro 

ensaio de reforma legislativa do sector durante o período da Ditadura. 

Vergílio Correia reconhece que em vários museus existiam coleções de escultura e 

epigrafia de valor considerável. Mas as recolhas dos últimos anos do património 

estatuário e decoração arquitetónica tinham sido quase todas incorporadas no 

Museu Arqueológico do Carmo, museu privado da Associação dos Arqueólogos 

Portugueses. O Estado não possuía nenhuma instituição com categoria para 

desempenhar tais funções, o que trazia consigo venda de bens a particulares, 

descaminho de obras e destruição de muitas «páginas dispersas do passado». 

                                                 
14 A questão foi tratada por Almeida 2009: 388-391, com base em fontes diversas daquelas que aqui 
apresento. 
15 Não datada, tal nota pode ter sido redigida em Lisboa, ainda na qualidade de funcionário do 
MNAA (1916-1921) e antes da ida para a Universidade de Coimbra (1921) e para a direção do 
MNMC (1929). 
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Propõe que «sem aumento de despeza para o Estado e aproveitando um edifício do 

mesmo Estado» se salvaguardem «as especies esculturaes e epigráficas que se 

encontrem abandonadas ou aquelas que de futuro venham a aparecer em resultado 

de excavações ou demolições». Poderia este funcionar como uma secção do MNAA e 

a gestão ser confiada a um dos conservadores do quadro das Janelas Verdes que 

responderia diretamente ao Conselho de Arte e Arqueologia da 1ª Circunscrição. 

Sugere como localização a igreja do Menino Deus, a solicitar ao Ministério das 

Finanças16.  

No MNAA, primus inter pares, a história da Coleção de Escultura foi indissociável da 

história do restante acervo, até 1980 e à incorporação da Coleção Ernesto Vilhena 

que permitiu uma exposição permanente da história da imaginária portuguesa dos 

séculos XIII-XIV ao século XIX. Até 1994 a sua exposição também não teve 

autonomia espacial, convergindo com as outras coleções para a identidade de um 

museu nacional forjada na combinação e convivência das Belas Artes com as Artes 

Decorativas, que é indubitavelmente único na qualidade das diferentes coleções 

das "artes portuguesas antigas". Como João Couto afirmou há muito, esta é «a sua 

razão essencial, aquela que o individualiza e o diferencia de seus semelhantes» 

(Couto [1949] ed. 1963, 118). A mesma conclusão estende-se aos restantes museus 

nacionais. 

Nunca se concretizou, portanto, a ideia de um Museu Nacional de Escultura. A 

história da escultura em Portugal até aos meados do Século XIX-início do Século XX 

pode fazer-se nos museus nacionais. As coleções museológicas complementam-se 

praticamente numa sequência cronológica, numa "quase" distribuição geográfica 

de Sul para Norte, começando com a Antiguidade do Museu de Faro e do Museu de 

Évora, subindo até Lisboa, Conímbriga e Coimbra; passando à Idade Média em 

Lisboa e Coimbra; os séculos XVI a XVIII em Évora, Lisboa - definitivamente 

macrocéfala - e Coimbra; continuando a subir no tempo para o Porto, onde o 

percurso se encerra. 

                                                 
16 ANTT, Arquivo Vergílio Correia, Nº 114, "Reforma das Belas Artes Sobre decº 15216", 
manuscrito, s.d. [1928].  
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Se essa geografia museal é o fruto da história patrimonial, mais do que da história 

artística, constitui também por si uma natural rede de museus com coleções de 

referência para a história da escultura. À semelhança do que os museus parisienses 

criaram em 2005 com o projeto La Grande Galerie des Sculptures (Dufrêne 2005), 

Portugal dispõe de uma vasta galeria - territorializada - que tem as portas abertas 

para os visitantes. 
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Fig. 1 Vista geral do salão expositivo da SNBA, 1957 
© Foto Abreu Nunes, FCG-BA   

Tarefa 6. As exposições de Artes Plásticas da Fundação Calouste 

Gulbenkian (1957 e 1961): um estudo sistemático 

 

Fundação Calouste Gulbenkian: estratégias de apoio e 

internacionalização da arte portuguesa, 1957-1964.  Projeto de 

Doutoramento. 

Leonor de Oliveira 

Instituto de História da Arte FCSH/UNL, linha de Museum Studies 

Bolseira de Doutoramento da FCT 

 

 

A sexta e última tarefa do projeto Fontes… decorreu de uma investigação de 

doutoramento, orientada pela Professora Raquel Henriques da Silva, que visava 

analisar a atividade da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) no campo das artes 

plásticas, nos primeiros anos de existência: Fundação Calouste Gulbenkian: 

estratégias de apoio e internacionalização da arte portuguesa, 1957-1964. Entre as 
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várias iniciativas que a Fundação levou a efeito, deu-se particular atenção às suas 

exposições, não só por constituirem uma manifestação pública da sua ação na área 

artística, mas também porque com elas a FCG pôs em prática um programa mais 

extenso de apoio aos artistas portugueses, através da sua premiação e aquisição de 

obras.  

Esta Tarefa centrou-se numa dessas exposições, a primeira a ser organizada pela 

FCG e que foi simultaneamente a primeira manifestação pública desta instituição 

no campo das artes plásticas. 

A primeira Exposição de Artes Plásticas (1957) foi, por isso, um ensaio da 

intervenção da FCG no meio artístico português na medida em que o seu objetivo 

era o apuramento dos principais problemas que o afetavam. O seu impacto deveu-

se também à montagem expositiva, tendo a Fundação investido na recuperação das 

salas da Sociedade Nacional de Belas-Artes (SNBA), onde a Exposição teve lugar, e 

num arranjo cuidado na disposição de obras e no desenho dos equipamentos 

museográficos.  

A análise desta Exposição encerrou cronologicamente o estudo promovido pelo 

projeto Fontes…, mas, simultaneamente, abriu a investigação ao papel 

desempenhado pelas exposições na História da Arte e na atividade dos museus/ 

instituições com fins artísticos. A Exposição de Artes Plásticas, para além de 

promover essa articulação, antecipou também, indiretamente, um momento 

importante da história dos museus portugueses – a abertura do Museu Calouste 

Gulbenkian em 1969. 

 

Uma visita à primeira Exposição de Artes Plásticas 

As Fontes 

O objetivo inicial desta Tarefa era a reconstituição virtual das duas primeiras 

Exposições de Artes Plásticas (1957 e 1961), que integravam o programa de 

trabalhos da tese de doutoramento acima referida. Para tal, dependia-se em grande 

medida da riqueza do espólio documental, sobretudo fotográfico.  

A participação da FCG neste estudo, formalizada pelo protocolo estabelecido entre 

esta instituição e o Instituto de História da Arte (IHA), através do projeto Fontes…, 
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possibilitou a consulta da documentação escrita e fotográfica daquelas Exposições. 

O apoio da Biblioteca de Arte foi imprescindível nesta tarefa, bem como a 

orientação da equipa de arquivistas que se encontram a organizar o arquivo do 

Serviço de Belas-Artes1.  

Após a análise da documentação existente sobre cada uma das exposições, o plano 

inicial teve que ser alterado - deparámo-nos então com a escassez de imagens 

relativas à II Exposição, o que impossibilitou a sua projeção virtual. 

 

 

 

                                                           

1 Dirigimos o nosso agradecimento pessoal à diretora da Biblioteca de Arte, Dr.ª Ana Paula Gordo, 

que desde logo criou as melhores condições para que a investigação associada a esta tarefa se 

desenrolasse, possibilitando o acesso a toda a documentação. Agradecemos igualmente o Dr. Jorge 

Resende, Dr.ª Constança Rosa, Dr.ª Ana Barata e Dr. Carlos Morais, pelo seu indispensável apoio a 

este projeto. O nosso agradecimento tem ainda que ser dirigido à equipa de arquivistas que 

acompanharam a consulta do Arquivo do Serviço de Belas-Artes, pela atenção imediata que 

dirigiram aos nossos pedidos: Dr.ª Ana Paula Vilas, Dr.ª Sandra Duarte e Dr.ª Mafalda Melo de 

Aguiar.  

Fig. 2 Vista geral da exposição, com núcleo de obras dos artistas 
premiados: Barata Feyo, Dordio Gomes, Eduardo Viana e Jorge Vieira. 
SNBA, 1957 © Foto Abreu Nunes, FCG-BA 
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No caso da primeira Exposição, encontrámos, no arquivo fotográfico da Biblioteca 

de Arte, um registo sistemático, que inclui os espaços de acolhimento das obras, os 

núcleos expositivos, visitas guiadas e fotografias individuais de peças exibidas. Este 

acervo compreende 345 provas fotográficas e 293 negativos, constituindo um caso 

quase excecional no panorama português. 

Quanto à documentação escrita, o arquivo do antigo Serviço de Belas-Artes da FCG 

(1956-2012), contém preciosa informação respeitante à «Organização e 

Funcionamento» da Exposição. Nele encontramos as listas de artistas admitidos e 

recusados, o rol de obras adquiridas pela Fundação e por particulares, recortes de 

imprensa, correspondência entre a Fundação e diversas personalidades2. O 

Arquivo integra ainda os boletins de todos os artistas que submeteram obras ao 

Júri de Seleção.  

Outra fonte, que foi essencial para a identificação das obras reproduzidas nos 

diversos documentos fotográficos, foi o catálogo da exposição. Esta publicação é 

também ela um objeto excecional dada a profusão de imagens e de conteúdos 

integrados (biografia de todos os artistas, descrição de todas as obras exibidas), 

que compõem 313 páginas. O catálogo integra ainda uma folha anexa com os 

valores de compra da maioria das peças3.  

Conserva-se ainda na Cinemateca Portuguesa um pequeno excerto do filme 

Imagens de Portugal 127 (1957), produzido pela Uliyssea Filme, dedicado à 

Exposição de Artes Plásticas - «Apontamento: A 1ª exposição de artes plásticas da 

Fundação Gulbenkian». Este apontamento foi filmado aquando da inauguração da 

Exposição, mostrando os convidados de honra (o Presidente da República, o 

Ministro da Educação Nacional e o Cardeal Patriarca) acompanhados por Azeredo 

                                                           

2 Esta informação encontrava-se reunida num dossier que integrava os assuntos seguintes: 

Organização dos serviços da exposição de artes plásticas; Agenda da exposição; Contabilidade/ 

Despesa; Imprensa e Publicidade: Emissora Nacional, Jornais e Televisão; Inauguração: convites; 

«Modelo da carta enviada aos artistas que segundo o parecer do júri ficaram por considerar»; 

«Modelo da carta enviada aos artistas que reclamaram junto da Fundação pelo facto de não terem 

sido admitidas obras suas à Exposição de Artes Plásticas»; Recortes de imprensa; Modelos de 

Boletins; Reuniões; Sociedade Nacional de Belas-Artes; Correspondência dirigida ao Conselho de 

Administração da FCG; Grupo de Artistas Portugueses; Cartaz; Catálogo; Conferências; Júris e 

prémios; Prémios; Artistas e obras. 
3 Exposição de Artes Plásticas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1957. 
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Perdigão na sua visita às salas da SNBA, destacando depois, uma a uma, as obras 

dos artistas premiados4. O narrador deste apontamento realçou a importância da 

exposição e o grande interesse que despertou devido ao «mérito» das obras 

apresentadas e ao «avultado» valor dos prémios atribuídos, declarando depois que 

os «artistas nacionais e estrangeiros que trabalham em Portugal têm na Fundação 

Gulbenkian um poderoso estímulo»5.  

 

 

 

                                                           

4 Os artistas premiados nas diferentes secções da Exposição de Artes Plásticas (Pintura, Escultura, 

Desenho e Gravura) foram os seguintes: Eduardo Viana (Grande Prémio), Dordio Gomes, Abel 

Manta, Júlio Resende e Guilherme Camarinha (Pintura); Barata Feyo (Grande Prémio), António 

Duarte, Joaquim Correia e Jorge Vieira (Escultura); Bernardo Marques e António Areal (Aguarela e 

Desenho); Teresa de Sousa (Gravura).  
5 Apontamento: A 1ª exposição de artes plásticas da Fundação Gulbenkian. Imagens de Portugal 

127. Vídeo (DVD), 2’ 53’’. Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema. 

Fig. 3 Visita de estudo à Exposição de Artes Plásticas. O grupo observa a 

escultura de Jorge Vieira, Varina e uma pintura de Júlio Resende (ao fundo, 
à esquerda). SNBA, 1957. © Foto Abreu Nunes, FCG-BA 
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A visita virtual 

O objetivo de sistematizar e disponibilizar a informação recolhida acerca da 

Exposição de Artes Plásticas levou a uma segunda etapa desta Tarefa. Tendo como 

ponto de partida a ampla documentação fotográfica, o apontamento fílmico 

mencionado e os registos escritos, a ideia desenvolver uma solução que articulasse 

de forma mais acessível e apelativa todos estes testemunhos assumiu forte 

pertinência. A criação de uma visita virtual à Exposição da FCG cumpriria estes 

objetivos e proporia ainda uma análise mais abrangente uma vez que possibilitaria 

ter em linha de conta a sua museografia. Esta é uma componente que não tem sido 

aprofundada suficientemente, devido não só à escassez de documentação 

fotográfica, mas também ao facto de só muito recentemente se ter começado a 

valorizar, no estudo das obras de arte, o modo como elas foram dadas a conhecer 

ao público.  

Foi essencial para a prossecução desta Tarefa o estabelecimento de uma parceria 

com o Centro de Investigação em Informática e Tecnologias da Informação – CITI, 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. A equipa 

responsável pela programação da visita virtual foi coordenada pelo Professor 

Nuno Correia e integrou os investigadores Rui Nóbrega (Doutoramento) e Carlos 

Nobre (Mestrado), que desenvolveu a sua dissertação no âmbito deste projeto6. A 

esta equipa juntou-se Ana Bárbara Teixeira, autora do design da aplicação.  

A ferramenta criada funciona como uma base de dados, que dá a conhecer não só 

os espaços e percurso da exposição, mas as obras expostas. A sequenciação dos 

núcleos conforme a sua disposição nas salas da SNBA, permite simular uma visita à 

exposição e aceder às obras apresentadas em cada setor. 

A principal fonte para a identificação das obras foi, como já se referiu, o catálogo da 

exposição, que reproduz uma obra de cada autor em cada uma das secções 

(Pintura, Escultura, Desenho e Gravura). No entanto, as informações 

disponibilizadas por esta publicação não permitiram identificar todas as obras que 

                                                           

6 Nobre, Carlos David Almeida. 2012. Sistema para Navegação Web usando Imagens e Vídeo. 

Caparica: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Tese de Mestrado. 
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surgem nas fotografias. Não foi também possível indicar a localização atual da 

grande maioria das peças apresentadas na Exposição. 

Apesar das falhas na identificação e visualização de algumas obras (todas as 

fotografias são a preto e branco) é possível obter uma impressão global do 

conteúdo da Exposição, mas também parcial, ao percorrer-se virtualmente os 

diferentes núcleos (V. texto da autoria de Rui Nóbrega, Carlos Nobre e Nuno 

Correia).  

Esta visita virtual, para além de dar a conhecer a exposição e as obras que nela 

foram mostradas, pretende também ser uma ferramenta de trabalho para os 

investigadores que se debrucem sobre o tema das exposições, museografia ou 

sobre o estudo de um artista ou obra em particular, explicitando desta forma uma 

articulação entre a História da Arte/ Exposições de Arte. Esta ferramenta 

manifesta, por isso, as potencialidades da organização e análise de um acervo 

fotográfico dedicado a uma exposição, na medida que extrai dele as informações 

que as imagens por si só não podem transmitir. Para além disso, é também 

importante confrontar a documentação fotográfica com outras fontes, promovendo 

deste modo uma abordagem mais complexa e ao mesmo tempo crítica 

relativamente aos diferentes testemunhos recolhidos. 

A integração desta Tarefa no programa de trabalhos do Projeto Fontes… permitiu o 

estabelecimento das parcerias institucionais necessárias à sua concretização. 

Tornou possível igualmente a constituição de uma equipa multidisciplinar, que 

levou a bom termo a criação da visita virtual à Exposição de Artes Plásticas. Deste 

trabalho em equipa resultaram ainda dois projetos académicos, uma tese de 

doutoramento, em História da Arte/ Museus e Património, e uma dissertação de 

Mestrado, em Engenharia Informática, que não só aprofundaram temáticas 

relacionadas com as suas áreas de investigação, mas promoveram também um 

cruzamento disciplinar, que se mostrou essencial para tornar acessível não apenas 

à comunidade científica, mas também ao público em geral, os resultados deste 

projeto. 
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Tarefa 6. As exposições de Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian 

(1957 e 1961): um estudo sistemático 

 

A Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian 

(1957): uma visita virtual 

Rui Nóbrega e Carlos Nobre 

Centro de Investigação para as Tecnologias de Informação – FCT/UNL 

  

 

Incluída na sexta tarefa do Projeto Fontes… encontrava-se uma componente 

técnica de criação de uma visita virtual através da web com o intuito de explorar a 

exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian de 1957. 

Pretendeu-se com este sítio na Internet divulgar o acervo digital encontrado e 

desenvolver diferentes formas de pesquisa dessa mesma informação. Para tal 

constituiu-se uma equipa multidisciplinar composta por elementos do Instituto de 

História de Arte (IHA) da FCSH-UNL, nomeadamente a investigadora Leonor 

Oliveira (Doutoramento) com coordenação da Professora Doutora Raquel 

Henriques da Silva, e elementos do Centro de Investigação para as Tecnologias de 

Informação (CITI) da FCT-UNL composta pelos investigadores Rui Nóbrega 

(Doutoramento), Carlos Nobre (Mestrado) e Ana Bárbara Teixeira (Designer) com 

coordenação do Professor Doutor Nuno Correia. Do ponto de vista tecnológico o 

principal desafio neste projeto prendia-se com o facto de se estar perante uma 

exposição que ocorreu no passado e da qual apenas existe uma memória 

fotográfica. Como base para todo o sistema de informação existem essencialmente 

uma vasta coleção de fotografias a preto e branco e uma curta-metragem 

reportando o dia da inauguração da exposição. Apesar de bastante extensa, a 

coleção de imagens documenta sucintamente cada divisão da exposição mostrando 

todas as paredes mas sem grandes redundâncias ou repetições de diferentes 

ângulos.  
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Tendo em conta a informação presente o principal objetivo da equipa do CITI foi 

criar um sistema de visualização de exposições do passado com várias formas de 

navegação entre imagens incluindo alguns métodos de interação experimentais e 

inovadores. Por forma a implementar este sistema de visualização web foi usado 

como caso de estudo a exposição de 1957 anteriormente mencionada. No entanto, 

o objetivo foi sempre a construção de uma plataforma genérica que servisse 

diferentes exposições em diferentes momentos temporais. A criação deste sistema 

genérico de visualização foi o tópico principal da tese de mestrado de Carlos 

Nobre1 e é parte integrante do trabalho de doutoramento de Rui Nóbrega. 

 

Processo de Implementação da Tarefa 

Esta tarefa foi realizada através de um processo interativo que pode ser descrito 

como contendo os seguintes passos: (1) Recolha de Materiais, (2) Análise de 

Requisitos, (3) Design de Interfaces (4) Desenho do Sistema, (5) Implementação, 

(6) Testes de Usabilidade e (7) Documentação. Estes passos foram seguidos 

sequencialmente sendo constantemente revisitados sempre que necessário. 

 

Recolha de Materiais 

Para realizar esta tarefa existiu uma componente inicial de (1) pesquisa e recolha 

de dados em que a equipa do IHA forneceu uma vasta quantidade de informação 

sobre a exposição. Como resultado, um arquivo vasto de fotografias a preto e 

branco foi recolhido, representando as divisões da exposição. O catálogo com a 

informação sobre todas as obras de arte foi também recuperado e digitalizado. O 

mapa da exposição teve de ser ajustado usando as fotos antigas, já que as 

construções mais recentes são ligeiramente diferentes. 

 

 

                                                           

1 Carlos Nobre, Sistema para Navegação Web usando Imagem e Vídeo, Tese de Mestrado em 
Informática, Faculdade de Ciências de Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 
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Análise de Requisitos 

Tendo em conta esta informação foi feito um (2) levantamento de requisitos para 

perceber qual deveria ser o conteúdo do sistema. Estre os vários requisitos 

levantados concluiu-se que deveria ser possível consultar em detalhe todas as 

obras da exposição, navegar entre as várias salas da exposição, mostrar o vídeo da 

exposição com informação associada e pesquisar rapidamente o conteúdo em 

termos de autor e obra. Nesta fase foi efetuado um levantamento do estado de arte 

na área da visualização multimédia de exposições de museus. Para tal foram 

estudados em detalhe alguns projectos multimédia conhecidos nacional e 

internacionalmente como por exemplo o Google Art Project2, o Hermitage 

Museum3 ou o Museu Nacional de Arte Antiga4. Este estudo permitiu perceber 

quais os paradigmas que são normalmente utilizados nestes sistemas e onde 

poderíamos inovar em termos de interação. 

 

Design de Interfaces 

O (3) design da aplicação Web  foi personalizado para esta exposição, embora tire 

partido da plataforma desenvolvida e da base de dados do sistema. Para a 

construção da interface gráfica, o conceito principal seguido foi o de manter a 

estética visual do período, em que a exposição ocorreu, ajudando a imersão do 

utilizador comum e a participação do utilizador especialista. A pesquisa intensa da 

documentação histórica permitiu o uso de elementos gráficos, como o tipo de letra, 

ícones e elementos decorativos, sendo aplicados na navegação de forma a tentar 

relembrar o melhor possível aquele período. A Figura 1 ilustra o conceito gráfico 

da interface realizado pela Designer Ana Bárbara Teixeira. 

 

                                                           

2 Google Art Project, http://www.googleartproject.com/, último acesso Janeiro de 2013.  
3 Hermitage Museum, Fred Mintzer, Gordon W. Braudaway, Francis P. Giordano, Jack C. Lee, Ka- ren 
A. Magerlein, Silvana D’Auria, Amnon Ribak, Gil Shapir, Fabio Schiatta- rella, John Tolva, e Andrey 
Zelenkov. Populating the Hermitage Museum’s new web site. In Magazine Communications of the 
ACM CACM Homepage ar- chive Volume 44 Issue 8, Aug. 2001 ACM New York, NY, USA, 2001. 
4 Museu Nacional de Arte Antiga, http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt/, último acesso Janeiro de 
2013 
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Fig. 1 Proposta de Interface 

 

 

 

 

Desenho do Sistema 

Na fase de (4) desenho do sistema várias tecnologias foram experimentadas com 

várias técnicas e algoritmos a serem testados. Entre essas tecnologias foram 

testadas várias técnicas de deteção automática de relações entre imagens para 

criação de uma visualização automática. Esta deteção visual com tecnologias de 

visão por computador insere-se no trabalho de doutoramento de Rui Nóbrega. 

Assim, um dos princípios mais importantes no design deste projeto foi o de 

reconstruir a exposição a partir de fotografias arquivadas. A navegação na cena de 

reconstrução é baseada na sobreposição em cada fotograSia. Usando técnicas de 

photo-stitching5, foi construído um protótipo, como se mostra na figura 2, de forma 

a encontrar a relação entre imagens e a correspondente distorção necessária para 

apresentar uma vista panorâmica photo-stitched da cena. Isto é importante para 

mostrar a zona em volta da cena de forma a aumentar a sensação de imersão do 

                                                           

5 David G. Lowe. Distinctive Image Features from Scale-Invariant Key Points. In International 
Journal of Computer Vision, 60, 2 (2004), pp. 91-110., Compu- ter Science Department University of 
British Columbia Vancouver, B.C., Ca- nada, 2004. 
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Fig. 2 Protótipo de comparação entre imagens 

usando distorção com matriz de homografia. 

 

utilizador, tendo sido utilizado posteriormente na Navegação Panorâmica 

implementada em Processing.js. 

 

 

 

 

O sistema assume que há uma grande quantidade de imagens por sala, e que existe 

alguma sobreposição entre as fotos. Todo o conjunto, de imagens arquivadas, é 

previamente analisado de forma a detetar continuidades nas diferentes fotos. No 

caso atual, os dados de entrada são as imagens da sala da exposição, as fotografias 

de cada obra de arte e um conjunto de imagens de um documentário em vídeo 

(versão digital de um filme que foi feito durante a abertura da exposição). 

Para cada imagem, são obtidos pontos SIFT (Scale Invariant Feature Transform) e 

são extraídos descritores SIFT. Estes pontos são pontos de interesse especiais que 

podem ser identificados em diferentes imagens. Após calcular os descritores SIFT 

para todas as imagens, estas são comparadas umas com as outras na procura de 
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descritores que combinem. Para cada conjunto de duas imagens, identificam-se os 

pontos comuns como se pode ver na figura 2 e posteriormente calcula-se uma 

matriz de homografia que descreve a distorção entre imagens. Com esta matriz, a 

segunda imagem é transformada e sobreposta à primeira. Este método foi utilizado 

para efetuar transições de imagens na Navegação Panorâmica, a partir da 

sobreposição de imagens calculadas. 

 

Implementação 

A (5) implementação do sistema é feita com várias tecnologias nas diferentes 

camadas. Na Interface foram usadas diversas linguagens que ligadas entre si 

contribuíram para o resultado visual final. As páginas Web foram desenvolvidas 

com uma extensão HTML 5 em XHTML, suportadas pela biblioteca Rich Faces6 e 

implementam toda a parte visual do sistema e de interação com o utilizador. Foi 

também usado JavaScript na criação de operações dinâmicas sobre as páginas e 

ainda Processing.js7 que foi incorporado na secção de navegação 3D do sistema, 

sendo responsável pelo ambiente de navegação. EW  também de destacar o uso do 

servidor OpenCV8 usado para análise e processamento de imagem, que gera um 

ficheiro XML. A camada de gestão de dados e o acesso aos dados foram 

programados sobre objetos Java enquanto os dados e toda a informação 

relacionada foram armazenados numa base de dados num ficheiro com resultados 

XML. 

 

Testes de Usabilidade 

No final (6) vários testes de usabilidade foram efetuados com resultados bastante 

interessantes e alto grau de aceitação que podem ser observados na tese de 

mestrado de Carlos Nobre. 

                                                           

6 Rich Faces, 
http://docs.jboss.org/richfaces/latest_3_3_X/en/devguide/pdf/richfaces_reference.pdf, último 
acesso Janeiro de 2013. 
7 Processing.js, http://processingjs.org/, último acesso Janeiro de 2013. 
8 OpenCV, http://opencv.willowgarage.com/wiki/, último acesso Janeiro de 2013. 
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Documentação 

 Finalmente existiu um esforço de publicação em que a componente 

tecnológica deste projeto foi publicada num artigo científico na conferência 

internacional AVI’129 e na tese de Mestrado de Carlos Nobre10. Na data da escrita 

deste documento encontra-se ainda outro longo artigo submetido na conferência 

internacional WWW’13 e partes destes trabalho serão incluídas na tese de 

Doutoramento de Rui Nóbrega. Entre as principais contribuições encontra-se a 

criação de um website que estará associado ao website do Instituto de História da 

Arte, a criação de um sistema de visualização de exposições de museus e a criação 

de um sistema inovador de navegação panorâmica entre imagens. 

 

O Website - Funcionalidades 

A exposição está dividida em cinco secções principais: (1) Vídeo, (2) Navegação, 

(3) Pesquisa, (4) Detalhe e (5) Administração. Todas estas secções, exceto a 

administração, podem ser acedidas através da página principal do sistema, 

apresentada na Sigura 3.2, através de ligações diretas. O acesso à administração 

será feito fora desta página, apenas para os administradores do sistema. A barra de 

topo apresenta ligações para a descrição da exposição (A Exposição), sobre o 

projeto desenvolvido (Sobre o Projeto), a equipa que o desenvolveu (Equipa) e 

Contactos (Contactos). Na janela principal há três principais destaques: visita 

virtual, pesquisa e visualização de vídeo. 

A secção (1) Vídeo contém vídeos que no momento em que estão a ser visualizados 

geram informação dinâmica sobre o que está a acontecer num determinado 

momento. A secção (2) Navegação permite ao utilizador visitar a exposição através 

de fotografias, dando assim a sensação que se desloca no espaço físico podendo 
                                                           

9 Rui Nóbrega, Nuno, Correia, Carlos Nobre, Bárbara Teixeira, Leonor Oliveira, Raquel Henriques 
Silva, Navigation in Past Museum Exhibitions using Multimedia Archives, In Proceedings of the 
International Working Conference on Advanced Visual Interfaces (AVI’12), ACM Press, New York, 
(Italy, Capri Island), May 21-25, 2012. 
10 Carlos Nobre, Sistema para Navegação Web usando Imagem e Vídeo, Tese de Mestrado em 
Informática , Faculdade de Ciências de Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 
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Fig. 4 Navegação Panorâmica 

observar as respetivas obras de arte. Existem dois tipos de navegação, Strip e 

Panorâmica. A navegação Strip é uma navegação simples onde as imagens são 

apresentadas sequencialmente.  

 

 

 

Na Navegação Panorâmica, um dos pontos mais inovadores da interface 

apresentada na Sigura 4, é possı́vel navegar através das imagens usando relações 

espaciais entre as mesmas. Esta relação espacial foi extraída usando técnicas de 

análise descritas anteriormente. Embora seja semelhante ao modo de navegação 

Strip, aqui a deslocação é feita através de imagens, com algum grau de 

transparência, que aparecem sobre a fotografia principal. 

A secção (3) de Pesquisa pode ser utilizada para encontrar obras de arte que 

estejam relacionadas com uma palavra especifica ou através do nome dos artistas 

respetivos, permitindo um acesso mais rápido à informação. A informação que será 

apresentada ao utilizador irá incluir detalhes especı́Sicos (4), como o nome do 

artista, o título da obra e a respetiva imagem de obra em diferentes resoluções. 

Na área de (5) Administração existem opções para controlar a informação de obras 

de arte, gestão e visualização de obras de arte na navegação e gestão do circuito de 

fotografias da navegação.  
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Fig. 5 Mapa de Navegação da Interface de Utilizador 

 

A Figura 5 ilustra as várias secções que compõem o documento bem como as 

várias dependências em termos de interface gráfica. 
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José de Figueiredo (1871-1937). Ação e contributos no panorama 

historiográfico, museológico e patrimonial português. Projeto de 

Doutoramento 

Joana Baião 

Instituto de História da Arte FCSH/UNL, linha de Museum Studies 

Bolseira de Doutoramento da FCT 

 

Em 2009 iniciámos o ciclo de estudos de 

Doutoramento em História da Arte – Especialização 

em Museologia e Património Artístico na Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 

de Lisboa (FCSH-UNL), tendo sido inscrito um ano 

depois o projeto de tese, com o título «José de 

Figueiredo (1871-1937). Ação e contributos no 

panorama historiográfico, museológico e patrimonial 

português», sob a orientação científica da professora 

Doutora Raquel Henriques da Silva. Contando com o 

apoio de uma bolsa de doutoramento individual da 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, o projeto por 

nós apresentado integra-se na linha de Museum 

Studies do Instituto de História da Arte da UNL, tendo 

sido associado ao projeto «Fontes para a História dos 

Museus de Arte em Portugal», por se adequar às suas 

premissas e objetivos. 

 

Para entender a génese e desenvolvimento dos museus de arte em Portugal é 

necessário estudar os complexos contextos em que estas instituições surgiram e se 

organizaram, quer ao nível dos acontecimentos e movimentações políticos, sociais 

e culturais mais genéricos, quer ao nível das ações particulares de determinadas 

personalidades, individualmente ou em conjunto. Foi tendo em conta esta 

José de Figueiredo (1871-
1937). Fonte: Notícias 

Ilustrado [24 de junho de 1934] 
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premissa – e na sequência de algumas reflexões feitas durante o nosso Mestrado 

em Museologia (2009) e do trabalho por nós desenvolvido no âmbito de uma bolsa 

de investigação da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da 

República Portuguesa (2009-2010) – que encetámos  a tarefa de estudar a 

atividade e os contextos de ação de uma figura de referência no panorama 

museológico e historiográfico português das primeiras décadas do século XX – José 

de Figueiredo. 

A atividade de José de Figueiredo é atualmente recordada pelo seu 

desenvolvimento em torno de três pontos fundamentais e que se complementam: 

a) o estudo e divulgação nacional e internacional da história da arte portuguesa – 

em que se salientam a campanha que fomentou em torno dos Painéis de S. Vicente 

em 1910 (da qual resultou uma monografia da sua autoria, o restauro das tábuas 

por Luciano Freire e a sua posterior integração no Museu Nacional de Arte Antiga) 

e a ação que durante toda a vida desenvolveu em defesa da existência de uma 

escola portuguesa de pintura, temática de tom nacionalista enquadrada nas 

discussões historiográficas que durante o século XIX e no início da centúria 

seguinte singraram por toda a Europa; b) a direção do Museu Nacional de Arte 

Antiga (MNAA), entre 1911 e 1937, durante a qual aquela instituição sofreu uma 

forte (re)organização de todas as suas áreas funcionais, numa campanha que 

Reinaldo dos Santos viria a recordar como “a revolução de Figueiredo” (Santos, 

1938, 18); c) e a intervenção pública em torno da defesa do património artístico 

nacional, através da participação ativa em organismos tutelares (como os 

Conselhos de Arte e Arqueologia ou o Conselho Superior dos Monumentos 

Nacionais) e através da intervenção no estabelecimento e/ou implementação da 

legislação patrimonial e artística durante a 1.ª República, a Ditadura Nacional e nos 

primeiros anos do Estado Novo.  

Personalidade polémica em vida e mesmo depois da sua morte, recorrentemente 

mencionado por historiadores e investigadores como personalidade de indubitável 

importância no âmbito da historiografia e da museologia da arte portuguesas, José 

de Figueiredo tem sido alvo de constantes e numerosas referências em artigos e 

estudos; contudo, e apesar de até já ter sido referente em trabalhos de âmbito 
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académico1, notamos que a maioria das menções que lhe são feitas limitam-se 

quase sempre à repetição de elementos já conhecidos e publicados anteriormente 

(muitas vezes baseados em testemunhos diretos de pendor elogioso, como as 

homenagens in memoriam redigidas por figuras que com ele conviveram), o que de 

algum modo tem contribuído para a perpetuação de preconceitos (positivos e 

negativos) e para o estabelecimento de um certo mito em torno da sua figura.  

O nosso projeto assenta, então, no propósito de elaborar um estudo científico de 

caráter monográfico que permita entender a dimensão do papel de José de 

Figueiredo nas áreas de atuação em que se destacou. Seguindo um modelo de 

narrativa histórico-biográfica que desde a década de 1990 vem sendo reabilitada 

como ferramenta metodológica da História (Madélenat 1989; Schmidt 1997; Priore 

2009), organizámos a estrutura de acordo com um compromisso entre o 

levantamento da cronologia de vida do referente (a fixação e contextualização de 

dados biográficos e do percurso profissional) e a apresentação de uma reflexão 

pessoal sobre determinados temas – a história e crítica da arte, a museologia da 

arte e o património artístico em Portugal –, tendo como ponto de partida um ponto 

de vista específico: o da vida da personalidade em estudo e os diversos contextos 

em que se integrou. Pretendemos compreender como foi criado o “mito José de 

Figueiredo”, verificando o real alcance das suas ações e contributos em Portugal e 

em contexto internacional. 

Apesar do enunciado no título do nosso trabalho, o desenvolvimento da 

investigação levou-nos a optar por desenvolver com particular incidência a 

                                                           

1 Destaquem-se as dissertações de Mestrado de Vítor Manaças (1991) e de Teresa Pontes (1999) e a 
tese de Doutoramento de Jorge Custódio (2010). Manaças analisa o desenvolvimento do programa 
arquitetónico do Museu Nacional de Arte Antiga entre 1911 e 1962, focando a ação dos seus 
diretores (José de Figueiredo, entre 1911 e 1937, e João Couto, entre 1938 e 1962) em relação a 
esta área específica. Teresa Pontes, apesar de propor «identificar e definir as práticas e os conceitos 
[de José de Figueiredo] no âmbito da museologia da arte» (Pontes 1999, 9), acaba por não 
conseguir, na nossa opinião, criar um discurso analítico e crítico sobre a sua ação museológica, 
enunciando contudo pistas interessantes para o desenvolvimento de investigações futuras sobre o 
tema. Jorge Custódio apresenta uma leitura das conceções e práticas de conservação e restauro do 
património artístico português durante a 1.ª República, fazendo referências constantes a José de 
Figueiredo, uma vez que este foi um dos principais atores no contexto e período temporal 
estudados, particularmente em instituições como a Academia Real de Belas-Artes (nos últimos anos 
da Monarquia Constitucional), o Conselho dos Monumentos Nacionais e os Conselhos de Arte e 
Arqueologia. 
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atividade de José de Figueiredo na museologia portuguesa e enquanto historiador 

e crítico de arte, uma vez que foram as áreas determinantes da sua ação, e aquelas 

pelas quais é hoje particularmente recordado – e “mitificado”. Deste modo, a 

atenção dada à atividade de Figueiredo na defesa e salvaguarda do património 

artístico português detém-se principalmente na análise das suas ideias e 

intervenções gerais, sendo dado particular enfoque ao seu contributo na definição 

e/ou redação de vários documentos legislativos fundamentais para a definição das 

políticas do património a partir de 1910. Não é, pois, nossa intenção desenvolver e 

particularizar os assuntos relacionados com a sua atividade específica nas diversas 

comissões patrimoniais que integrou – assunto que já foi parcialmente abordado 

por Jorge Custódio na sua tese de Doutoramento e que poderá vir a ser alvo de 

investigações mais desenvolvidas no futuro (v. nota 1). 

Embora tenhamos vindo a consultar documentação em vários arquivos públicos 

nacionais, a nossa investigação centra-se principalmente na revisão de alguns 

fundos documentais existentes no arquivo do Museu Nacional de Arte Antiga2 e da 

Academia Nacional de Belas-Artes, instituições no seio das quais José de 

Figueiredo desenvolveu grande parte da sua atividade. No arquivo do MNAA 

destaque-se o Fundo José de Figueiredo, que contém importantes dados sobre a 

sua atividade profissional, não só enquanto diretor daquele museu, mas também 

enquanto interveniente e decisor em outros assuntos do património artístico 

nacional. Este fundo foi abordado em 1999 por Teresa Pontes (que na sua 

dissertação de Mestrado apresentou, num importante anexo, o seu levantamento 

integral e descrição, não avançando, contudo, com uma leitura interpretativa de 

relevo) e, dada a sua importância, tem vindo a ser, juntamente com outros fundos, 

alvo de tratamento arquivístico no âmbito do projeto «Fontes para a História dos 

Museus de Arte em Portugal», estando agora disponível online, através do portal da 

Torre do Tombo / Digitarq (v. textos sobre as tarefas no Museu Nacional de Arte 

Antiga, nesta publicação). O resultado do trabalho executado pelas bolseiras de 
                                                           

2 Fazemos aqui o nosso agradecimento pessoal à equipa do MNAA, em especial ao seu diretor, 
Doutor António Filipe Pimentel, que nos permitiu a fácil acessibilidade aos fundos e a reprodução 
de vários documentos fundamentais para o nosso estudo, e aos técnicos responsáveis pelo Arquivo 
e Biblioteca do museu, nomeadamente Dr.ª Celina Bastos, Dr. Luís Montalvão e Narcisa Ribeiro, pela 
disponibilidade e simpatia com que nos têm recebido. 
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investigação do projeto «Fontes…» Andreia Novo e Ema Ramalheira permitirá 

novas e necessárias aproximações aos documentos, quiçá estimulando o 

desenvolvimento de estudos não só relacionados com o MNAA e as suas coleções, 

mas também com outros temas da cultura portuguesa. 

No Arquivo da Academia Nacional de Belas-Artes (ANBA), em parte já 

disponibilizado online, deparamo-nos com vários fundos de extrema importância 

para o estudo da ação de várias personalidades e de vários organismos estatais no 

âmbito da cultura nacional, entre as quais Figueiredo, seu académico de mérito 

deste 1903 e presidente entre 1932 e 1937. Uma vez que os fundos da ANBA ainda 

não foram alvo de tratamento arquivístico – o que dificulta a pesquisa e torna 

quase impossível a consulta total e sistemática dos milhares de documentos já 

disponíveis – centramo-nos com particular incidência nas atas das Assembleias e 

reuniões da Comissão Executiva da Academia Real de Belas-Artes de Lisboa e do 

Conselho de Arte e Arqueologia da 1.ª Circunscrição (antecessores da atual ANBA). 

Em relação à documentação não digitalizada, relativa ao período a partir de 1932 

(ano da instituição da ANBA nos moldes atuais e do início da presidência de José de 

Figueiredo), aguardamos no momento em que redigimos este texto resposta ao 

pedido de consulta. 

Por fim, refiramos que quando definimos o nosso projeto de Doutoramento, um 

dos objetivos traçados era, para além da consulta dos fundos disponíveis em 

arquivos públicos, fazer o levantamento sistemático do importante e desconhecido 

espólio documental existente na posse da família de José de Figueiredo, tarefa que 

iniciámos mas, por motivos que nos são alheios, não pode ser continuada. Com o 

acesso legítima e unicamente dependente da vontade pessoal dos proprietários, os 

espólios e arquivos de família constituem fontes primárias muitas vezes não 

exploradas pelos investigadores, seja pelo desconhecimento da sua existência, seja 

pelas condicionantes na disponibilidade de consulta (ou mesmo a sua total 

interdição).  

São, pois, diversos os obstáculos com que os investigadores das ciências sociais e 

humanas se deparam nas suas pesquisas, nomeadamente no que diz respeito à 



PROJETHA_Projetos do Instituto de História da Arte 
FONTES PARA A HISTÓRIA DOS MUSEUS DE ARTE EM PORTUGAL 

 

 

 

 
123 

consulta de fontes primárias: os espólios e arquivos privados apresentam os 

condicionalismos acima referidos, sendo uma possível futura linha de trabalho a 

identificação dos mesmos e sensibilização dos seus detentores para a sua 

divulgação no meio académico – em bases de dados ou noutros formatos – 

estimulando-se novos estudos e dando continuidade à iniciativa inédita do projeto 

que agora termina; os arquivos públicos, apesar de teoricamente acessíveis, 

carecem a maior parte das vezes de tratamento arquivístico ao nível mais básico, o 

que torna particularmente morosos os processos de pesquisa, dificulta a 

identificação de documentação fundamental e resulta muitas vezes na repetição 

contínua de levantamentos por parte dos investigadores, o que nem sempre é 

profícuo para as pesquisas e contribui largamente para o desgaste do estado de 

conservação dos documentos. Daí a importância de projetos como «Fontes para a 

História dos Museus de Arte em Portugal» que, ao tratar e divulgar em larga escala 

importantes fundos documentais, abre à comunidade científica a possibilidade de 

desenvolvimento de trabalhos que no seu conjunto serão fundamentais para 

diversas áreas da cultura portuguesa, em especial para a história da museologia da 

arte no nosso país. 
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Um modelo operativo de avaliação de exposições. O núcleo de 

pintura portuguesa dos séculos XV e XVI do Museu Nacional de 

Arte Antiga. Projeto de Doutoramento 

Joana d’Oliva Monteiro 

Instituto de História da Arte FCSH/UNL, linha de Museum Studies 

Bolseira de Doutoramento da FCT 

 

 

Na sequência do terminus da componente letiva do Curso de Doutoramento em 

História da Arte - Especialização em Museologia e Património Artístico da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-

UNL) procedemos, no ano de 2011, à inscrição do projeto de Doutoramento 

intitulado «Um modelo operativo de avaliação de exposições. O núcleo de pintura 

portuguesa dos séculos XV e XVI do Museu Nacional de Arte Antiga» sob a 

orientação científica da professora Doutora Raquel Henriques da Silva. Financiado 

pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, o referido projeto de tese integra-se na 

linha de Museum Studies do Instituto de História da Arte da UNL, tendo sido 

posteriormente articulado ao projeto «Fontes para a História dos Museus de Arte 

em Portugal» por apresentar afinidades conteudísticas que adiante serão 

explanadas.  

Originário de um esquema operatório anterior, experienciado no contexto da 

nossa dissertação de Mestrado subordinada ao tema A Galeria de Exposições 

Temporárias do Mosteiro de Alcobaça - reflexões e contributos na óptica do discurso 

expositivo1, o projeto de Doutoramento que ora nos ocupa - tal como o título sugere 

- visa a construção de um modelo de avaliação de exposições de arte tendo por 

                                                           

1 Neste âmbito, sob o pano de fundo de modelos teóricos ideais de avaliação de exposições, 
analisámos duas exposições temporárias realizadas na Galeria do Mosteiro de Alcobaça. Cf: 
MONTEIRO, Joana d'Oliva. 2010. A Galeria de Exposições Temporárias do Mosteiro de Alcobaça - 
reflexões e contributos na óptica do discurso expositivo. Lisboa: FCSH-UNL. [Texto policopiado].  
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base o núcleo de pintura portuguesa dos séculos XV e XVI2 do Museu Nacional de 

Arte Antiga, adotando-se, para o efeito, um ponto de vista orientado para o 

domínio da teoria da exposição.  

Se, por um lado, a escolha deste contexto situacional nos impunha uma ampla 

perceção sobre o modo como aquele núcleo foi sendo dado-a-ver, perceção essa 

assente numa leitura histórico-crítica empenhada em averiguar os momentos mais 

marcantes do seu percurso existencial3 (critérios que estiveram na origem das 

propostas museográficas ali desenvolvidas, transformações nele operadas e 

responsáveis que cunharam e refletiram sobre a construção e/ou reabilitação da 

sua imagem)4, tornava-se, por outro lado, igualmente decisivo um investimento no 

aparato de teorização e conceptualização que envolve a temática das exposições 

em contexto museológico. Neste prisma, privilegiar o enfoque na ideia de que o 

contexto, o modo de apresentação e o discurso em que uma obra de arte se 

inscreve influem no seu (re)conhecimento e fruição, podendo potenciar (ou não) 

novas leituras sobre determinado tema e/ou conteúdo5, afigurou-se-nos como 

pressuposto sine qua non para uma visão coerente em torno do objeto em estudo.  

                                                           

2 No que ao domínio da História da Arte se refere, este corpus pictórico tem merecido, ao longo dos 
tempos, uma atenção muito particular por parte da comunidade científica e académica, facto que se 
repercute na vasta bibliografia existente sobre a matéria.  
3 Cf: MANAÇAS, Vítor. 1991. Museu Nacional de Arte Antiga: Uma leitura da sua História, 1911-
1962. Lisboa: FCSH-UNL [Texto policopiado].  
4 Neste contexto, sugerimos as seguintes referências bibliográficas: BAIÃO, Joana. 2011. “José de 
Figueiredo, historiador e crítico de arte, director do Museu Nacional de Arte Antiga. Contribuição 
para o panorama historiográfico e museológico português”. Lisboa: LNEC/IHA - FLUL, 113-120 e 
CARVALHO, José Alberto Seabra e CARVALHO, Marta. 2009. “Museus e exposições: ideias, formas e 
discursos de representação e celebração da arte portuguesa (do liberalismo ao Estado Novo)”. In 
RODRIGUES, Dalila (coord.) – Arte portuguesa. Da pré-história ao século XX. Vol 20. Em torno da 

história da arte. Lisboa: Fubu Editores.  
5 Vem a este propósito citar Victoria Newhouse: “O lugar onde um trabalho é visto - seja numa 
gruta, numa igreja, num palácio, num museu, numa galeria comercial, num espaço ao ar livre ou 
numa habitação privada - e o modo como é colocado nesse espaço escolhido pode conferir sentido 
religioso, político, decorativo, de entretenimento, moralizador ou educativo. A colocação pode 
afectar valores estéticos e comerciais, elevando ou diminuindo a reputação do artista. Esta é uma 
questão chave na apreciação da arte”. Victoria Newhouse Cit por CASTRO, Laura. 2010. Exposições 
de Arte Contemporânea na Paisagem: Antecedentes, Problemática e Práticas. [texto policopiado]. 
Porto: FBAUP, p. 22. A título sugestivo, recordemos os painéis de São Vicente em dois cenários 
emblemáticos: a Exposição dos Primitivos Portugueses em 1940 e a Exposição de Arte Portuguesa 
em 1955/1956. Sobre estas propostas discursivas ver: CARVALHO, José Alberto Seabra de (coord.). 
2010. Os Primitivos Portugueses. 1450-1550. O Século de Nuno Gonçalves, Lisboa: 
Athena/Babel/Museu Nacional de Arte Antiga [Catálogo de exposição]; FERNANDES, Maria Amélia. 
2001. A Exposição de Arte Portuguesa em Londres 1955/1956. «A Personalidade Artística do País. 
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Ora, o cumprimento dos desígnios acima referidos - e que ditaram a nossa entrada 

em cena no projeto «Fontes para a História dos Museus de Arte em Portugal»6 -

dirigiu-nos para a consulta dos fundos documentais do arquivo do Museu Nacional 

de Arte Antiga7 bem como para o cotejo de fontes de vária índole existentes em 

outras instituições públicas, procurando-se, desta forma, dados substanciais que 

expressem um entendimento sistemático e analítico das ruturas e/ou 

continuidades que definiram e caracterizaram o discurso plástico - em termos de 

exposição - do núcleo de pintura considerado. Essas memórias expográficas, 

documentadas em registos fotográficos, atestam não só a relação umbilical tecida 

entre a fotografia e o tema da(s) exposição(ões), uma questão operante e sobre a 

qual importa de sobremaneira reflexionar, constituindo-se também como 

fragmentos cristalizadores de práticas do saber-fazer resultantes do produto das 

complexidades do(s) tempo(s) no tempo, de uma constelação de pensadores, da 

montagem e desmontagem de situações em que as mesmas se inscrevem8, o que 

tem permitido exercitar o poder efetivo que essas mesmas imagens concentram. 

Importa referenciar, neste quadro, o crescente interesse que o campo de estudo 

das exposições em contexto museológico tem vindo a conhecer, facto notório em 

investigações recentes desenvolvidas em torno do binómio 

investigação/exposição9 e à luz de aturada pesquisa arquivística. Grosso modo, as 

mesmas apontam no sentido de pensar os Museus na sua própria historicidade e 

têm por objeto o estudo das coleções e das exposições, contribuindo, de forma 

                                                                                                                                                                          

Lisboa: FLUL, [Texto policopiado] e OLIVEIRA, Leonor de. 2011. “A Exposição “A Rainha D. Leonor” 
no quadro das exposições evocativas do Estado Novo”. In Revista do Instituto de História da Arte da 
FCSH-UNL, Nº 8, pp. 153 - 167.   
6 Para um entendimento alargado do mesmo ver: SOARES, Luís Filipe da Silva. 2012. “Fontes para a 
História dos Museus de Arte em Portugal”. In Asensio, M., Lira, S., Asenjo, E. & Castro, Y. (Eds.) 
(2012): Historia de las colecciones e historia de los museos. Series de Investigación Iberoamericana 
de Museología, año 3, volumen 6, pp. 91-99. 
7 Cabe aqui expressar o nosso reconhecimento ao Diretor do MNAA, Doutor António Filipe 
Pimentel, ao Dr. Anísio Franco e ao Dr. Luís Montalvão pela disponibilidade e apoio manifestados.   
8 Neste contexto são de referir os seguintes estudos: LIRA, Sérgio. 2002. Museums and Temporary 
Exhibitions as means of propaganda: the Portuguese case during the Estado Novo. Leicester: 
Department of Museum Studies of the University of Leicester. [Texto policopiado] e FERREIRA, 
Emília. 2011. Lisboa em Festa: a Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa e 
Espanhola, 1882, Antecedentes e Materialização. Lisboa: FCSH-UNL. [Texto policopiado]. 
9 Sobre as repercussões deste produtivo binómio e respetiva reflexão, ver: SILVA, Raquel Henriques 
da. 2011. “Investigar para expor. Duas exposições na Fundação Calouste Gulbenkian, 2007-2009”. 
In Revista do Instituto de História da Arte da FCSH-UNL, Nº 8, pp. 179-191.   
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muito propositiva, para a disseminação e produção de conhecimento dos Museus e 

da História da Arte. 

Constatada a necessidade da sistematização de documentação primária visando a 

sua posterior disponibilização on-line foi arquitetado o projeto «Fontes para a 

História dos Museus de Arte em Portugal», empenhado em tratar e exibir 

documentação - que em muitos casos se encontra dispersa e confinada ao silêncio 

nas instituições culturais - em favor de um corpus teórico coerente de 

conhecimentos que sirva o estudo e a reflexão no âmbito dos museus de arte 

portugueses. Beneficiando de uma rede produtiva de contágios científicos e de 

investigação e operacionalizando um quadro de análise global, o projeto vem 

contrariar a atávica tendência dos investigadores para o isolamento das respetivas 

investigações, convertendo-se também, por este aspeto, num valioso contributo. E 

possa o mesmo inaugurar, numa linha de atuação prospética, um ciclo de projetos 

congéneres, abrindo-se progressivamente à união de parcelas que se vão 

complementando numa história ainda lacunar.   

 

 

 

 

Disposição dos Painéis de S. Vicente na Sala de Nuno Gonçalves, 
MNAA (aspeto parcial), c. 1938 (Fonte: Guia de Portugal Artístico, 
Vol. V. Lisboa, 1938, p. 6) 
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Uma auto-avaliação. 

Raquel Henriques da Silva 

Diretora do Instituto de História da Arte FCSH/UNL, linha de Museum Studies 

Coordenadora científica do projeto 

 

Avaliação geral: 

1. Aspetos positivos 

> Interação entre a equipa do IHA e as equipas instaladas nos vários organismos. 

> Crescimento permanente das linhas de investigação abertas, através dos novos 

projetos de doutoramento que estão a estudar aspetos fundamentais da história 

dos museus em Portugal. 

> Ampliação extraordinariamente substantiva dos objetivos das diversas tarefas, 

especialmente no caso das tarefas 1, 2, e 4 (cujo trabalho de tratamento de fontes 

primárias está disponibilizado no site da Direção- Geral de Arquivos) e da tarefa 6 

(permitindo a visita virtual à Exposição de Arte da FCG, 1957). 

> Cumprimento dos objetivos académicos, com a conclusão em 2013 e 2014 dos  

doutoramentos previstos, a publicação de um número de artigos científicos que 

ultrapassa a previsão inicial e a participação em diversos colóquios e seminários, a 

maioria de âmbito internacional.  

> Capacidade permanente da equipa em ultrapassar dificuldades. Citem-se os 

principais casos: 

-o facto de a Academia Nacional de Belas-Artes se ter recusado a ser 

parceira do Projeto conduziu à decisão do então Ministério da Cultura 

(através do Secretário de Estado Elísio Summavielle) de transferir parte da 

documentação a ser tratada (Tarefa 1) para a Torre da Tombo, onde foi  

disponibilizada, embora com pesados condicionalismos de consulta (ver 

relatório de Hugo Xavier); 

-o facto de não ter sido possível recrutar um bolseiro com formação em 

arquivística (por falta de qualidade dos candidatos) conduziu à contratação 

de Leonor Calvão Borges, que garantiu, com superior qualidade, a formação 

dos bolseiros do projeto; 
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-o facto de o ex- Instituto dos Museus e da Conservação não poder acolher 

satisfatoriamente, no seu servidor, a documentação tratada, permitiu a 

celebração de um Protocolo com a Torre do Tombo e o alojamento e 

disponibilização online, em condições ideais, da documentação tratada; 

-o facto de o Projeto não possuir recursos informáticos para a concretização 

de parte da tarefa 6 conduziu à colaboração com o CITI-FCT-UNL, abrindo 

uma área de investigação interdisciplinar da maior relevância.  

> A qualidade de gestão  do Projeto, que permitiu a autorização de indispensáveis 

alterações orçamentais e a plena execução dos meios financeiros alocados.  

 

2. Aspetos negativos 

> Impossibilidade de associar a Academia Nacional de Belas-Artes ao projeto, pela 

atitude inqualificável da sua direção. Embora, como anteriormente referido, 

tenham sido os superiores interesses do Projeto (sobretudo da Tarefa 1) que 

determinaram a intervenção do Governo e, na sequência,  a digitalização e 

disponibilização de parte da documentação pretendida, é indispensável registar 

que esta instituição se mantém à margem e contra a investigação académica, 

enquanto os preciosos fundos documentais e bibliográficos, que gere, se continuam 

a degradar. 

> Impossibilidade de concretizar a totalidade dos objetivos da Tarefa 3 que 

respeita aos importantes fundos fotográficos do MNAA. Na verdade, a tarefa 

contou com o trabalho, parcialmente voluntário, de Hugo Araújo, e deve ser 

considerada mal planeada de raiz por não ter sido previsto um bolseiro em 

continuidade para a sua concretização.  
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[Análise SWOT]   

POTENCIALIDADES 

> Crescimento do número de doutorandos e pós-docs na área do Projeto, cujos 

interesses e dinâmicas podem alimentar e ampliar os vários objetivos do mesmo. 

> Internacionalização dos objectivos de partida e dos entretanto formulados. 

 

FRAQUEZAS 

> Risco de dissolução da equipa existente, em face da premência de legítimos 

objetivos pessoais de investigação. 

 

OPORTUNIDADES 

> Continuar a divulgar os resultados do projecto. 

> Concluir, com sucesso, um número considerável de doutoramentos. 

> Utilizar a investigação realizada e as dinâmicas instaladas  para criar 

imediatamente a equipa promotora da História dos Museus de Arte em Portugal. 

 

AMEAÇAS 

> Enfraquecimento do financiamento do setor.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTAL 
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Balanço da execução do projeto 

 

 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia aprovou o orçamento final de 

€128.246,00, que permitiu a concretização das seguintes atividades: 

 

>Bolsas de investigação: 2 bolsas com a duração de 3 anos atribuídas a 

investigadores licenciados; 1 bolsa com a duração de 2 anos atribuída a 

investigador licenciado; 

>Pagamento de consultora em Arquivística, que deu formação aos bolseiros e 

acompanhou os trabalhos de descrição arquivísticados fundos tratados; 

>Aquisição de equipamento informático; 

>Implementação e manutenção de software da área arquivística – DigitArq; 

>Digitalização de 9.312 documentos, correspondentes a 43.641 imagens; 

>Programação da visita virtual à I Exposição de Artes Plásticas; 

>Ações de divulgação científica: participação em conferências internacionais, 

tradução do relatório de resultados; 

>Organização da reunião científica e conferência com a participação do Diretor 

Geral da Fundação dos Palácios e Jardins Prussianos, Hartmut Dorgerloh; 

>Organização do seminário de encerramento do Projeto, com a participação de 

dois especialistas internacionais, Gordon Fyfe e Dominique Poulot.  
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ATIVIDADES E 

RESULTADOS 
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Atividades e resultados 

 

Reuniões 

Sessão de trabalho com Hartmut Dorgerloh, Diretor Geral da Fundação dos 

Palácios e Jardins Prussianos, Postdam, Alemanha. Conferência Prussian Royal 

Palaces and Gardens as National Collections. Conservation – Organization – 

Education. Museu Nacional de Arte Antiga, 24 de maio de 2011. 

 

Encontro de trabalho com Dominique Poulot (Universidade de Paris – Sorbonne) 

e Gordon Fyfe (University of Keele), 6 e 7 de junho de 2013. Seminário A History of 

Museums? Stories, documents and methodologies. Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 7 de junho de 2013. 

 

Conferências e publicações 

ARAÚJO, Hugo, NOVO, Andreia e ROCHA, Ema. Fontes para a História dos Museus de 

Arte em Portugal. O acervo documental do Museu Nacional de Arte Antiga e o seu 

contributo para a investigação. IV Encontro Latinoamericano de Bibliotecários, 

Arquivistas e Museólogos – EBAM “Rumo a um diálogo interdisciplinar dentro e 

fora das instituições”, Buenos Aires, 1 a 3 de outubro de 2012. 

 

BAIÃO, Joana [no prelo]. “José de Figueiredo”; “Legislação artística – Decreto, com 

força de lei, de 26 de Maio de 1911”; “Luciano Freire”; “Museu Nacional de Arte 

Antiga”; “A República nas Artes Plásticas” in Dicionário da I República e do 

Republicanismo (coord. Fernanda Rollo). Lisboa: Assembleia da República. 

___________ [no prelo] “Discursos e práticas na (re)organização museológica 

portuguesa no início do século XX” in Atas do IV SIAM - Seminário de Pesquisa em 

Museologia dos Países de Língua Portuguesa ou Espanhola. Rio de Janeiro. 
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Portugal (1911-1937)”. Comunicação apresentada no III SIAM (Seminario 

Iberoamericano de Investigación en Museología. Madrid: Universidad Autónoma 

de Madrid, 27 de outubro de 2011), publicada in ASENCIO, M., LIRA, S., SENJO, E. e 
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Departamento de Física, Óptica e Electrónica da Universidade de Aveiro, pesquisa 

sobre ambientes experimentais baseados na manipulação de luz. 
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Colaborou em várias exposições e catálogos na Casa da Cerca – Centro de Arte 
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Exposições de Arte. A dissertação foi desenvolvida juntamente com a Faculdade de 
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Silva. Técnica Superior no Museu Nacional de Arte Antiga, desenvolve ampla 
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ainda, como investigadora, a equipa de projetos de I&D apoiados pela FCT, nos 

quais o MNAA é parceiro. 
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Autora de diversos estudos sobre Museologia e História da Arte dos séculos XVI a 

XX, particularmente de Artes Decorativas, foi comissária ou integrou o 

comissariado de exposições nestas áreas disciplinares, tais como “Museografias”, 

“Coleccionar em Portugal: doação Castro Pina”, “Revelações: o presépio de Santa 

Teresa de Carnide”, “Thesaurus: a ourivesaria sacra da Real Abadia de Alcobaça” e 

“De Amiticia: 100 anos do Grupo dos Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga”. 

Entre outras obras, é coautora do manual de normas de Inventário” “Mobiliário, -  

Lisboa : Instituto Português de Museus, 2004” e “Por Amor à Arte. Grupo dos 

Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga. 100 anos. 1912-2012”. 
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Ema Ramalheira Pereira da Rocha (Aveiro, 1985), licenciou-se em História da Arte 

pela Universidade Nova de Lisboa. Na mesma Faculdade, ingressou no mestrado 

em Museologia, cuja conclusão se avizinha, com a entrega da dissertação final, sob 

o tema O Estágio/Curso de Conservadores de Museu no Museu Nacional de Arte 

Antiga – O papel educativo do MNAA na Museologia Portuguesa. Entre 2010 e 2013 

foi bolseira de investigação no projeto «Fontes para a História dos Museus de Arte 

em Portugal», da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, financiado pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia, desenvolvendo o seu trabalho no arquivo do 

Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa. No passado, estagiou no Serviço de 

Educação do Museu do Chiado-Museu Nacional de Arte Contemporânea, e 

colaborou com o MUDE-Museu do Design e da Moda, como assistente de exposição. 

Neste momento prepara um artigo para o primeiro número da revista rossio. 

estudos de Lisboa, intitulado “Lisboa tingida – a intervenção plástica na cidade – 

dos murais políticos à arte de rua”. 

 

Hugo d’Araújo (†)  

Licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa (2010), frequentou o mestrado em História da Arte 

Contemporânea na mesma faculdade. Desenvolveu atividade nas áreas da 

investigação e da museologia, e foi bolseiro de investigação no Museu Nacional de 
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Arte Antiga. Colaborou com diversas instituições, entre as quais se contam o MUDE 

- Museu do Design e da Moda, o Museu do Hospital e das Caldas e a Embaixada de 

Espanha, para a qual comissariou, em 2011, a exposição «O Arquivo da Embaixada. 

Doação Casa de Louriçal». É autor de vários textos no livro República a Banhos. O 

Hospital Termal e a I República. 

 

Hugo Xavier  

Doutorando em História da Arte na especialidade de Museologia e Património 

Artístico pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa, com projeto de investigação sobre a Galeria Nacional de Pintura da 

Academia de Belas Artes. Licenciado em História da Arte (2003) e Mestre em 

Museologia e Património (2009) pela mesma Faculdade com a dissertação Galeria 

de Pintura no Real Paço da Ajuda. Bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia 

(Mestrado e Doutoramento). Membro do Instituto de História da Arte da 

FCSH/UNL, integrou o projeto «Fontes para a História dos Museus de Arte em 

Portugal» desenvolvido pela linha Museum Studies daquele instituto. Autor de 

vários artigos, publicados em catálogos e revistas da especialidade, no seguimento 

da investigação em História da Arte e Museologia, particularmente no domínio do 

colecionismo.  

 

Joana Baião  

joanagreg@gmail.com 

Licenciada em Artes Plásticas - Escultura pela Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa (2005), participou em exposições coletivas e foi um dos 

membros organizadores e participantes do I Simpósio de Escultura em Pedra em 

Vila Real de Santo António (2004), onde está representada com uma escultura 

pública.  

Mestre em Museologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, com dissertação subordinada ao tema “Museus de 

museus”. Uma reflexão. Contributo para uma definição (2009). Trabalhou nos 

Serviços Educativos do Centro de Exposições do Centro Cultural de Belém (2005) e 



PROJETHA_Projetos do Instituto de História da Arte 
FONTES PARA A HISTÓRIA DOS MUSEUS DE ARTE EM PORTUGAL 

 

 
 

 
149 

do Museu Nacional de Etnologia (2007). Tem vindo a cooperar com diversas 

instituições em projetos relacionados com história da arte e da cultura, 

destacando-se as colaborações com o Museu Nacional de Arte Contemporânea - 

Museu do Chiado ou o Museu Coleção Berardo. Foi bolseira da Fundação para a 

Ciência (FCT) e a Tecnologia no âmbito da Comissão Nacional para as 

Comemorações do Centenário da República (2009-2010).  

Atualmente é investigadora do Instituto de História da Arte da Universidade Nova 

de Lisboa (Museum Studies) e doutoranda em História da Arte – Especialização em 

Museologia e Património na mesma instituição, com bolsa financiada pela FCT. 

 

Joana d’Oliva Monteiro 

Joana.Oliva.Monteiro@gmail.com 

Doutoranda em História da Arte, na Especialidade de Museologia e Património 

Artístico, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa (FCSH - UNL), na qualidade de bolseira de investigação da Fundação para a 

Ciência e Tecnologia (FCT) (SFRS/BD/70448/2010). Prepara o Doutoramento Um 

modelo operativo de avaliação de exposições. O núcleo de Pintura Portuguesa dos 

séculos XV e XVI do Museu Nacional de Arte Antiga, depois de ter realizado a 

Licenciatura (2006) em História da Arte e Património na Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa (FLUL) e o Mestrado em Museologia (2010) na Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH - UNL) com a 

dissertação A Galeria de Exposições Temporárias do Mosteiro de Alcobaça - Reflexões 

e Contributos na óptica do discurso expositivo. Integra a linha de investigação 

Museum Studies (MuSt) do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH - UNL). Tem 

desenvolvido trabalhos de investigação centrados na análise e avaliação de 

exposições.   
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Leonor Oliveira 

leonorcoliveira@gmail.com 

Licenciada em História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa (FCSH/UNL). Após a licenciatura estagia no Centro 

de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, integrando a equipa 

responsável pelo projeto do catálogo raisonné de Amadeo de Souza-Cardoso.  

Como bolseira de mestrado da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), 

prepara a sua dissertação na área de Museologia e Património (FCSH/UNL) sobre 

os Antecedentes do Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves. Tem 

participado na publicação de vários catálogos de exposições e de colecções 

institucionais: Centro de Arte Moderna (2005); Colecção da Caixa Geral de 

Depósitos (2006); Núcleo de Pintura da Colecção Telo de Morais (Coimbra, 2009); 

Colecção da Fundação Passos Canavarro (Santarém, 2009); Nikias Skapinakis 

(2011).  

Atualmente, também apoiada por uma bolsa da FCT, trabalha na sua tese de 

Doutoramento nas áreas de História da Arte e Museologia (FCSH/UNL), que 

pretende analisar o impacto da acção da Fundação Calouste Gulbenkian no 

panorama artístico nacional dos anos 50 e 60.  

É investigadora do Instituto de História da Arte (FCSH/UNL), linha de investigação 

em Museum Studies. 

 

 

Luís Montalvão  

Luís Montalvão (Dili-Timor, 1963) licenciou-se em História, pela Universidade 

Autónoma de Lisboa, fez o Curso de Ciências Documentais, opção Arquivo, na 

Faculdade de Letras de Lisboa. Participou na inventariação do Arquivo Central das 

Secretarias de Estado (séc. XIX), no Instituto Português de Arquivos. Foi 

Bibliotecário na Universidade Católica, onde tratou da biblioteca e espólio de 

António Sardinha. Trabalhou no Gabinete das Relações Culturais Internacionais, 

onde foi Chefe da Divisão de Documentação e Informação. Neste organismo, 

participou também na organização de exposições de arte no estrangeiro, 
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nomeadamente Esplendores de Portugal, S. Francisco Xavier, Amadeo de Souza 

Cardozo, Rouge et Or e José Malhoa e foi ainda webmaster do site do Gabinete. Em 

colaboração com a empresa Arquivarius fez vários trabalhos de organização de 

arquivos correntes (Direção Regional dos Assuntos Culturais da Região Autónoma 

dos Açores) e catalogação de livro antigo (Fundação Vasco Vil’Alva).  

Atualmente é Bibliotecário no Museu Nacional de Arte Antiga.  

É co-autor do “Manual de gestão de documentos, Lisboa: IANTT, em 1997” e da 

monografia regional “O Outeiro da lembrança. Outeiro Seco: Tradição e 

Modernidade, 2010” e ainda publicou no Boletim municipal de Vinhais, 2º sem. 

2012, o artigo “Igreja de S. Facundo: uma virgem em Majestade românica”. 

 

Luís Filipe da Silva Soares 

luisdasilvasoares@gmail.com 

Formado em Recuperação do Património Edificado (Pintura Mural), pela Escola 

Profissional de Recuperação do Património Edificado de Sintra e Licenciado em 

Conservação e Restauro (Pintura de cavalete e Escultura policromada), pelo 

Instituto Politécnico de Tomar. 

Mestre em Museologia pela Universidade Nova de Lisboa e doutorando, na mesma 

Faculdade, no Curso de Doutoramento em História da Arte (Museologia e 

Património Artístico), com bolsa atribuída pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia. 

Trabalhou com diversas empresas de conservação e restauro entre 1997 e 2007, 

efetuando diferentes intervenções em património cultural público, religioso e 

privado. Entre 2007 e 2009 colaborou com a Área de Conservação e Restauro e 

com o Serviço Educativo do Museu Nacional de Etnologia. 

Entre 2008 e 2012 cooperou com a empresa Iterartis, Serviços para Museus e 

Transportes de Arte, Lda., em projetosde acondicionamento, embalagem, 

transporte e montagem e desmontagem de exposições, para diversos ateliers, 

galerias e centros de arte, museus e palácios, em Portugal, Espanha, França, Itália, 

Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemanha e Reino Unido. 
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Entre 2010 e 2012 foi bolseiro no Arquivo do Palácio Nacional da Ajuda, inserido 

no projeto «Fontes para a História dos Museus de Arte em Portugal». 

 

Maria de Jesus Monge 

Doutoranda em História da Arte, na FCSH da Universidade Nova de Lisboa, com o 

tema “Os palácios  e as colecções reais portugueses 1910-1960. A memória da 

Monarquia em tempo de República”, é mestre em Museologia pela Universidade de 

Évora, licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de 

Lisboa. 

Directora do Museu da Casa de Bragança, foi técnica superior do Instituto 

Português de Museus, onde trabalhou na área de acompanhamento de grandes 

exposições, na sequência do trabalho desenvolvido como assessora para as 

exposições do Comissaria- do para a Europália 91 - Portugal. 

Autora de vários trabalhos sobre temáticas relacionadas com os espaços e 

colecções de que é responsável, designadamente, em co-autoria com Raquel 

Henriques da Silva, El-Rei Dom Carlos, Pintor (2007); e sobre a temática das casas-

museu. Leccionou nas Universidades de Évora e Católica do Porto, bem como no 

âmbito das iniciativas de formação da Rede Portuguesa de Museus. 

 

Maria João Vilhena de Carvalho 

jovilhenacarvalho@yahoo.co.uk 

Maria João Crespo Pimentel Vilhena de Carvalho (n. 1968) é historiadora da arte, 

técnica superior responsável pela Coleção de Escultura do Museu Nacional de Arte 

Antiga (em licença). Desde 1993, tem participado em projetos nas áreas do 

inventário móvel e imóvel, incluindo investigação, edição e formação de técnicos 

sobre normas; comissariou exposições em Portugal e em Itália; publicou fichas 

técnicas, entradas, artigos e capítulos em catálogos, roteiro, guias e obras gerais em 

que se destacam os temas relacionados com a história da escultura em Portugal, 

em que tem vindo a especializar-se. Doutoranda em História da Arte na FCSH-UNL, 

com tese inscrita na especialidade de Museologia e Património Artístico, prepara a 

dissertação "As Esculturas de Ernesto Jardim de Vilhena. A Constituição de Uma 
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Coleção Nacional" orientada pelos professores Doutor Rafael Moreira e Doutora 

Raquel Henriques da Silva, financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia 

entre 2008 e 2012 (SFRH/40853/2007). Investigadora do Instituto de História da 

Arte da FCSH-UNL, na linha Museum Studies. É membro da equipa do projeto 

«Fontes para a História dos Museus de Arte em Portugal» coordenada pela Doutora 

Raquel Henriques da Silva (PTDC/EAT-MUS/101463/2008), responsável pela 

investigação da Tarefa 5: Contribuição para a História do Museu de Escultura em 

Portugal. 

 

Raquel Henriques da Silva 

Professora Associada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa, Departamento de História da Arte. Leciona os seminários do 

Mestrado em História da Arte do Século XIX e é coordenadora científica do 

Mestrado em Museologia. Diretora do Instituto de História da Arte desde 2010. 

Autora de estudos de investigação e divulgação nas áreas do urbanismo e 

arquitetura (séculos XIX-XX), artes plásticas e museologia. Comissária de 

exposições de arte. Foi diretora do Museu do Chiado (1994-97) e do Instituto 

Português de Museus (1997-2002). Integra o Conselho de Administração da 

Fundação Arpad-Szenes-Vieira da Silva.  

 

Rui Nóbrega 

Investigador do Centro de Investigação para as 

Tecnologias de Informação (CITI) da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade Nova de Lisboa. Encontra-se atualmente a finalizar o 

Doutoramento em Informática pela mesma universidade. Possuindo uma 

Licenciatura e Mestrado em Engenharia Informática especializou-se em 

Sistemas Multimédia com especial ênfase em Interfaces Pessoa-Máquina, 

Visão por Computador e Realidade Aumentada. No início da carreira foi 

consultor da empresa de tecnologias de informação Novabase. 

Seguidamente desenvolveu vários projectos científicos nomeadamente: o 

Life-Saver onde se simulava o plano de evacuação em caso de cheias 
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repentinas na bacia do Alqueva e o “Comunicação Pública de Arte” onde 

uma mesa multi-toque com sistema multimédia associado foi construída 

para uma exposição da artista plástica Joana Vasconcelos que se 

realizou no Centro Cultural de Belém. Adicionalmente lecionou várias 

disciplinas na FCT-UNL e na Academia da Força Aérea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


