1

sumário

Notas de Apresentação .........................................................................................

3

Mesa de abertura ................................................................................................
O Centro de Documentação e Informação do Museu dos Transportes
e Comunicações: percurso e projectos ......................................................................
Memórias Públicas — Um Centro de Documentação em transformação ................................
Um Centro de Informação para o Mosteiro de São Martinho de Tibães ................................
Os Serviços de Biblioteca e Documentação dos “Museus da Politécnica” ..............................
Biblioteca de Arte e Museus Gulbenkian: um exemplo de uma relação
de sucesso ........................................................................................................
Biblioteca do MNAA: duas décadas de mudança(s) ........................................................
120 anos depois do início: repensar as estratégias de acesso à informação
no Museu Nacional de Arte Antiga ............................................................................
Centro de Documentação do Museu Agrícola de Riachos .................................................
Centro de Documentação Anselmo Braancam Freire: organização da
memória ao serviço da comunidade .........................................................................
O Lugar do Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso no
Museu de Cerâmica de Sacavém ..............................................................................
Projecto de Recuperação do Arquivo da Fábrica de Papel da Abelheira ...............................

4
10
16
22
35
41
47
64
70
78
83
92

O Centro de Documentação do Museu da Indústria de Chapelaria de
S. João da Madeira ............................................................................................. 101
Mesa de encerramento ......................................................................................... 111
CONCLUSÕES ..................................................................................................... 118

2

NOTAS DE APRESENTAÇÃO
Os Centros de Documentação da Rede de Museus da Câmara Municipal de Loures, com o apoio da
Rede Portuguesa de Museus organizaram no Museu de Cerâmica de Sacavém um Encontro Nacional de
Centros de Documentação de Museus.
Este encontro entre proﬁssionais e Instituições de Unidades Documentais dos Museus teve por objetivo
discutir a relevância da documentação no Museu, sempre em estreita colaboração com as funções da
investigação, da conservação, da exposição e da educação.
Os Centros de Documentação dos Museus constituem-se cada vez mais como um serviço acessível à
sociedade enquanto suporte à investigação, ao ensino e à comunicação com os diferentes públicos.
Neste sentido, os Centros de Documentação permitem um acesso organizado dos acervos materiais e
imateriais dos Museus.
Outro objetivo deste Encontro foi também equacionar o lugar dos Centros de Documentação, das
bibliotecas e arquivos, na própria estrutura funcional dos museus, bem como a questão da formação e
modernização destes serviços públicos, por forma, a criar um todo informacional a partir do trabalho
pluridisciplinar na abordagem e alargamento do conceito de objeto museológico.
As atas aqui vertidas divulgam os contributos dos participantes nesta discussão frutuosa e plena de
atualidade que pretendemos ver reforçada no futuro encontro que agora vos propomos.
O “II Encontro Nacional de Centros de Documentação de Museus”, a realizar no dia 2 de Março de
2012, no Museu de Cerâmica de Sacavém, pretende agora debater “Os Centros de Documentação e a
Produção de Conhecimento nos Museus”. Este encontro procurará continuar a promover o diálogo em
torno da necessidade de um trabalho conjunto e pluridisciplinar entre os proﬁssionais da museologia,
assim como, abrir espaço para novas parcerias e troca de experiências entre Unidades Documentais
dos Museus.
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MESA DE ABERTURA
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RICARDO LEÃO
Vereador do Departamento Sociocultural da Câmara Municipal de Loures

Antes de mais, quero agradecer ao Dr. Manuel Bairrão Oleiro e ao Dr. António Nabais pelas suas
presenças aqui e agradecer a toda esta assembleia: é sempre um prazer ter este auditório cheio de
instituições camarárias, instituições universitárias, associações proﬁssionais e ao conjunto de pessoas
que trabalham diariamente para os museus.
Este encontro, que muito orgulha a Câmara de Loures é o primeiro a nível nacional sobre os centros
de documentação de museus, encontro possível também graças à candidatura que ﬁzemos à Rede
Portuguesa de Museus, e da qual recebemos apoio de forma a podermos estar aqui hoje. Mas também
graças à forte dinâmica da Divisão do Património Cultural, liderada pela Dr.ª Ana Paula Assunção, uma
divisão composta por técnicos de grande capacidade, motivação e empenho.
O museu onde estamos hoje, o Museu de Cerâmica de Sacavém, e o Museu Municipal de Loures,
localizado na Quinta do Conventinho, são dois museus de grande qualidade e que alguns de vós
conhecem, outros presumo que não, mas desde já os convido a conhecer, inseridos na Rede Portuguesa
de Museus, com os seus centros de documentação perfeitamente estruturados.
De facto, ainda hoje vamos abrir ao público, no Centro de Documentação do Museu de Cerâmica de
Sacavém, o arquivo da antiga Fábrica de Papel da Abelheira.
O Município de Loures aposta fortemente nesta área dos museus como parte integrante da política
municipal.
Bem-hajam.
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BAIRRÃO OLEIRO
Director do Instituto Português de Museus

Bom dia a todos. Irei ocupar pouco tempo desta sessão porque acho que é importante ouvir os
especialistas que estão presentes; é importante ouvir as experiências que nos trazem aqui, mas gostaria
apenas de reforçar ou reiterar algumas coisas que tenho vindo a dizer ao longo dos últimos tempos: a
aprovação da Lei-Quadro do Museu trouxe-nos a todos nós responsabilidades acrescidas. Trouxe-nos a
tutela, responsabilidades no assegurar as condições para que os museus possam desempenhar as suas
funções: as condições ﬁnanceiras; os recursos humanos qualiﬁcados; as boas instalações.
Todas as responsabilidades pesadas, responsabilidades, diria eu, aos directores dos museus e às
respectivas equipas técnicas.
A qualiﬁcação dos museus é um projecto constante, permanente, que nunca acaba.
Quero felicitar a organização deste encontro pelo sucesso que é visível pela participação. E estou
seguro de que as conclusões que daqui saírem nos ajudarão, a todos, a melhorar o funcionamento
dos centros de documentação e das bibliotecas dos museus. Em suma, a melhorar toda a gestão da
documentação dos museus, é isso, no fundo, o que nos interessa a todos.
Muito obrigado.
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ANTÓNIO NABAIS
Presidente da Associação Portuguesa de Museologia

Primeiro, muito bom dia a todos. Quero agradecer à organização do encontro o convite que dirigiu à
APOM, que com muito gosto aqui está. São de facto estas iniciativas que nos ajudam a promover e a
desenvolver a qualidade dos museus, nos ajudam a aprofundar os temas que nos preocupam no diaa-dia dentro dos museus.
A criação de um museu depende essencialmente de um “centro de documentação” (espaço ou
espaços com documentação referente à temática ou temáticas do património museológico). A minha
primeira experiência museológica surgiu a partir da recolha de documentação (Ecomuseu Municipal
do Seixal).
A programação dos museus não prevê o centro de documentação, mas não esquece a cafetaria ou
o restaurante. Tudo isto se explica pelo amadorismo e leviandade com que se aborda a criação ou
reformulação de um museu.
A documentação é fundamental para o desempenho normal das actividades de um museu; é utilizada
como uma fonte básica de informação sobre o objecto ou sobre o património museológico:
- gestão das colecções (segurança, conservação preventiva, controlo);
- deﬁnição da política de incorporações;
- investigação;
- exposição;
- edições;
- serviço educativo.
Muitos museus têm as colecções de objectos pobremente documentadas, e, pela ausência de
informação, perdem a sua função museológica.
Toda a dinâmica e inovação de um museu dependem do centro de documentação: quer sejam museus
de história ou monográﬁcos, quer sejam de história de arte ou de história natural.
O museu é essencialmente um centro de documentação onde se incorpora, organiza, investiga e
divulga informação.
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“O registo e documentação das colecções de acordo com normas apropriadas é uma obrigação
proﬁssional essencial. É particularmente importante que esta documentação inclua a descrição

completa de todos os objectos, a sua proveniência e origem e as circunstâncias de entrada no museu.
Os dados sobre as colecções devem ser actualizados e enriquecidos enquanto o objecto ﬁzer parte da
colecção do museu. Esta documentação deve ser conservada em segurança e gerida segundo sistemas
de pesquisas acessíveis ao pessoal e a outros utilizadores legítimos” (ICOM).
“Documentação”
“O inventário museológico deve ser complementado por registos subsequentes que possibilitem
aprofundar e disponibilizar informação sobre os bens culturais, bem como acompanhar e historiar
o respectivo processamento e actividade do museu” (Lei-Quadro dos Museus Portugueses, Lei n.º
47/2004, 19 de Agosto).
Proﬁssionais especializados, espaços e equipamentos adequados para o funcionamento do centro de
documentação de um museu. Bibliotecas especializadas. O recurso às novas tecnologias: informática,
registo sonoro, fílmico, digital. De qualquer modo, não se deve pôr de lado o processo manual, sempre
que não existam outros meios para assegurar uma documentação informatizada.
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SILVESTRE LACERDA
Presidente da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas
Muito bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da Câmara Municipal de Loures
por nos podermos juntar de alguma forma a este evento e participar numa realização que me parece
particularmente feliz relativamente a chamada de atenção de algum debate, que eu espero que seja
possível realizar em torno das questões relacionadas com os centros de documentação dos museus.
Beneﬁciarmos, também, das experiências uns dos outros e de alguma forma podermos avançar para
uma sociedade da informação que se pretende com acessos dos cidadãos a essa mesma informação,
sem info-excluídos.
Muito obrigado.
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O Centro de Documentação
e Informação do Museu dos
Transportes e Comunicações:
percurso e projectos
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O Centro de Documentação e Informação
do Museu dos Transportes e Comunicações:
percurso e projectos
Paula Cristina Marinho Moura
Museu dos Transportes e Comunicações
Centro de Documentação e Informação
Para falarmos do Centro de Documentação e Informação do Museu dos Transportes e Comunicações
teremos de falar da instituição que lhe deu vida, a Associação para o Museu dos Transportes e
Comunicações.
A origem desta Associação remonta a 1987, data em que por resolução de Conselho de Ministros se
destinou o edifício da Alfândega do Porto para albergar o Museu dos Transportes e Comunicações.
Em 1992 assinala-se um grande momento para a criação desta entidade, a formalização pública da
constituição da Associação e dos estatutos que a iriam reger.
Em 1993, a AMTC foi declarada associação sem ﬁns lucrativos e de utilidade pública, conforme
publicação em Diário da República.
Estavam reunidas todas as condições para fomentar, criar e desenvolver o Museu dos Transportes e
Comunicações, que teve a sua inauguração oﬁcial em 2000, aquando da abertura da 1ª exposição
permanente “O Automóvel no Espaço e no Tempo”.
Durante este período de tempo (1992-2000), foram sendo desenvolvidas inúmeras actividades,
exposições, congressos e outros eventos, que deram corpo, consistência e vida a este Museu, para
que ﬁnalmente em 2000 se ﬁzesse a apresentação de uma nova imagem.
Em 2002, o Museu dos Transportes e Comunicações foi integrado na Rede Portuguesa de Museus, após
estudo de viabilidade, realizado pelo IPM (Instituto Português de Museus – RPM).
Actualmente tem duas exposições permanentes, a anteriormente referida e uma outra dedicada a
todas as formas de comunicação: “Comunicação do Conhecimento e da Imaginação”.
Em relação às exposições temporárias destacamos a mais recente: “Edgar Cardoso, Mecanismos do
Génio”, que durante seis meses pode ser visitada por mais de 8000 pessoas.
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A vida corre por entre estas grandes paredes frias, enchem-se de sons, cores, cheiros e demais
sensações para receber todos aqueles que pelas suas diferentes motivações, entram dentro desta
“casa”…

O centro de documentação existe desde a fundação da Associação, inicialmente com a designação de
GIATT (Gabinete de Informação e Apoio aos Transportes e Telecomunicações), a partir do ano de 2000
(abertura oﬁcial do Museu dos Transportes e Comunicações) alterou a sua designação para CDI – Centro
de Documentação e Informação.
A sua principal missão é prestar apoio a todos os serviços do Museu no fornecimento e estruturação
de documentação necessária ao desempenho das suas funções e organizar e disponibilizar informação
sobre as temáticas transportes, comunicações e alfândega para o público externo.
Para o efeito, são estabelecidos parâmetros de concretização, satisfação e crescimento deste serviço
que passam pelo acesso de todos os seus utilizadores (internos e externos) às fontes e recursos
de informação nas áreas especializadas, na elaboração de documentação secundária (pesquisas,
organização de boletins informativos, etc.), no tratamento, conservação e divulgação do fundo
documental existente, na actualização e gestão das bases de dados, na actualização dos dossiers de
eventos e de recortes de imprensa.
O estabelecimento de parcerias, intercâmbio e permuta de publicações com instituições congéneres,
associadas (AMTC) e outras, são também objectivos deste serviço, de forma a optimizar e poder
disponibilizar mais informação.
O fundo documental do CDI é composto por uma colecção variada que não contempla em exclusivo
a temática transportes, comunicações e alfândega, uma vez que vivemos de doações e permuta
institucional.
Relativamente ao suporte, a nossa colecção integra material livro e não livro que vão desde as
publicações periódicas e monograﬁas até ao material vídeo, multimédia, fotograﬁa, cartazes,
diapositivos, etc.
Todo o acervo é tratado ao nível da catalogação, registo e colocação de cota de acordo com o tema (ex.
das monograﬁas) ou de acordo com o suporte (ex. material não livro) e ordenado sequencialmente,
uma vez que o seu acesso não é directo, facilitando a sua organização no espaço físico que está
destinado para o CDI.
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Sendo este serviço o reﬂexo da evolução da instituição que lhe deu origem, podemos encontrar
também, como fazendo parte do seu espólio, documentação produzida no decurso da sua actividade.
Referimo-nos aos planos de actividades, aos relatórios e outra documentação de carácter interno, que
tem um tratamento diferente e um acesso mais restrito.

Dos serviços prestados ao utilizador, fazemos acolhimento e referência (presencial ou não – através
de e-mail), pesquisas temáticas quando solicitados; possuímos um espaço para leitura presencial dos
documentos, após consulta na base de dados; empréstimo domiciliário apenas para as monograﬁas e
reprodução de alguns documentos.
A par de todo este trabalho, o centro de documentação está a executar, juntamente com outros
departamentos, dois projectos. Um prevê a reformulação da página web do Museu (candidatura à
RPM) de forma a permitir que todas as actualizações de conteúdo e imagem sejam realizadas pela
equipa do Museu, sem ter obviamente de recorrer a técnicos externos.
Daqui resulta uma maior autonomia por parte do Museu e facilita acesso por parte do utilizador a
informação actualizada em tempo real, com a possibilidade de interagir e usufruir de outros serviços
até agora inexistentes: newsletter, weblog e uma loja on-line.
O outro projecto denominado “Metamorfose de um Lugar” (candidatura à CCDRN e ON) contempla
duas grandes acções: A primeira – um lugar requaliﬁcado – prevê a criação de um núcleo museológico
dedicado à memória do edifício da Alfândega do Porto. Na segunda acção – valorização do património
documental da memória da alfândega – na qual o CDI está afecto, está prevista a criação de um centro
de documentação / biblioteca especializada na temática aduaneira, tendo por base a documentação
proveniente da antiga biblioteca da Alfândega do Porto e Lisboa.
O espaço onde estava esta documentação: duas salas voltadas ao rio, no corpo central deste
magnânime edifício, com 110 e 154 m2 respectivamente, com pé direito duplo e varandim irá sofrer
uma remodelação para receber novamente esta colecção.
Antes da intervenção efectuada por nós, o espólio documental encontrava-se disperso por estas duas
salas, misturando-se a documentação de biblioteca com a de arquivo, assemelhando-se mais a um
depósito do que propriamente a uma biblioteca.
Após vários estudos, foi implementada uma metodologia de intervenção que contou inicialmente com
o levantamento topográﬁco dos espaços, do inventário do acervo documental (em folha de recolha
de dados) e separação da documentação de arquivo. Seguiu-se a limpeza superﬁcial e embalagem de
toda a documentação que se traduziu em cerca de 25 mil volumes.
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Simultaneamente foi sendo elaborado um plano de tratamento biblioteconómico, ou seja, dos
instrumentos a utilizar ao nível da catalogação, classiﬁcação e indexação e estabelecimento de um

plano de cotas para colocação da documentação em livre acesso.
Dadas as más condições em que este acervo se encontrava: humidade e temperatura não controladas,
falta de limpeza e acondicionamento inadequado, potenciando o aparecimento de inúmeras patologias
e xilófagos que daniﬁcaram e degradaram toda a documentação, elaborámos um levantamento e
identiﬁcação das possíveis patologias, recorrendo a especialistas da área da conservação e restauro de
documentos gráﬁcos, estando agora em fase da escolha do método mais adequado para implementação
de um plano de desinfestação, e acondicionamento do acervo.

Conclusão.
O Centro de Documentação e Informação do Museu dos Transportes e Comunicações representa assim,
o esforço empreendido por todos aqueles, que da melhor forma têm prestado o seu contributo para o
crescimento e engrandecimento desta instituição e em particular deste serviço.
No entanto, existe um sem ﬁm de estratégias e medidas que poderão ser tomadas com um objectivo
comum a quem presta este tipo de serviço: disponibilizar informação tratada, pertinente e actual aos
seus utilizadores.
Cada vez mais se revela importante a existência de bibliotecas especializadas (centros de
documentação) em instituições culturais, já que estas representam uma mais valia, na medida em
que potenciam a organização, o tratamento e concentração de documentação imprescindível ao
exercício das diversas funções, quer na sua disponibilização como no auxílio na pesquisa e elaboração
das mesmas (informação secundária).
A possibilidade de termos no nosso local de trabalho uma equipa especializada que faça o tratamento
mais a fundo do documento, que lhe retire todos os elementos utilizáveis com vista à preparação e
compilação de várias matérias metodicamente dispostas; coloque à disposição do utilizador toda a
documentação; que trate, elabore e publique documentos do interesse dos mesmos, de acordo com
as áreas temáticas que o serviço contempla; que organize e disponibilize documentos que versem
determinadas áreas do conhecimento; que produza documentos secundários a partir de diversos
suportes documentais, com vista à organização da informação segundo bases biblioteconómicas,
beneﬁciaria largamente qualquer instituição cultural.
Estas seriam as condições ideais para um serviço desta natureza, cumprindo-se deste modo um dos
seus principais objectivos, o da entrega de documentação acessível; e de libertação de informação
pertinente e ﬁável.
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A tomada de consciência por parte das entidades culturais começa a ser visível, com o auxílio de
instituições que as representam e defendem a qualidade dos diferentes serviços, como é o caso da Rede
Portuguesa de Museus e da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Documentalistas e Arquivistas. Só
desta forma conseguiremos (bibliotecários / documentalistas) ser encarados como peças importantes
nos recursos de uma instituição cultural como um Museu.
Bibliograﬁa e outra documentação consultada
Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações – Estatutos. Porto, 2003. 12 ﬂs. Acessível no
CDI da AMTC.
Instituto Português de Museus. Rede Portuguesa de Museus; Associação para o Museu dos Transportes
e Comunicações – Acordo de colaboração. Lisboa, 2002. Integração do MTC como Museu da Rede
Portuguesa de Museus. Documento interno da AMTC.
PORTUGAL. Ministério das Finanças. Direcção Geral do Património – Auto de cessão. Porto, 1999. 7 ﬂs.
Documento interno da AMTC.
Diário da República. II série, n.º 84 (10/04/1993), p. 3851. (AMTC – declaração de associação sem ﬁns
lucrativos e de utilidade pública).
Diário da República. III série, n.º 14 (17/01/1995), p. 916-918. (publicação da constituição da AMTC)
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MEMÓRIAS PÚBLICAS
Um Centro de Documentação
em transformação
Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave
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MEMÓRIAS PÚBLICAS
Um Centro de Documentação em transformação
Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave
Por Amadeu Gonçalves
O Museu da Indústria Têxtil não deve circunscrever-se, quanto a nós, à função de acolher os
testemunhos materiais, bibliográﬁcos e documentais da memória da indústria têxtil do concelho de V.
N. de Famalicão e da região do Ave. É vital que, além de outras acções, como as que aqui se pretendem
concretizar e que se prendem com a valorização da exposição permanente e com a conservação das
espécies documentais, o museu se deﬁna e se assuma como instrumento promotor da investigação
em torno do tema “Indústria Têxtil”, promovendo e apoiando o estudo da exposição permanente, dos
seus objectos industriais ou tecnológicos e dos seus fundos bibliográﬁcos e documentais, através da
criação de condições para que tal seja possível. 1)
A comunicação que o autor pretende efectuar, a qual será apresentada no Encontro Nacional de
Centros de Documentação, a ser realizado no Museu de Cerâmica de Sacavém, será dividida em três
partes concretas e consecutivas.
I.
Efectuar uma interpretação histórica sob o lema “A História Reinventa-se”, a propósito dos espólios
doados ao município de Vila Nova de Famalicão, cujas doações têm início na época do Estado Novo
(meados dos anos sessenta), concretizando-se deﬁnitivamente nos anos oitenta e noventa do século
XX. Desta forma, a identidade museológica do Museu da Indústria Têxtil da Bacia insere-se nesta
actividade doativa da própria comunidade, estando ligada quer a personalidades, quer a instituições
locais. Relativamente ao Museu, as doações dizem respeito não só ao material e ao equipamento
patente na exposição permanente (encontrando-se dividida em três partes, i) a parte histórica, na
conﬂuência de painéis entre o artesanal e a energia hidráulica, com referência à actividade sindical,
ii) o sector de ﬁação, para exempliﬁcar a transformação da matéria-prima, o algodão em ﬁo, iii)
e o sector da tecelagem, dizendo respeito à transformação do ﬁo em tecido), como também aos
documentos (monograﬁas e material não livro) que estão patentes no Centro de Documentação ;
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II.
Evidenciar e referir o trajecto histórico e programático do Museu da Indústria Têxtil enquanto

identidade museológica para notiﬁcar as referências do Centro de Documentação, ou o que dele se
pretendia enquanto tal ;
III.
Apresentação de alguns espólios documentais doados ao Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave /
Centro de Documentação. Serão os casos do espólio de i) Delﬁm Dias (predominando documentos sobre
a ﬁação), ii) o de Urbano Cordeiro da Silva (com o predomínio de documentos sobre a tecelagem),
iii) o de José Caetano Maceiras (destacando-se documentos sobre a tinturaria) e, ﬁnalmente, iv) o de
Francisco Alves Barbosa (com referências documentais à ﬁcção e à tecelagem) ;
In “O Futuro da Memória da Indústria Têxtil no Vale do Ave : um projecto para a sua valorização e
divulgação”. Vila Nova de Famalicão : Câmara Municipal, 2003, p. 32.
IV.
Resta agradecer ao Director Cientíﬁco do Museu da Indústria Têxtil da Bacia do
Ave, Exmo. Senhor Dr.º José Manuel Lopes Cordeiro, a amabilidade e a conﬁança proﬁssional pela
oportunidade concedida ao autor da comunicação.

CURRICULUM VITAE
- Resumo
Funcionário do quadro da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão com a categoria de Técnico
Proﬁssional Principal de Biblioteca e Documentação e a desempenhar funções no Museu da Indústria
Têxtil da Bacia do Ave / Centro de Documentação.
Autor de publicações sobre cultura local, de artigos na imprensa sobre as mais variadas temáticas, tendo
participado como conferencista em colóquios e seminários sobre literatura e cultura portuguesa.
Licenciado em Filosoﬁa pela Universidade Católica Portuguesa / Faculdade de Filosoﬁa de Braga.
Frequenta o mestrado em Filosoﬁa, área de especialização em Filosoﬁa Moderna e Contemporânea na
Universidade do Minho / Braga.
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1.- Contextualização histórica do Mosteiro de S. Martinho de Tibães
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O Mosteiro de S. Martinho de Tibães, antiga Casa Mãe da Congregação Beneditina portuguesa, situa-se
na região norte de Portugal, a 6 kms a noroeste de Braga, na freguesia de Mire de Tibães.

Propriedade do Estado Português e afecto ao Instituto Português do Património Arquitectónico/
Ministério da Cultura, o Mosteiro de São Martinho de Tibães está classiﬁcado como Imóvel de Interesse
Público desde 1944, e protegido por uma Zona Especial de Protecção desde 1994.
Fundado em ﬁnais do século XI, quando o condado portucalense começava a bracejar e os homens de
Cluny introduziam a regra monástica de S. Bento, arvorou-se, com o apoio real e as concessões de
Cartas de Couto, num dos mais ricos e poderosos mosteiros do Norte de Portugal. A crise demográﬁca e
económica que a partir de meados do século XIV se instalou em Portugal, veio reﬂectir-se duramente
no quotidiano monástico de Tibães, que viveu um longo período de decadência material e espiritual.
Com o Concílio de Trento, o Mosteiro de S. Martinho de Tibães recebe a nova reforma monástica,
participa na fundação da Congregação dos Monges Negros de São Bento dos Reinos de Portugal e tornase Casa Mãe de todos os mosteiros beneditinos.
Espaço monumental belíssimo, assume-se, durante os séculos XVII e XVIII, como importante centro
produtor e difusor de culturas e estéticas, transformando-se num dos maiores e mais importantes
conjuntos monásticos beneditinos e num lugar de excepção do pensamento e arte portugueses. Aqui
existia uma das melhores bibliotecas nacionais e um riquíssimo arquivo, não só do Mosteiro como de
toda a Congregação Beneditina.

Claustro do Cemitério. Fot. de Jorge Inácio
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Com a extinção das Ordens Religiosas em Portugal, em 1833-1834 é encerrado e os seus bens, móveis
e imóveis, vendidos em hasta pública ou integrados em colecções de museus, arquivos e bibliotecas
nacionais. Este processo só terminaria em 1864 com a compra, por privados, de grande parte do
edifício conventual. Desafectado das suas funções iniciais, com excepção das de igreja e de residência,
o Mosteiro de São Martinho de Tibães virá assistir, sobretudo a partir dos anos setenta do século
passado, à delapidação do seu património nuclear, à degradação e mesmo à ruína.
Desta situação é resgatado em 1986 pela compra pelo Estado Português da propriedade em uso
privado.
Atendendo ao estado em que se encontrava o Mosteiro, deﬁniu-se uma estratégia de intervenção
que passou pelas acções de salvaguarda (limpar, vigiar, proteger, controlar a degradação), pela
investigação e estudo da Ordem Beneditina, do Mosteiro de Tibães e seu Couto e pela dinamização e
abertura ao público.
Assim, resgatado o monumento e aberto ao público, impunha-se a recuperação integral do conjunto
e a sua reabilitação como monumento histórico, o que pressupunha a deﬁnição de um programa de
reuso, a elaboração de um projecto, a planiﬁcação da operação de recuperação.

2. – Programa de Reuso do Mosteiro
Manter e reafectá-lo a velhos usos
– Igreja e espaços paroquiais
– Refundação de uma comunidade religiosa
Afectá-lo a novos usos
– Museu
– Centro de Informação
– Oﬁcinas de conservação e restauro
Pretende-se um projecto que integre a vivência do Natural e do Construído, o encontro da paisagem
associada e da arquitectura, o fomento da utilização do espaço em si com os interiores reafectados
a velhas funções e afectados a novas, articulando o percurso exterior com o percurso exterior num
quadro de um Museu aberto onde a percepção da sedimentação temporal se poderá testemunhar e
interpretar.
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3. – Porquê um Centro de Informação para Tibães?
Iniciada a recuperação do monumento em 1986, todo o conjunto documental que fez parte do extinto
Mosteiro foi chamado à colação. Era então imperioso iniciar todo um trabalho de investigação documental
e bibliográﬁco, que permitisse o conhecimento do monumento, que suportasse a recuperação em
curso e que fosse o motor histórico-cientíﬁco da actividade museológica. Trabalho que se revelou logo
à partida de difícil concretização, na medida em que os antigos cartórios e a livraria do Mosteiro de
Tibães se encontram dispersos pelos mais diversos arquivos e bibliotecas públicas e privadas.
Perante estas diﬁculdades, foi ganhando corpo a ideia de um Centro de Estudos que centralizasse
toda a informação em Tibães e que de uma forma sistemática e metodológica a gerisse, estudasse e
potenciasse a sua disponibilização de modo a promover a divulgação do monumento.
O conceito de Centro de Estudos, passou, no entanto, para segundo plano porque primeiro importa
recolher, inventariar e disponibilizar a informação necessária para a elaboração de qualquer estudo.
Ganhou, então, força a ideia de se instituir um Centro de Informação, pois não podemos já, perante o
emergir da sociedade da informação, ﬁcar agarrados ao documento. Importa sim localizar a informação
seja, torná-la legível e divulgá-la a todos os que a queiram estudar. Não queremos estabelecer
barreiras entre documento impresso e manuscrito. Para nós ambos contêm informação e é essa que
queremos valorizar. Queremos sim fazer ruir as fronteiras entre bibliotecas e arquivos, de modo
a poder fornecer ao visitante uma informação completa e actualizada. Não queremos estabelecer
barreiras entre documento impresso e manuscrito. Para nós ambos contêm informação e é essa que
queremos valorizar. Queremos sim fazer ruir as fronteiras entre bibliotecas e arquivos, de modo a
poder fornecer ao visitante uma informação completa e actualizada.
Para concretizarmos este sonho temos congregado esforços no sentido de instituirmos um Centro
de Informação Multimédia que centralize, através da imagem digital e de uma única base de dados
devidamente inter-relacionada e apoiada por um sistema de indexação, toda a informação (manuscrita,
impressa, fotográﬁca, etc) pertencente à Congregação de S. Bento e ao antigo e actual Mosteiro assim
como outra relativa a outros mosteiros e outras instituições com as quais Tibães mantinha e mantém
uma relação sistémica.
Nesta perspectiva, e utilizando as tecnologias da informação como meio privilegiado de divulgação,
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pretende-se que o C. I. se desenvolva nos seguintes campos:
- Levar a cabo o inventário, a digitalização e posterior tratamento informático de dados do vasto
património informacional sobre o Mosteiro e seu contexto, quer seja escrito, em imagem, gráﬁco ou
oral, de natureza histórica, ambiental ou patrimonial.
- Constituir e gerir uma biblioteca especializada sobre Ordens Monásticas e Jardins Históricos.

Com estes meios poderemos:
— Conhecer profundamente o Mosteiro e seu contexto;
— Assegurar uma divulgação e dinamização alargada do Mosteiro favorecendo uma necessária procura
cultural e turística;
— Potenciar a vertente de comunicação e educação do Mosteiro;
— Prestar uma melhor e mais completa informação aos diferentes tipos de público que nos visitam
possibilitando a oferta de diferentes produtos multimédia;
— Apoiar intervenções de recuperação em conjuntos monásticos e jardins históricos, afectos ou não
ao IPPAR;
— Disponibilizar a informação necessária a investigadores que pretendam elaborar estudos sobre
estas áreas;
— Apoiar pela investigação histórica outras acções culturais.
Toda a informação deverá ser transmitida numa página Web e nos vários terminais existentes no
Mosteiro, onde se terá acesso à base de dados, a visitas guiadas com sistema áudio, a visitas guiadas
virtuais e ao quiosque multimédia, já disponível ao público.

4.- Trabalho já desenvolvido
4.1. Inventário e pesquisa
4.1.1. Livraria
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Vista da fachada exterior da livraria. Fot. de Jorge Inácio

O Mosteiro de Tibães constituiu, entre os séculos XVI a XIX, uma das melhores bibliotecas do Norte do
país. Gozava, inclusive, do privilégio real de adquirir livros proibidos, o que constituiu uma valência
importante para a aquisição de obras raras, sobretudo ligadas ao movimento ﬁlosóﬁco do século XVIII
ao qual o Mosteiro não ﬁcou alheio.
No ﬁnal do século XVIII era constituída por cerca de 12 mil volumes impressos e 325 manuscritos.
É objectivo do Centro de Informação localizar e reconstituir na medida do que for possível, a livraria
de Tibães em suporte digital, disponibilizando online e em texto integral as obras mais raras e passíveis
de serem mais estudadas. Tudo isto feito em colaboração com as entidades detentoras das obras e de
acordo com as suas políticas de conservação e divulgação das mesmas. A ideia é percorrer o sonho de
ter a livraria em formato virtual.
Nesta área temos já localizados e estudados alguns dos manuscritos que a integravam e já se
identiﬁcaram inúmeros livros em algumas bibliotecas, que importa agora estudar.

4.1.2. Cartório/Arquivo Corrente
Sendo o Mosteiro de Tibães Casa Mãe da Congregação Beneditina, possuía não um mas dois arquivos
(do Mosteiro e da Congregação de S. Bento), cada um deles bastante considerável, que, tal como a
livraria, tomou caminhos diversos (Biblioteca Nacional, Torre do Tombo, Arquivo Distrital do Porto,
Arquivo Distrital de Braga, Biblioteca Pública Municipal do Porto, Mosteiro de Singeverga ...)
É Objectivo do Centro de Informação recuperar, organizar, gerir e por à disposição do investigador
e do público em geral toda esta informação que irá constituir uma das principais valências deste
Centro. Temos já cerca de 10 mil registos, devidamente catalogados e indexados, guardados em bases
de dados (Acess e File Maker). Temos também 60 documentos microﬁlmados dos quais já foram feitas
6099 imagens digitais.
Paralelamente estamos a tratar também a documentação do nosso Arquivo corrente para também ela
ser disponibilizada, particularmente a que está directamente ligada ao projecto de recuperação.
Importa agora desenvolver e aprofundar parcerias com as entidades detentoras dos documentos,
particularmente com o Arquivo Distrital de Braga e com o Mosteiro de Singeverga, onde se encontra
o grosso da documentação.
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4.1.3. Recortes de imprensa

Correio do Minho (6 Setembro de 1985)

Outra das preocupações deste Centro de Informação prende-se com os recortes de imprensa que são
diariamente resgatados à imprensa portuguesa com notícias sobre Tibães. Este trabalho está a ser
feito sistematicamente desde 1986. Ao mesmo tempo tem-se vindo a fazer uma pesquisa documental
na imprensa do séc. XIX.
Pretende-se agora fazer a gestão automática destes recortes.
4.1.4. Arquivo fotográﬁco/vídeo
O Mosteiro possui, também um arquivo fotográﬁco/ vídeo, resultado de um registo continuado das
intervenções feitas em todo o conjunto monástico, das actividades desenvolvidas quotidianamente e
da pesquisa feita em vários arquivos fotográﬁcos do país (Monumentos Nacionais, Museu Nogueira da
Silva, Fundação Calouste Gulbenkian, etc).
São já cerca de 40 mil fotograﬁas/slides e milhares de horas em registo vídeo. Deste espólio temos já
33 mil imagens guardados em CD-ROM para que o futuro Centro de Informação as possa disponibilizar
num formato digital, potenciando o cruzamento da informação e, naturalmente, garantir um acesso
mais rápido a este vasto conjunto informacional.
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4.1.5. Património natural

Epupa epops. Fot. de José Teixeira

Na cerca do Mosteiro que ocupa uma área de 40 ha existem inúmeras espécimes animais e vegetais.
Está-se já a inventariar e digitalizar todo este património natural para também ele ser disponibilizado
e cruzado com a restante informação.
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4.1.6. Património Arqueológico

Fragmento de um prato. Fot. de Jorge Inácio.

Réplicas de pratos. Fot. de Jorge Inácio.

Têm-se realizado no Mosteiro inúmeras escavações arqueológicas que puseram a descoberto as
estruturas da igreja medieval, parte do ediﬁcado do século XVI, e grande quantidade de material
móvel (cerâmica, azulejo, material lítico, etc). Parte desta informação está já disponível no Quiosque
Multimédia e a restante está a ser organizada e tratada pela Unidade de Arqueologia da Universidade
do Minho.
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4.1.7. Património móvel e integrado

Vista interior da sacristia. Fot. Jorge Inácio

Apesar de espoliado de grande parte do seu património móvel o Mosteiro possui, no entanto, um
valiosíssimo património integrado que o torna uma das jóias do barroco português.
Todo o património foi já inventariado e está presentemente a ser alvo de um tratamento informático
no programa Matriz.
4. 2. Biblioteca
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Estamos a proceder à reformulação da biblioteca já existente, tornando-a especializada nas ordens
monásticas e jardins históricos.
Neste momento está-se a proceder à catalogação de todo o espólio existente num programa com
software especíﬁco para bibliotecas. O Catálogo em linha (OPAC) encontra-se já acessível nos
computadores pessoais de todos os funcionários.
Pretendemos disponibilizar um catálogo em linha (OPAC), com uma gestão integrada entre as
várias bibliotecas afectas ao IPPAR, caminhando no sentido de se conseguir um catálogo único e
uniformizado, favorecendo a relação inter-bibliotecas e estimulando uma prática coordenada na
política de aquisições.

A biblioteca deverá ainda estar em ligação com o sistema multimédia do próprio Mosteiro e o catálogo
acessível a qualquer visitante.

5.- Projectos
5.1. Quiosque multimédia

Pormenor do Quiosque Multimédia elaborado pela UA da Universidade do Minho
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Trata-se de um sistema de informação multimédia para apoio ao visitante, desenvolvido em
colaboração com a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho.
Apresenta conteúdos em texto, imagem , som e em modelos 3D e pretende privilegiar a informação,
a comunicação e a divulgação.
Aqui o visitante poderá encontrar variadíssima informação que passa pela:
- Tutela e usos
- Inserção do Mosteiro na paisagem circundante ao longo da história, com elementos de geograﬁa
física, evolução da ocupação humana e paisagem monástica.
- Evolução do ediﬁcado visível numa dimensão tridimensional e organização funcional dos espaços
monásticos.

5.2. Inventário do património Móvel e Imóvel
Foi apresentada uma candidatura ao POC - medida 2.2. - denominada Inventário do património
Móvel e Imóvel do Mosteiro de S. Martinho de Tibães, no valor de 388.195 mil €, a concretizar em
2005/2006.
Com este projecto pretendemos o desenvolvimento de um conjunto de acções que possibilitem a
realização de um inventário aprofundado dos elementos patrimoniais móveis, imóveis e integrados
bem como do património natural existente na cerca, tendo como suporte de gestão a utilização das
tecnologias da informação multimédia, concretizando-se, assim, uma divulgação pública do Mosteiro,
do seu património e do seu contexto.
Com este projecto, associado à negociação de parcerias com alguns Arquivos e Bibliotecas, Tibães
poderá brevemente por em prática um sonho que tem já vários anos de luta e que se concretiza em
tudo o que já foi dito nesta comunicação.

Conclusão
Este novo serviço funcionará como um eixo estratégico no processo de valorização do monumento e de
fruição pelo público, a par do Museu, da paróquia, instalada no edíﬁcio, e da nova comunidade religiosa
que se avizinha. Disponibilizará a informação mais relevante pela via WWW, mas é no Mosteiro, mais
concretamente no espaço onde em tempos esteve a livraria, em postos de trabalho individuais e em
celas especialmente preparadas para investigação, que tudo se vai desenrolar.
No futuro, que desejamos próximo, qualquer pessoa que se interesse pelo monumento ou pela história
da Ordem de S. Bento, poderá aceder a informação bem organizada e indexada, potenciando-se,
assim, a investigação sobre o Mosteiro de Tibães, a Ordem Beneditina e os Jardins Históricos.
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Os Serviços de Biblioteca
e Documentação dos “Museus
da Politécnica”
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Os Serviços de Biblioteca e Documentação
dos “Museus da Politécnica”
Maria João Ferreira e Pilar Pereira

Os dois museus da Universidade de Lisboa encontram-se instalados no edifício da antiga Escola
Politécnica: O Museu Nacional de História Natural e o Museu de Ciência. As suas origens não
apresentam características semelhantes, pois enquanto o Museu Nacional de História Natural surgiu da
transferência, em 1858, do Museu da Academia Real das Ciências, para a Escola Politécnica, o Museu
de Ciência foi criado pelo Decreto-Lei nº 146/85, mas só em 1990 os seus estatutos foram aprovados.
Relativamente a este primeiro Museu será feita a abordagem ao seu Centro de Documentação, pela
minha colega, Dra. Maria João Ferreira.
Como responsável pelo Serviço de Bibliotecas e Documentação do MCUL, vou em seguida, ocupar-me
da sua caracterização iniciando esta comunicação pelo enunciado dos seus estatutos, no que se refere
à documentação. Assim, no seu artº 11º - O Museu disporá dos seguintes serviços – alínea c)Biblioteca
e Documentação e no artº 14º, 1 – à biblioteca e documentação compete a recolha, tratamento e
difusão do acervo bibliográﬁco e demais documentação com interesse para este Museu.
Depois de os Museus terem passado várias décadas sem verem contempladas as suas aspirações,
chegou ﬁnalmente a época em que passaram a ser considerados como centros de investigação,
de decisão, instituições activas e, como tal consumidoras e geradoras de informação. As suas
necessidades documentais alteram-se e, actualmente, enfrentam necessidades novas, impostas tanto
pela redeﬁnição do papel do Museu, como pela sociedade em que estão inseridos.
Nos museus distinguem-se três grandes divisões:
— a logística
— a exposição
— a área de actividade e de animação.
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Na divisão de Logística está integrada a Biblioteca, como serviço especializado e a Documentação com
sala de documentação e uma sala para consulta especializada. A Biblioteca de Museu tem uma função
deﬁnida como deﬁnidas estão as funções do Museu a que pertence. A sua tarefa primordial é auxiliar a

instituição-mãe a cumprir a sua missão. Actualmente debate-se com uma série de problemas comuns,
na sua maioria, a qualquer biblioteca especializada de investigação:
a) deﬁnir os perﬁs de pesquisa que respondem às necessidades reais dos seus leitores (o quê, para
quê e para quem)
b) identiﬁcar e localizar a documentação que contenha a informação necessária (donde, como e
quando)
c) seleccionar e recuperar a documentação que contenha informação pertinente e exaustiva (quanto,
como e qual)
d) processar a informação recebida e a gerada pelo próprio Museu, de forma que seja facilmente
recuperada pelos utilizadores (documentos secundários)
e) difundir a informação recuperada, processada e gerada pelo Museu e sua Biblioteca, tanto em
forma de documentos primários como secundários.
Este serviço aparece como complemento indispensável do Museu de Ciência, a todos interessando e
não apenas aos investigadores e eruditos. Ele foi iniciado com um fundo bibliográﬁco cientíﬁco com
três séculos de existência e que, com as vicissitudes do tempo e da burocracia, se encontrava disperso
pelos diversos Departamentos da FCUL e sua Biblioteca Central. Este espólio, com cerca de 22000
volumes é composto essencialmente por monograﬁas do séc. XIX, que serviam de base ao estudo
das ciências exactas professadas, primeiro na Escola Politécnica e posteriormente na Faculdade de
Ciências. As obras desde o séc. XV ao séc. XVIII transitaram do Noviciado da Cotovia e Colégio dos
Nobres, depois de passarem por várias pilhagens e transferências (de referir que existem aqui obras
que ﬁzeram parte do “Depósito Geral das Livrarias dos Conventos Extintos”).
Por outro lado, o Museu, como entidade administradora, iniciou a aquisição de obras concernentes aos
domínios da Museologia (das Ciências e Geral) e História das Ciências e das Técnicas, não esquecendo
obras de Divulgação das Ciências e de Referência, vertente que continua a aﬁrmar-se até ao presente;
estas aquisições abrangem também as publicações periódicas, que incidem sobre os mesmos domínios;
estas obras encontram-se à disposição dos utilizadores, na sala de leitura, em livre acesso, podendo,
algumas delas, serem requisitadas para leitura domiciliária, em acordo com o regulamento. É nossa
convicção que a possibilidade assim dada aos utilizadores, de se servirem a si próprios, produz efeitos
benéﬁcos sobre esta prática: “é melhor fazer circular o leitor que os livros”.
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Ao longo destes anos, este Serviço tem recebido inúmeras ofertas, doações e depósitos de material
bibliográﬁco. Estas últimas formas de enriquecimento do espólio, que deste modo recebe, muitas
vezes, obras essenciais que, de outro modo, não seria possível adquirir, também encerram alguns

inconvenientes, pois não é possível fazer uma selecção das obras a receber e assim pode haver
documentação que não corresponda nem aos objectivos nem às necessidades prioritárias da unidade
orgânica. Além do material impresso, atrás referido, este serviço possui uma pequena Mediateca
composta por cd-rom e vídeos. Contamos ainda no nosso acervo com cerca de 600 fotograﬁas e 1200
diapositivos.
Torna-se cada vez mais difícil responder às situações de expansão desenfreada produzidas pela
massa documental em crescimento exponencial, problemas de armazenamento, identiﬁcação de
literatura cinzenta (teses, actas de congressos, memórias de investigação, etc.), número crescente
de investigadores e de campos de investigação, com graves limitações de orçamento, etc., situação
ainda agravada por problemas internos como a escassez de pessoal qualiﬁcado, a reduzida precisão
e complexidade dos catálogos tradicionais. Por estes factos fomos levados a aderir, desde a primeira
hora, ao SIBUL – Sistema Integrado das Bibliotecas da Universidade de Lisboa – para o qual todas as
bibliotecas da Universidade de Lisboa colaboram incluindo os seus registos no catálogo colectivo
da base, difundido através do país e como consequências, participa activamente no sistema de
empréstimo interbibliotecas, as quais também dão uma larga difusão aos seus fundos. Podemos dizer
que este Serviço de Documentação se encontra informatizado na sua totalidade, se exceptuarmos
pequenos núcleos de documentação que face às necessidades registadas, se classiﬁcam de menor
importância. O isolamento é uma evidência com que nos debatemos, pois, no domínio da museologia,
a base não conta com muita participação.
Torna-se igualmente necessário dar a conhecer para o exterior os fundos e os serviços da biblioteca
e neste sentido têm sido distribuídos desdobráveis de informação, listas de aquisições, bibliograﬁas
temáticas, catálogos impressos dos fundos mais relevantes (séc. XV e XVI e posteriormente séc. XVII),
artigos publicados nas revistas da especialidade.
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Os utentes deste Centro de Documentação têm à sua disposição o Serviço de Apoio ao Utilizador, que
auxilia na pesquisa bibliográﬁca, tanto nas fontes primárias como nas bases de dados bibliográﬁcas
em linha ou em cd-rom. Esta tarefa dá-nos a possibilidade de, com bastante precisão, deﬁnirmos
o perﬁl dos utilizadores. As suas prioridades estão centradas no domínio da História das Ciências,
e vem-se acentuando muito a necessidade que sentem na consulta das fontes primárias, depois
da consulta (obrigatória) às obras de referência; são na sua maioria investigadores pertencentes
a Universidades, do Minho ao Algarve, não descurando a Madeira; encontram-se a terminar o seu
trabalho de doutoramento, ou numa fase mais adiantada, em plena produção editorial. Relativamente
à Museologia a procura centra-se mais nas fontes secundárias, com a consulta de manuais da
especialidade e também recorrem bastante às publicações periódicas, dentro do mesmo tema: na

sua maioria são alunos de mestrado, aparecendo, esporadicamente alunos de doutoramento. Temos
ainda aqueles leitores que já conhecem o Serviço e, por isso, recorrem a ele sempre que lhes surge
alguma dúvida, quando sentem necessidade de se actualizar nas “novidades” que alguns periódicos
de carácter informativo lhes podem proporcionar e neste grupo incluem-se professores e alunos dos
ensinos básico e secundário; recorrem aos serviços alunos que vêm em busca de bibliograﬁa para
poderem executar os seus trabalhos e grupos que preparam exposições sobre temas especializados.
É necessário ao técnico do Serviço ter um conhecimento aprofundado das colecções do museu e, de
uma maneira geral, ter boa informação sobre toda a actividade do Museu. Além do mais, para trabalhar
numa sala de leitura é necessário ter uma natureza amável e conciliadora; estar em contacto directo
com o público é uma situação cansativa e desgantante. A vida proﬁssional no quadro dum museu
moderno é apaixonante, estimulante e por vezes, também, muito movimentada. O essencial, em
matéria de biblioteconomia, é saber que no museu se pratica um trabalho de “missionário”. Aos
técnicos de biblioteca oferece-se a possibilidade de investir proﬁssionalmente e de levar a bom termo
projectos de grande importância, em particular transformar uma colecção constituída um pouco ao
acaso, num conjunto que se impõe, inspirando a admiração e o respeito daqueles que recorrem aos
nossos serviços e também dos restantes funcionários da instituição.

DRA. MARIA JOÃO FERREIRA
Sou Bibliotecária do Museu Nacional de História Natural há cerca de 6 meses o que me permite ter
apenas uma visão panorâmica do seu conjunto. Este Museu tem a sua origem nos Gabinetes de História
Natural da Escola Politécnica, os quais, por sua vez, foram os herdeiros das colecções do Real Museu da
Ajuda (1858). As actuais instalações do Museu Nacional de História Natural ocupam (em conjunto com
o Museu de Ciência e o Instituto Geofísico Infante D. Luís) uma área que no século XVII correspondia à
cerca do Noviciado da Cotovia com o seu horto. Extinto o Noviciado, foi fundado no mesmo espaço o
Colégio Real dos Nobres (1761-1837) a que sucederam a Escola Politécnica (1837-1911) e a Faculdade
de Ciências (1911-1985).
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Conforme consta dos seus Estatutos, publicados em Junho de 2003, “a designação de Museu Nacional
de História Natural foi estabelecida em1919”. Está integrado na Universidade de Lisboa, dependendo
directamente da Reitoria e constituindo parte do Complexo Museológico da Politécnica. Integra três
Museus: o de Mineralogia e Geologia, o de Botânica (também designado por Museu Bocage), sendo o
Serviço de Documentação e Informação considerado um dos “serviços comuns”. Cada um dos Museus
possui uma biblioteca especializada que, até este ano, têm estado a funcionar sem ligação entre si.

De momento, encontro-me colocada no Museu de Mineralogia e Geologia, tendo começado a tomar
contacto com o seu fundo documental. A ﬁm de iniciar o processo de reconversão, para o integrar no
Sistema de Bibliotecas da Universidade de Lisboa (SIBUL). Além de livros e periódicos adquiridos por
compra, compõem a nossa colecção espólios de antigos professores e directores, teses de doutoramento
e mestrado, comunicações e trabalhos da área, a nível mundial.
A recuperação do espaço destinado à biblioteca do Museu Nacional de História Natural, englobando os
fundos documentais dos três Museus, é um projecto de trabalho a iniciar em 2005. É o projecto de uma
vida, vivo e dinâmico. Poderá ser considerado audacioso, mas audaciosa também é a vivência diária,
nos locais de trabalho de cada um de nós. As instalações que estão atribuídas à biblioteca pertenciam
à Biblioteca da Faculdade de Ciências, enquanto esteve na Escola da Politécnica. Precisam de obras,
do tecto à cave. Precisam de infra-estruturas adequadas ao funcionamento de uma biblioteca do
século XXI.
Por outro lado, a recuperação do fundo documental e consequente disponibilização irá ser um estímulo
para os nossos investigadores, professores e alunos. Iremos apoiar o aumento do “saber por parte da
comunidade cientíﬁca e académica”. Mas iremos também tornar acessível a todos os utilizadores,
presenciais e remotos, a produção cientíﬁca e académica, nacional e estrangeira, contribuindo para
a construção da Sociedade do Conhecimento.
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Biblioteca de Arte e Museus Gulbenkian:
um exemplo de uma relação de sucesso
Ana Barata e Constança Rosa

O Museu Gulbenkian
Calouste Sarkis Gulbenkian (Istambul, 1869- Lisboa, 1955) começou a adquirir obras de arte, de modo
sistemático, no ﬁnal do século XIX, tendo continuado a fazê-lo até 1953. A colecção que reuniu, inclui
objectos de vários períodos históricos e áreas geográﬁcas diversas: Arte Egípcia, Arte Greco-romana,
Arte Islâmica e do Extremo Oriente e ainda Numismática, Pintura e Artes Decorativas europeias.
Em 1953, Calouste Gulbenkian fez, em Lisboa, o seu testamento deﬁnitivo, decidindo que todas as
suas obras de arte, um acervo de cerca de 6 800 peças, viessem para a capital portuguesa. Decidiu
também que, a par da Fundação que então se instituía, se ediﬁcasse um Museu para as proteger e
exibir. O projecto de um Museu e de uma Fundação que projectara para Londres e que ponderara para
Washington, seria deste modo materializado em Lisboa.
Uma primeira exposição pública de cerca de 300 peças da Coleção Gulbenkian, aconteceu Julho de
1965, data do 10º Aniversário da morte do Fundador. Finalmente, em Outubro de 1969 as obras de
arte deixaram o Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, onde tinham estado guardadas no últimos
anos, para inaugurarem o novo Museu, concebido especialmente para as abrigar e expôr.

O Centro de Arte Moderna
Em 1983, foi inaugurado o Centro de Arte Moderna, ao qual foi dado o nome do primeiro Presidente
da Fundação Calouste Gulbenkian, José de Azeredo Perdigão (1896-1993). A sua colecção de arte,
que vem sendo constituída desde o ﬁnal dos anos 50, reúne os artistas mais representativos de todo
o século XX português, alguns artistas estrangeiros que com eles se relacionaram de perto durante o
período modernista, um núcleo de arte britânica adquirida a partir dos últimos anos da década de
50 e ainda um conjunto de obras de arte arménias.
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Este novo núcleo museológico integrou, desde a sua criação, um Departamento de Documentação
destinado à pesquisa e apoio à investigação na área da arte contemporânea. Integrava o seu acervo

documental, para além de uma importante e vasta colecção de catálogos de exposições de artistas
portugueses – que documentaram a evolução das artes plásticas e da arquitectura em Portugal desde
1911 – e estrangeiros contemporâneos, vários espólios particulares de arquitectos, críticos de arte e
artistas portugueses do século XX.

A Biblioteca de Arte: origem e evolução
A Biblioteca de Arte, denominada inicialmente Biblioteca Geral e, posteriormente, Biblioteca Geral
de Arte, constituiu-se em 1968 com o objectivo de centralizar os fundos documentais existentes
na Fundação Calouste Gulbenkian. Destes, tinham
especial relevância a colecção particular do
Fundador, constituída por cerca de 3.000 títulos e, ainda, um acervo destinado a apoiar as actividades
de investigação e pesquisa do Museu Gulbenkian. Começou por estar instalada no Palácio Marquês de
Pombal e acessível apenas aos utilizadores internos.
Com a inauguração, em 1969, do novo edifício da Sede da Fundação e do Museu Gulbenkian, a
Biblioteca abriu-se ao público exterior. Esta abertura veio contribuir para minimizar a carência de
informação, actualizada e pertinente, em arte que se fazia sentir no panorama da investigação em
Portugal, através da rentabilização dos recursos de que dispunha.
Na década de 90, a Biblioteca de Arte atravessou um período de remodelação e modernização dos
seus serviços. Em 1993, a biblioteca deixou de ser geral e especializou-se deﬁnitivamente nas áreas
das artes visuais e da arquitectura. Simultaneamente, foi iniciado o processo de informatização do
catálogo bibliográﬁco.
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Em Setembro de 2000 a Biblioteca de Arte passou a integrar o fundo documental do extinto
Departamento de Documentação e Pesquisa do Centro de Arte Moderna. Em Outubro de 2001 deu-se a
integração das colecções do até então denominado Arquivo de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian.
Este Arquivo de Arte constituiu-se em 1994, no âmbito das atribuições e actividades do Serviço de
Belas Artes da Fundação. O seu acervo documental, foi criado através de proveniências diversas e é
constituído por um conjunto de cerca de 317.243 espécies fotográﬁcas que retratam objectos de arte,
personalidades, cenas e acontecimentos artísticos e culturais nacionais, assim como monumentos
e outro tipo de património arquitectónico. Este fundo está distribuído por 166 colecções de que
se destacam, entre outras, a que reune a informação resultante da pesquisa e levantamento da
talha em Portugal realizados pelo historiador de arte americano Robert Smith, a que foi originada
pelo inventário da azulejaria portuguesa levado a cabo pela equipa do historiador Santos Simões e a

investigação da arquitectura gótica nacional realizada pelo historiador Mário Tavares Chicó e cujas
fotograﬁas foram realizadas pelo fotógrafo Mário Novais.

Biblioteca de Arte e Museus Gulbenkian : estratégias diferentes,
objectivos comuns
A Biblioteca de Arte e os Museus Gulbenkian têm em comum a gestão e a disponibilização de colecções
patrimoniais de características próprias, contribuindo, com o seu desempenho, para a concretização
da estratégia cultural da instituição em que se inserem.
Com a integração dos diversos núcleos documentais existentes na Fundação, a partir de 2001, a
Biblioteca de Arte concentrou todas as funções de apoio à investigação e pesquisa desenvolvidas
pelos proﬁssionais do Museu Gulbenkian e do Centro de Arte Moderna. Paralelamente, a Biblioteca
de Arte tem vindo a reforçar a sua vocação de biblioteca de referência de um público variado, ligado
ao estudo, investigação, crítica e produção nas áreas das artes plásticas e da História de Arte. Estas
múltiplas valências - que passam pelo apoio prestado às actividades internas de investigação e pelo
facto de ser uma biblioteca de portas abertas à comunidade exterior - , têm sido assumidas em pleno
pela Biblioteca de Arte e são encaradas como um estimulante desaﬁo proﬁssional.
O conhecimento prévio da programação de actividades expositivas e das iniciativas dos serviços
educativos do Museu Gulbenkian e do Centro de Arte Moderna, assim como a participação da
Biblioteca de Arte em reuniões de avaliação das suas actividades e ainda a presença assídua nos
eventos promovidos pela Fundação, têm constituído, sem dúvida, uma das chaves para o sucesso da
relação proﬁssional e da interacção estabelecidas entre estes serviços da Fundação .
Em relação ao papel desempenhado pela Biblioteca de Arte nas actividades museiais, ele concretizase, quotidianamente, no apoio especializado que disponibiliza às suas múltiplas vertentes, a saber
: inventário das colecções, preparação de exposições temporárias, preparação de edições e eventos
dos respectivos Serviços Educativos.
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Um dos aspectos contemplados, pela Biblioteca de Arte, no estabelecimento da sua política de
selecção e aquisição, prende-se o enriquecimento do seu fundo documental de acordo com o perﬁl da
colecção de arte do Museu Gulbenkian e com os artistas contemporâneos representados na colecção
permanente do Centro de Arte Moderna. As necessidades relacionadas com as iniciativas ligadas às
exposições temporárias previstas na programação de ambos os museus estão igualmente contempladas

na política de selecção e a aquisição de novas espécies documentais.
A prosecução da política de selecção e aquisição implica pesquisas regulares em diversos tipos de
fontes de informação, como catálogos de leilões, catálogos de livrarias especializadas, páginas
de internet - páginas pessoais de artistas, páginas de galerias e /ou instituições culturais nacionais
e estrangeiras. Deste processo resulta a aquisição de fundos documentais em diferentes e variados
suportes, como vídeos/DVDs com programas culturais transmitidos na Rádio ou na TV (entrevistas com
artistas, documentários....), livros de artista e também espólios particulares (de artistas plásticos,
arquitectos e designers, críticos de arte).
Os contactos estabelecidos com organismos externos, nomeadamente com instituições congéneres
nacionais e estrangeiras, tendo em vista a obtenção de informação relevante para investigações em
curso, são outro tipo de apoio especializado que a Biblioteca de Arte presta aos Museus Gulbenkian.
Estes contactos estendem-se também a galerias portuguesas e/ou estrangeiras com representação
de artistas portugueses. Regulares, estes contactos visam obter toda a informação sobre as suas
actividades por elas produzida, nomeadamente os catálogos realizados no âmbito das suas exposições,
catálogos estes que frequentemente não se encontram no circuito comercial.
A natureza, a evolução e a diversiﬁcação das actividades e iniciativas levadas a cabo pelo Museu
Gulbenkian e pelo Centro de Arte Moderna, implicam que as suas equipas sejam hoje cada vez mais
pluridisciplinares e abertas a colaborações externas. Para além dos técnicos pertencentes aos seus
quadros permanentes, estas equipas contam hoje com um número cada vez maior e mais heterógeneo
de colaboradores externos.
A Biblioteca de Arte tem acompanhado esta nova realidade através de uma constante ﬂexibilidade
de actuação e uma adaptabilidade das suas estruturas funcionais. Neste contexto, impõe-se que
a Biblioteca de Arte identiﬁque todos os actores deste processo, de forma a proporcionar-lhes o
apoio de que necessitam. Esta identiﬁcação torna-se tanto mais necessária para a organização dos
serviços da Biblioteca de Arte, quanto estas equipas têm um carácter muitas vezes temporário e/ou
ﬂutuante.
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Para além de um Serviço de Referência vocacionado para este público especíﬁco, a Biblioteca de
Arte criou um perﬁl de utilizador adequado a esta nova realidade. Neste perﬁl incluem-se privilégios
diferentes e mais alargados dos atribuídos aos outros utilizadores, tais como a possibilidade de
disponibilização de obras, sem restrição de materiais, de colecções de acesso reservado, para estudo e
investigação e ainda a cedência temporária de espécies para ilustração de eventos. Este aspecto tem-

se revelado decisivo no sucesso dos projectos e iniciativas desenvolvidos e realizados pelos museus.
A prestação de um serviço de qualidade por parte da Biblioteca de Arte aos seus utilizadores internos
– os Museus Gulbenkian - tem contribuído de forma relevante para um aumento da qualidade do
desempenho destes serviços para com os seus públicos-alvo. O sucesso dos Museus é, indubitavelmente,
o sucesso da Biblioteca de Arte, na medida em que o investimento que esta vem realizando temse traduzido no aumento dos seus utilizadores, uma vez que se tem vindo a constatar que parte dos
públicos-alvo dos Museus Gulbenkian são, também, potenciais utilizadores dos serviços da Biblioteca
de Arte.
Por outro lado, veriﬁca-se que, cada vez mais, os projectos de pesquisa desenvolvidos nas áreas das
artes pláticas e história da arte necessitam de materiais e informação que lhes são facultados tanto
nos Museus – Museu Gulbenkian e Centro de Arte Moderna – como na Biblioteca de Arte, numa busca
constante de complementaridade. O tipo de utilizadores que realizam estes projectos procuram,
sistematicamente, informação que, aparentemente diversa, lhe está a ser facultada ora num ora
noutro lado. São, deste modo, utilizadores comuns.
A maior parte das bibliotecas e dos centros de documentação dos Museus continua muito orientada
para o seu público interno, trabalhando sobretudo para um universo restrito de utilizadores. A
Biblioteca de Arte, embora inicialmente criada como suporte ao estudo e investigação do Museu
Gulbenkian, foi modiﬁcando a sua missão e alargando o seu universo de utilizadores. Continua a ter
no cumprimento dos seus objectivos o desempenho de funções de apoio aos utilizadores internos.
Contudo, autonomizou-se. O seu universo de utilizadores reais e potenciais é, actualmente, muito
mais vasto, tão vasto quanto permite o avanço no domínio das tecnologias da informação.
Em jeito de conclusão, diremos que a chave do sucesso da relação estabelecida se baseia por um lado,
na capacidade da Biblioteca de Arte em actualizar e adaptar, com regularidade, os procedimentos
internos necessários para facilitar e estimular a investigação dos seus utilizadores, internos e
externos; e por outro, na colaboração entre todos os actores envolvidos neste processo - Biblioteca
de Arte e os Museus Gulbenkian - no sentido de, através de estratégias diferentes, se atingir o
cumprimento de objectivos comuns.
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duas décadas de mudança(s)
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Biblioteca do MNAA:
duas décadas de mudança(s)
Maria Helena Fidalgo
Museu Nacional de Arte Antiga
(Biblioteca)

Encontro Nacional de Centros de Documentação de Museus
Painel “Experiências nacionais”
Museu de Cerâmica de Sacavém
15 Outubro 2004

INTRODUÇÃO
O que caracteriza, e simultaneamente distingue, as bibliotecas de
museus?
A inexistência de um estudo actualizado, abrangente e sistemático sobre a situação real das bibliotecas
de museus1, designadamente as dependentes do Instituto Português de Museus (IPM), não é impeditivo
de sintetizar os aspectos mais salientes e facilmente diagnosticáveis que as caracterizam, no que
respeita a:
Missão e objectivos
— Fundos documentais centrados na temática dos museus;
— Bibliotecas especializada em áreas-chaves de apoio à investigação no museu e destinando-se a
públicos-alvo muito especíﬁcos de leitores;
— Requerem tratamento muito especíﬁco e especializado;
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— Não são, em regra, bibliotecas de empréstimo porque o seu objectivo é, sobretudo, satisfazer as
necessidades do museu;

— São, quase sempre, bibliotecas de acesso público condicionado.
Recursos e processos
— Inexistência de recursos humanos e técnicos suﬁcientes e/ou com a formação proﬁssional necessária
para o desenvolvimento da função;
— Insuﬁcientes meios ﬁnanceiros, a que corresponde, na maioria dos casos, a inexistência de dotação
orçamental própria;
— Não desenvolvem acções de cooperação e colaboração;
— Não têm projectos conjuntos;
— Não partilham recursos e/ou experiências.
Em suma, estão dependentes dos museus onde estão inseridas e da missão e objectivos destes e muito
fechadas sobre si próprias, devendo-se a sua existência, de uma forma geral, às doações, legados e
ofertas de directores dos museus, historiadores, coleccionadores e outros eruditos cujas bibliotecas
particulares reuniam espólios bibliográﬁcos especializados em áreas temáticas relacionadas com as
suas vocações e “gosto” pelo estudo do património histórico e artístico nacional.
Para a compreensão da importância destes actos de “generosidade”, na origem das mais importantes
bibliotecas de museus tutelados pelo IPM, basta recordar alguns nomes, como o de José Leite de
Vasconcelos, Estácio da Veiga, Ernesto Veiga de Oliveira, José de Figueiredo e Sousa Viterbo, entre
muitos outros, cujos espólios continuam a ser indispensáveis para o estudo e investigação cientiﬁca
em áreas do conhecimento como a arqueologia, etnologia e a história da arte em geral e dos seus
domínios em particular, como a pintura, a escultura ou as artes decorativas.
Surgidas, assim, no século passado, em simultâneo com outras colecções que os museus foram reunindo
e instaladas em salas anexas aos gabinetes dos directores ou pequenas salas onde, ainda hoje, muitas
delas permanecem, outras ocupando espaços próprios, posteriormente projectados para o efeito,
como é o caso da Biblioteca do Museu Nacional de Arte Antiga.
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I. A BIBLIOTECA DO MNAA
Da origem ao fundo documental
Inaugurada em 29 de Dezembro de 1945, ocupa um espaço próprio na ala oriental do museu, tendo
como função principal apoiar os conservadores e técnicos do museu na investigação das colecções
do museu, na preparação de exposições, eventos culturais e actividades de carácter pedagógico e
abrindo-se também ao exterior sem esquecer as necessidades da comunidade museal, do público em
geral e de grupos especíﬁcos de utilizadores, tais como estudantes do ensino superior, mestrandos,
doutorandos e investigadores. Sabe-se, no entanto, por referências feitas no Boletim do museu que a
sua existência é muito anterior a esta data.
Porque, desde sempre, constituiu preocupação a qualidade do serviço prestado aos seus utilizadores,
já em 1945, o então director, Dr. João Couto, referindo-se à intenção que sempre teve de dotar o
Museu Nacional de Arte Antiga de um espaço próprio onde o público interessado no estudo das obras
de arte pudesse estudar e investigar, sublinhava, “Supomos que a função primacial dos Museus é expor
os trabalhos dos artistas, mas supomos também que muito melhor eles cumprem o seu objectivo se
puderem fornecer elementos de estudo, quer por comparação com obras temporariamente trazidas
de outras galerias nacionais ou estrangeiras, quer pela consulta de livros e de estampas, quer pelo
auxilio prestado aos eruditos e aos técnicos. Daqui a necessidade de dotar os Museus com salas
de exposições temporárias, bibliotecas, gabinetes de estampas, arquivos de fotograﬁas e salas de
conferências, francamente abertas a quem se quiser aproveitar de tais serviços” 2.
Entendida desta forma, a biblioteca surgia como uma valência de serviço complementar à função
principal do museu, aberto a todos aqueles que se interessavam pelo estudo da história da arte em
geral, das colecções do museu em particular e do contexto museal em que se insere.
Sendo a biblioteca, na sua génese e vocação primordial, um suporte à investigação realizada no
museu, especializou-se, naturalmente, nas áreas temáticas das suas colecções e reﬂectindo esta
orientação, tendencialmente, na própria composição e desenvolvimento do seu fundo documental.
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No que se refere à política de aquisições, a compra foi durante longos períodos, o vector estratégico
principal seguido para assegurar a actualização e desenvolvimento dos fundos bibliográﬁcos, política,
desde sempre, afectada por sucessivos, e cada vez mais prolongados, períodos de fortes restrições
orçamentais e/ou reorientações estratégicas penalizadoras do investimento em áreas de menor
visibilidade e notoriedade pública. No entanto, desde sempre, se recorreu, em paralelo, a outras
vias para o enriquecimento do fundo bibliográﬁco e de que é exemplo mais signiﬁcativo o da permuta

de publicações. No caso da biblioteca do MNAA, a sua importância ﬁcou a dever-se, em muito, à
conjugação de dois factores. Por um lado, o relacionamento pessoal e institucional que os directores
do museu mantinham com os seus homólogos de museus de todo o mundo, e por outro, devido ao
programa de permuta, iniciado nos anos 30, com instituições congéneres nacionais e estrangeiras.
Ainda hoje, este programa se mantém activo devido à prática de permuta de publicações iniciada com
o Boletim dos Museus Nacionais de Arte Antiga e posteriormente do MNAA e entretanto continuada
com outras publicações da sua responsabilidade (catálogos de exposições e colecções, roteiros e
outras) após a publicação daquele ter cessado em ﬁnais da década de sessenta.
A aquisição por permuta tem sido a forma mais eﬁcaz de integrar novas publicações que já não estão
disponíveis no mercado livreiro, para além de ser também a forma menos dispendiosa de manter
actualizado o fundo documental. Exemplo disso são os catálogos de exposições realizadas em todo o
mundo que chegam à biblioteca com regularidade.
Por último, não poderemos deixar de considerar e relevar o contributo valioso que as doações e
legados têm dado para o enriquecimento dos fundos bibliográﬁcos quando estes se adequam às
áreas de especialização das respectivas bibliotecas e contribuindo mesmo para o preenchimento
de lacunas, complementando, assim, a informação já existente em determinadas áreas especíﬁcas.
Neste contexto, o legado Barros e Sá3 composto por mais de 3000 espécies é um exemplo recente de
quão fundamental foi para a biblioteca do MNAA a sua incorporação.

Composição do fundo documental
Especializada em história da arte a biblioteca possui um fundo documental nos domínios da pintura,
desenho, gravura, arquitectura, artes decorativas, museologia e museograﬁa, teoria e critica da arte,
conservação e restauro e outros.
As obras que inclui no seu fundo bibliográﬁco podem ser agrupadas de acordo com a seguinte tipologia:
— Monograﬁas sobre pintores, desenhadores, gravadores e escultores, património histórico e
arquitectónico (museus, conventos e outras instituições religiosas,...), história local e regional etc.;
— Publicações em série, jornais, anuários, boletins, revistas, actas de congressos, etc.;
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— Obras de referência, enciclopédias gerais e especializadas, dicionários de línguas, temáticos e de
artistas, vocabulários terminológicos de arte, repertórios iconográﬁcos, inventários, historiograﬁas,

bibliograﬁas, directórios, etc.;
— Catálogos de exposições reunindo informação sobre exposições realizadas em Portugal e no
estrangeiro, desde o séc. XIX até hoje. Constituem-se como uma ferramenta básica para o investigador,
principalmente porque incluem os estudos e investigações mais recentes sobre a temática das
exposições, contendo imagens e fotograﬁas de objectos de colecções particulares raramente
encontrados noutras publicações. Trata-se de um núcleo de características únicas no conjunto das
bibliotecas portuguesas, em particular na parte respeitante ao período dos ﬁnais do séc. XIX a meados
do séc. XX.
— Catálogos de colecções de museus, abrangendo museus nacionais e internacionais, a partir do ﬁnal
do séc. XIX;
— Catálogos de leilões e de colecções particulares, de leiloeiras e de coleccionadores, fonte
documental importante para o conhecimento e caracterização dos mercados da arte e informação
complementar nas peritagens e avaliações de obras de arte. Estes constituem, frequentemente, pelas
fotograﬁas publicadas, um meio, muitas vezes único, de identiﬁcação das obras que as compõem.
Trata-se de um núcleo muito importante pela raridade de muitos dos exemplares que o integram,
podendo mesmo ser considerado como indispensável para a realização de estudos sistemáticos da
história do coleccionismo no século XIX;
— Teses, trabalhos de investigação em temáticas especíﬁcas na área da história, história da arte e da
museologia;
— Livro impresso antigo, integrando missais, antifonários, hagiológios, livros de cantochão, crónicas,
tratados, entre outros.
— Manuscritos, integrando livros de tombo de receitas e despesas de conventos do século XVII.
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Os leitores
São fundamentalmente, por ordem decrescente de número de utilizadores, alunos do ensino superior,
conservadores e técnicos do museu, investigadores, mestrandos e doutorandos e, em número muito
reduzido, o público em geral.

Serviços e acesso
A consulta do fundo documental está disponível na biblioteca, não estando, no entanto, o seu
respectivo catálogo bibliográﬁco, ainda, totalmente informatizado.
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Para pesquisa de informação bibliográﬁca, a biblioteca dispõe de uma base de dados com mais de
15 000 registos, estando o restante fundo bibliográﬁco acessível a partir dos seguintes catálogos
manuais: catálogo geral de autores; ﬁcheiro Kardex com 1692 títulos; catálogos de analíticos de
algumas publicações periódicas: autores / títulos / assuntos / geográﬁco / cronológico.
A gestão e prestação de todos os serviços da biblioteca é assegurada por uma equipa composta por
dois funcionários, sendo o atendimento aos leitores apoiado, de forma não permanente e rotativa,
por um outro técnico do museu.
A biblioteca disponibiliza ainda um serviço de fotocópias, de acordo com o regulamento em vigor, e
um serviço de resposta a pedidos de informação bibliográﬁca e de bibliograﬁas temáticas impressas,
acessível localmente, por telefone, fax, e-mail e por correio postal.
O atendimento presencial na biblioteca efectua-se, mediante um pedido de marcação prévia, de 4ª a
6ª feira das 10h às 13h e das 14h30 às 17h.

II. O PROJECTO DE INFORMATIZAÇÃO
As primeiras etapas
Por mais precisão que se queira ter na datação do início do projecto de informatização da biblioteca do
MNAA, não é fácil a sua determinação, porque se é verdade que a chegada e integração dos primeiros
equipamentos informáticos para a biblioteca do museu data de inícios de 1988, o contacto com outras
realidades pioneiras além-fronteiras ajudaram a despertar um interesse e consciência crescentes
das potencialidades da aplicação de processos de informatização às bibliotecas, tendo sido, desde
meados da década de 80, agente dinamizador de mudanças tendentes a preparar o caminho para a
sua tão desejada como inevitável introdução.
No período anterior a 1979 a situação da biblioteca caracterizava-se pelos seguintes aspectos:
— Inexistência de um catálogo geral por assuntos
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— Organização do fundo documental por núcleos temáticos classiﬁcados de acordo com as áreas de
interesse dos conservadores e outros técnicos do museu

— Catálogos manuais
— Esgotamento do espaço físico de armazenamento
— Inexistência de catalogação para partes signiﬁcativas e muito valiosas da colecção (catálogos de
colecções, exposições e leilões, etc.)
— Inexistência de um sistema de cotas
— Escassez de recursos humanos com formação nas áreas de especialização do fundo bibliográﬁco
para assegurar o atendimento dos leitores prestando o apoio bibliográﬁco necessário para suprir a
inexistência de catálogos por assuntos

A decisão, tomada em 1979, de não dar continuidade ao catálogo geral manual organizado por autores
é, sem dúvida, a primeira baliza cronológica do tratamento documental de acordo com normas
internacionalmente aceites. Esta medida foi decisiva para iniciar uma nova etapa e constitui, sem
dúvida, o primeiro passo de uma longa caminhada, infelizmente, ainda não concluída. A catalogação
continuou a fazer-se tendo, no entanto, o respectivo suporte passado do tradicional verbete4 para
a utilização de uma ﬁcha/borrão em formato A5 na qual eram registados os dados bibliográﬁcos de
acordo com a descrição internacional normalizada (ISBD) e a respectiva pontuação convencionada
para a delimitação de campos e sub-campos, utilizada como codiﬁcação. Esta ﬁcha/borrão5 foi
desenhada de forma a poder ser preenchida por pessoal não especializado, estando todos os campos de
preenchimento devidamente identiﬁcados e bastando encontrar no documento original os elementos
correspondentes. Desde colaboradores sem qualquer formação especíﬁca nesta área a outros que
nela procuravam realizar estágios não remunerados, vários foram os colaboradores externos que,
com base num período de formação mínimo, puderam prestar serviço na biblioteca, o que, face às
permanentes restrições orçamentais e aos inevitáveis constrangimentos decorrentes de um exíguo
quadro permanente de pessoal afecto à biblioteca (2 funcionários), se veio a revelar um factor crítico
para a viabilização do projecto de informatização.
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De facto, ainda antes da utilização do software MiniMicro CDS/ISIS – parametrização PORBASE,
sistema concebido especiﬁcamente pela UNESCO para aplicação em bases de dados bibliográﬁcos,
e praticamente a sós neste processo, desenhou-se, a título experimental no ínicio da década de 80,
uma folha de recolha de dados recorrendo à informação normalizada já existente nas ﬁchas/borrão,

com todos os campos previstos nas zonas da ISBD e dentro de cada zona quadrículas com a respectiva
identiﬁcação dos campos a preencher, não excedendo o número de caracteres pré-estabelecido na
estrutura de dados do formato dBASE. Criava-se, assim, a primeira base de dados bibliográﬁcos que
viria a incluir, no inicio, o núcleo de roteiros de museus, e na qual era possível efectuarem-se pesquisas
por Instituição/Localidade/País/Data.
Assim, quando em 1989 foi recebida da Biblioteca Nacional a aplicação CDS/ISIS, a preparação dos
registos em formato UNIMARC, através do preenchimento das folhas de recolha de dados (FRD), não
foi, praticamente, necessária. Sendo os dados carregados directamente das já referidas ﬁchas/borrão
que continham a descrição bibliográﬁca de acordo com a norma ISBD, não apenas se facilitou esta
tarefa como se conseguiram consideráveis economias de meios e de tempo.
A introdução dos registos bibliográﬁcos na base de dados, desde o seu início, incluiu a descrição
bibliográﬁca e a respectiva indexação. A constituição de uma lista alfabética de descritores foi uma
das primeiras necessidades sentidas, intrinsecamente associada à pesquisa por assunto. A eﬁcácia
de um sistema de informação dependerá sempre da qualidade da indexação, isto é, após a análise
do conteúdo de um documento, da deﬁnição de conceitos para representar um ou mais assuntos de
acordo com a terminologia adoptada.
No caso da biblioteca do MNAA foi, sem dúvida, muito importante a experiência adquirida ao longo de
vários anos e decorrente da inexistência de um catálogo por assuntos. O contacto directo e permanente
com um público predominantemente especializado contribuiu de forma decisiva para a deﬁnição de
uma linguagem documental enquanto linguagem terminológica que utiliza os termos da linguagem
natural com o objectivo ﬁnal de promover a satisfação das necessidades do utilizador na recuperação
eﬁcaz da informação e complementada com o recurso à bibliograﬁa de referência existente nas
áreas temáticas em causa. Conseguir uniformidade na indexação dos documentos sobre o mesmo
assunto visando a exaustividade na recuperação tem sido um dos principais objectivos a cumprir. A
forma adoptada na aplicação deste vocabulário controlado segue o sistema de indexação SIPORBASE
adoptado pela Biblioteca Nacional, cujo objectivo é a uniformização dos critérios de apresentação dos
assuntos na Base Nacional de Dados Bibliográﬁcos.
A primeira etapa de criação de uma base de dados em formato CDS/ISIS decorreu até 1992.
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A biblioteca manteve-se em funcionamento até ﬁnais de 1991. No ano seguinte iniciaram-se, no
âmbito da Lisboa’94, as obras de recuperação e de valorização do conjunto arquitectónico onde
está instalado o museu, tendo a biblioteca encerrado nessa data por um período que acabou por

ultrapassar em muito as previsões de então.
A reorganização dos espaços decorrente do projecto de renovação do museu contemplou a biblioteca
com mais três salas, devido à transferência do Gabinete de estampas, que ali se encontrava instalado,
para espaço próprio, o que possibilitou projectar uma vez mais um aumento da sua capacidade,
desde há muito esgotada, com a criação de futuros depósitos com estantes rolantes e a reutilização
das estantes retiradas à sala de leitura, designadamente, para integração do legado Barros e Sá.
Impunha-se, de facto, remodelações dos espaços mas, encontradas as soluções, ainda que não as
preconizadas numa visão de médio/longo prazo6; para este problema, impunha-se reabrir a biblioteca
e dotá-la com meios mais adequados às actuais exigências dos utilizadores. Essas são as atribuições da
biblioteca – prestar serviços especializados a um público que, também ele, necessita, acima de tudo,
de informação especializada. Neste contexto tornava-se premente a necessidade de avançar com a
informatização do fundo documental de uma forma sistemática e abrangente, mantendo a biblioteca
encerrada ao público, e assegurando a obtenção dos indispensáveis apoios ﬁnanceiros para o projecto,
até então inexistentes.
Em Janeiro de 1994, no decurso da Jornada de Informação promovida pelo Conselho Superior das
Bibliotecas Portuguesas a propósito da 3ª Call for Proposals do Programa de Bibliotecas da DGXIII,
desenhava-se a hipótese de elaboração de um programa de informatização das bibliotecas de museus,
no âmbito do projecto “Tordesilhas”, aplicação multimédia que permitia a integração do ambiente
bibliotecas e museus e tinha por objectivo ﬁnal alargar os serviços oferecidos online, quer pelos
museus quer pelas bibliotecas, tendo sido escolhido o tema Descobrimentos Ibéricos com o objectivo
de criar uma espécie de Biblioteca/Museu virtual sobre o tema, acessível online. Para a preparação
de um dossier de candidatura foi elaborado um inquérito/diagnóstico de caracterização/ponto de
situação das bibliotecas tuteladas pelo IPM. No entanto, a candidatura não chegou a concretizar-se.
O que parecia ser uma oportunidade decisiva para dar continuidade ao projecto em curso acabou
por não se conﬁrmar. A relação de estreita colaboração mantida com o IPM durante este período
de pré-preparação da candidatura conduziu à apresentação de uma proposta tendente a assegurar
a continuidade e dinamização do projecto de informatização da biblioteca do MNAA, a qual foi
viabilizada pela conjugação de esforços do Museu e do IPM, assegurando este último a componente
ﬁnanceira do projecto.
Iniciava-se, nessa data, uma nova etapa do projecto de informatização.
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O projecto para o triénio 1995/97
Foram objectivos do projecto de informatização:
— Desenvolver uma base de dados bibliográﬁcos para a totalidade do acervo;
— Melhorar e alargar a acessibilidade, pesquisa, recuperação e sistematização da informação
bibliográﬁca, em condições que apenas um catálogo informatizado pode potenciar;
— Tornar mais eﬁciente e racional a gestão e organização dos espaços físicos de depósito do fundo
documental;
— Criar as condições favoráveis à promoção da partilha e uniformização de dados entre as bibliotecas
de museus tutelados pelo IPM, no sentido de optimizar práticas e recursos existentes nas várias
estruturas dele dependentes.
Considerando as diferentes tipologias que compõem o fundo bibliográﬁco, a especiﬁcidade de alguns
núcleos temáticos e a reorganização do espaço, foi adoptada a seguinte metodologia de trabalho:
— Catalogação directamente na fonte, devido a imprecisões que o catálogo geral manual
apresentava;
— Prosseguir a informatização das monograﬁas por núcleos temáticos;
— Indexação das espécies bibliográﬁcas a informatizar;
— Colocação de etiquetas com as respectivas cotas;
— Transferência, da sala de leitura para os novos depósitos, dos núcleos temáticos já informatizados;
— Restituir à sala de leitura a sua traça inicial, retirando as estantes “de emergência” que nesse
espaço tinham sido colocadas.
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O projecto, a desenvolver durante o triénio 1995/1997, previa a existência de três fases distintas de
trabalho para cada um dos anos da sua vigência.

Numa 1ª fase tornava-se necessário concluir a informatização de determinados núcleos temáticos. A
sua prioritização devia-se, por um lado, ao facto de já estarem introduzidos 2191 registos do total
das monograﬁas existentes e, por outro, à necessidade de tornar mais eﬁcaz o acesso à informação
de cada núcleo temático, caso contrário seria necessário efectuar as pesquisas em mais do que um
suporte, isto é, na base de dados informatizados e no catálogo manual.
Na 2ª fase previu-se a informatização de 50% dos catálogos de colecções e exposições de museus
existentes e na 3ª e última fase a sua conclusão, o que não se veio a veriﬁcar por apenas ter sido
possível assegurar cerca de um terço do total dos meios ﬁnanceiros para aquisição de serviços
inicialmente contemplados na proposta.
De 1998 a ﬁnais de 2002, de novo sem recursos afectos, em exclusividade, à informatização do fundo
bibliográﬁco, deu-se continuidade, a um ritmo forçosamente lento, ao projecto de informatização,
encontrando-se, nessa data, informatizado aproximadamente 65% do total do fundo bibliográﬁco
existente, correspondendo a 60% de monograﬁas (64 de um total de 104 núcleos temáticos existentes
estão totalmente informatizados e 34 parcialmente informatizados, incluindo-se naqueles os de maior
relevância para o estudo das colecções), 100% das obras de referência, 70% dos catálogos de colecções
e exposições e 100% de catálogos de leilões e colecções particulares.

Da reabertura da biblioteca ao paradoxo da actualidade
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Em Dezembro de 2002, reabre ao público a biblioteca do MNAA. A sua reabertura dá-se, no entanto,

sem a efectiva conclusão do processo de informatização, em condições que deveremos considerar
híbridas na acessibilidade ao fundo documental disponível e geradoras de inevitáveis inconvenientes
e disfuncionalidades práticas na sua gestão.
As grandes alterações ao nível do espaço afecto à biblioteca, considerando que coexistem actualmente
livros informatizados e não informatizados e que esta diferenciação tem implicações tanto ao nível da
classiﬁcação como da localização destes no espaço físico disponível, contribuíram para criar previsíveis
diﬁculdades aos técnicos do museu que frequentam a biblioteca e que nesta se haviam habituado a
um referencial de acesso e utilização agora alterado. Por outro lado, também a reabertura ao público
obrigou a uma reﬂexão sobre a forma de tornar acessível a recuperação da informação, induzindo
algumas necessárias alterações.
Tinha chegado o momento de informar, elaborando um roteiro temático/topográﬁco, cujo principal
objectivo é facilitar o acesso ao fundo bibliográﬁco e no qual a representação deste se faz, na dupla
vertente de núcleos temáticos e livros informatizados e não informatizados, recorrendo à utilização
de cores distintas, respectivamente, verde e vermelho7.
A necessidade constatada de retomar, em parte, uma abordagem temática na organização do espaço
e da sua respectiva descrição reﬂecte o paradoxo resultante de um processo de informatização não
concluído e das suas consequências, i.e., a coexistência de dois sistemas operantes de informação.
Se, como proﬁssionais de informação, conhecemos, talvez melhor que todos os outros, as diﬁculdades
em implementar e gerir com sucesso processos de mudança associados à constituição de novos modelos
de referência, na transição de um modelo de acesso à informação baseado num conhecimento tácito
do fundo documental (experiência) para outro de natureza explícita e codiﬁcada (base de dados
informatizada), uma das condições base para o seu sucesso teria sido a possibilidade de desaprender
o anterior, apre(e)ndendo aquele que o substitui.

III. Perspectivas
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“...Podes dizer-me, por favor, por que caminho devo seguir a partir daqui?”
“Isso depende muito de onde quiseres chegar” disse o Gato.
“Não me interessa muito onde...” disse Alice
“Então não te interessa qual o caminho a seguir” disse o Gato.

“...desde que chegue a algum sítio” Acrescentou Alice, como explicação.
“Oh, isso conseguirás certamente”, disse o Gato, “se caminhares o suﬁciente.”
Lewis Carrol
As Aventuras de Alice no País das Maravilhas

O caminho das bibliotecas de museus, como o de Alice no País das Maravilhas, tem-se feito muito
de longas caminhadas, quase sempre solitárias, e, tantas vezes, sem o apoio necessário na deﬁnição
clara do caminho a seguir.
Sabemos bem que as diﬁculdades são muitas à partida: insuﬁcientes e inadequados recursos humanos
e ﬁnanceiros; espaços físicos limitados e, frequentemente, inadequados à função; difícil interligação
e articulação com a instituição em que estão integradas; ambiguidade na deﬁnição da sua missão
e objectivos; públicos-alvo muito especializados e, por essa razão, em número muito restrito;
insuﬁciência de vocabulários terminológicos em português para as áreas temáticas das colecções
museais e a inexistência de redes, formais ou informais, de cooperação entre elas.
Acresce a todos estes factores, a inﬂuência, transversal, da Internet na redeﬁnição dos modelos e
meios disponíveis para o acesso, pesquisa e recuperação da informação. Neste processo as bibliotecas
não poderão continuar a ser negligenciadas na cadeia de valor da informação, mas antes, enquanto
suas produtoras e organizadoras, entendidas como indispensáveis e insubstituíveis prestadoras e
facilitadoras de serviços públicos de informação8.
A cooperação, parcerias e o trabalho colaborativo surgem, assim, como as respostas mais adequadas aos
problemas de uma comunidade que apresenta, desde logo, características comuns: na sua dimensão;
nas suas funções e serviços prestados; na sua especialização; na complementaridade dos seus fundos
bibliográﬁcos; muito frequentemente, na sua relação de proximidade geográﬁca e também na sua
predominante especialização em áreas temáticas das Humanidades.
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As redes e comunidades virtuais, facilitadas e tornadas acessíveis a todos pelos meios tecnológicos
hoje disponíveis9, poderão contribuir decisivamente para: a partilha das bases de dados bibliográﬁcas;
o intercâmbio dos registos dentro destas; a criação de motores de busca integrados, num conceito
de biblioteca virtual única; uma gestão eﬁcaz e partilhada da política de aquisições e empréstimos;
a prestação de novos serviços de informação disponíveis online 24/7 e a sua divulgação alargada; a
disseminação da normalização de processos e meios; a uniformização de metodologias e técnicas

de trabalho; a facilitação e aproximação aos seus públicos-alvo, em particular, o académico e a
constituição de comunidades de prática e de partilha de recursos e experiências.
Para tal terão que comunicar entre si, conscientes de que para a sua aﬁrmação como serviços públicos
de excelência, as bibliotecas de museus terão, necessariamente, que se posicionar como agentes
dinamizadores da mudança, capazes de integrar, sem excluir ou serem excluídas, as novas valências
e funções que lhes são exigidas no contexto das tarefas especíﬁcas que, desde sempre, lhes estão
atribuídas.
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Notas
1
Em 1994 foi realizado um inquérito à situação das bibliotecas de museus dependentes do IPM para
preparação da candidatura ao Programa de Bibliotecas da DGXIII
2
Couto, João - “Centenário do Nascimento de Sousa Viterbo”. Boletim do Museu Nacional de Arte
Antiga. Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga, vol. I, fasc. 2 (1947), p. 62
3
Com o objectivo de assegurar a unidade e coerência do espólio legado pelo coleccionador Barros e
Sá, o mesmo, tendo sido incorporado na biblioteca, não foi, ainda, integrado no fundo bibliográﬁco
disponível, por aguardar tratamento documental. Por esta razão, não se encontra considerado nos
números totais por tipologia apresentados.
4
Adoptado e utilizado, desde 1916, pelo então director José de Figueiredo
5
A partir das ﬁchas/borrão procedia-se à dactilograﬁa da ﬁcha principal em Stencil que, reproduzida
em Minigraph o número de vezes necessárias, era então integrada nos diversos catálogos manuais em
organização (Autores/Títulos/Assuntos/Geográﬁco/Cronológico). Numa fase posterior, e antecedendo
a da informatização, a reprodução das ﬁchas principais passou a efectuar-se por fotocópia.
6
Em Setembro de 1989, na sequência da intervenção efectuada no edifício para criação de um
espaço destinado a cafetaria, foi apresentada, pela então direcção do museu, uma proposta para
aproveitamento do espaço contíguo a esta, situado a um nível inferior ao da sala de leitura da
biblioteca, para criação de novos depósitos. A proposta viria a ser analisada pela Direcção-Geral dos
Edifícios e Monumentos Nacionais e abandonada, dados os custos estimados para a obra, por falta
dos necessários recursos ﬁnanceiros para a sua execução. Esta mesma proposta viria, mais tarde, a
ser retomada aquando das obras efectuadas no âmbito da Lisboa’94, não vindo, no entanto, a ser
integrada no projecto geral da intervenção a efectuar.
7
A estas acresce, ainda, a utilização da cor laranja para os núcleos temáticos parcialmente
informatizados
8
Sobre o papel das bibliotecas na sociedade moderna, ver Relatório A4-0248/1998, de 25 de Junho, da

Comissão para a Cultura, a Juventude, a Educação e os Meios de Comunicação Social do Parlamento
Europeu
9
Ferramentas colaborativas como a Wiki Web (www.wikiweb.com), permitindo a criação e edição de
páginas web, de que a Wikipedia (www.wikipedia.org) é um dos seus mais interessantes projectos,
bem como outras já amplamente divulgadas e de utilização generalizada, permitem a criação e
gestão de projectos colaborativos entre comunidades de práticas e/ou interesses de forma fácil,
intuitiva, livre e totalmente gratuita.
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120 anos depois do início:
repensar as estratégias de acesso
à informação no Museu Nacional
de Arte Antiga
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120 anos depois do início:
repensar as estratégias de acesso à informação
no Museu Nacional de Arte Antiga
Alexandra Reis Gomes Markl
Museu Nacional de Arte Antiga
Responsável pela área de Documentação e Arquivo em 2003-2004
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Ao longo do ano de 2004, o Museu Nacional de Arte Antiga tem vindo a comemorar os 120 anos da sua
existência, através de uma série de iniciativas – ciclos de conferências, visitas-guiadas, projecções
de diaporamas – que têm tido como tema-base, aspectos ligados à própria história da instituição: da
proveniência das principais peças e núcleos das colecções, à evolução museológica da apresentação
da exposição permanente desde o seu início.
Esta comemoração e as actividades a ela ligadas têm feito com que valorizemos dentro do Museu as
suas memórias colectivas e individuais.
Ao dedicarmo-nos à preparação destas actividades, e estando uma boa parte do corpo técnico nelas
envolvido, temos tido a oportunidade de nos confrontarmos com a própria história e evolução não só
da nossa instituição como de diversos aspectos do desenvolvimento da própria museologia.
Entre os projectos que tínhamos concebido para este ano estava o de fazer uma fotobiograﬁa do
museu. Para tal deu-se início ao levantamento dos acontecimentos mais relevantes que envolveram
a vida da instituição:
— Exposições temporárias organizadas pelo museu ao longo dos anos: já recenseámos cerca de 300 (e
a lista ainda se encontra longe de estar completa)
— Conferências, seminários, cursos livres: a nossa base de dados já regista mais de 200 e também ela
está longe de se encontrar concluída ou de termos todos os dados necessários
— Fases de obras no edifício, remodelações das instalações e alterações dos projectos museológicos
da exposição permanente
— Participação de conservadores e corpo técnico, ao longo dos tempos em congressos e importantes
reuniões nacionais e internacionais
— Actividades do Serviço de Educação que acabou de completar 50 anos de existência
O que no início nos pareceu um levantamento simples de fazer, um projecto nada complicado,
acabou por se revelar bem mais demorado dado o enorme volume de documentação que tínhamos de
consultar.

Acabámos, ﬁnalmente, por comemorar o aniversário do museu no dia 12 de Junho, data assinalada
numa placa colocada a meio da escadaria principal (julgamos) na década de 1940, como sendo o da
data da inauguração oﬁcial do museu. Porém, nestas pesquisas pela documentação antiga, acabámos
por nos deparar com uma data um pouco diferente para a data da inauguração solene do Museu (com
a presença do rei D. Luís): 11 de Maio de 1884!
Trata-se apenas de um pormenor sem grande relevância mas que mostra, aﬁnal, como é curta a
memória dentro das instituições. Embora os museus, por deﬁnição existam precisamente como espaços
de preservação de parcelas da memória colectiva, a sua vida é pautada pelo efémero.

Documentação e memória
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Os técnicos que trabalham nos museus dão expressão a esse efémero através das actividades que
organizam – as exposições, permanentes ou temporárias, com seus conceitos subjacentes e corpo
de ideias que as formularam; as conferências, palestras, cursos, sessões de debates sobre os mais
diferentes temas que tantas vezes não tiveram no passado e não têm ainda no presente, um registo
escrito que as recolha para posterior memória; os “trabalhos de campo” da mais variada natureza;
as visitas-guiadas especiais (não as de rotina) que se preparam, em torno de uma temática ou peça e
que exprimem o ponto dos conhecimentos que se tem em determinado momento sobre um tema ou
sobre uma peça em concreto.
Essa memória necessita ser preservada. Por isso é importante que a documentação mais signiﬁcativa
ligada à realização de cada evento não seja dispersa após o ﬁm do mesmo mas possa ser guardada e
tratada documentalmente para posterior utilização quer internamente quer por públicos externos.
Com efeito, um fenómeno relevante tem ocorrido nos anos mais recentes: a procura crescente dos
arquivos e memórias históricas da instituição por parte de investigadores e alunos de mestrados e
pós-graduações da área da museologia. Não se trata para muitos, apenas da intenção de aceder a
bibliograﬁa impressa, disponível na biblioteca mas de procurar no enorme acervo de documentação
histórica guardada na instituição os dados de sustentação para os seus estudos. Essas pesquisas ainda
só são possíveis, neste momento, através da mediação dos técnicos do museu e ocupando parcelas
muito signiﬁcativas - quando contabilizadas no ﬁm do ano – do seu tempo de trabalho.
A organização de um arquivo corrente de secretaria tornou-se prática regularizada, no interior do
Museu Nacional de Arte Antiga, a partir de 1912. Mais tarde, por volta de 1945, foi criada uma
biblioteca especializada, pensada inicialmente para dar apoio às actividades internas e ao pessoal
do museu, o que constituiu um novo marco relevante, mantendo-se a biblioteca como centro da
actividade de documentação.
Tais práticas não impediram, porém, que em torno das actividades de antigos directores, de

alguns conservadores, de alguns técnicos especializados ou, mais recentemente, em torno de
algumas colecções se constituíssem autênticos arquivos particulares e alguns pequenos Centros de
Documentação sectoriais: dossiers de exposições realizadas, dossiers de peças, dossiers ou ﬁcheiros
de marcas, heráldicos, iconográﬁcos, com referências a peças exteriores relacionadas com as da
colecção, etc., etc.
Assim, para além do arquivo administrativo central da instituição vários outros “arquivos” e núcleos
de documentação foram-se formando, ao longo dos anos, como
— o chamado “arquivo dos directores” - baseado na documentação reunida pelos primeiros directores
da instituição e alguns técnicos, contém cerca de 25.000 documentos
— milhares de recortes de jornais acumulados ao longo de muitas décadas (que neste momento
perfazem próximo de 30.000)
— o arquivo do Serviço Educativo, pioneiro entre nós e que já conta com 50 anos de actividade e de
formação de pessoal,
— o arquivo fotográﬁco, que contém cerca de 35.000 negativos e cerca de 40.000 imagens em papel
— o acervo de plantas arquitectónicas
— um pequeno núcleo de registos audio e fílmicos,
— espólios documentais doados por pessoas exteriores ao Museu
— além de referências dispersas sobre largas centenas de conferências, cursos, seminários, etc. que,
ao longo das décadas foram organizados e das quais não possuímos sequer uma relação completa.
Museu central, a partir das suas colecções foram criados diversos outros, ao longo dos tempos.
Pioneiro de diversos serviços, centro de formação museológica através dos Cursos de Conservadores
organizados desde 1932 até 1980, em toda esta documentação se encerra muita da história dos
próprios museus em Portugal.
Desde ﬁnais de 2003 que um grupo de trabalho constituído por 5 pessoas tem vindo a fazer levantamentos
sobre todos estes núcleos de documentação, ﬁsicamente dispersos por vários locais do edifício, com
a ﬁnalidade de criar um arquivo histórico documental.
A falta de espaço disponível e a sua descontinuidade têm-nos conduzido a considerar outros recursos
como os da digitalização, levando-nos a repensar nas estratégias de acesso à documentação
actualmente em uso no MNAA.
O destino mais óbvio para esses materiais é o da sua futura articulação com os outros dois pólos
documentais: a biblioteca – circunstanciadamente referida noutra comunicação deste Encontro - e a
base Matriz.
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A base de dados Matriz tem requerido, no que concerne às colecções, a sistematização de muita
informação que andava dispersa. Não apenas no que se refere aos dados materiais dos objectos
(incluindo historial, levantamentos das marcas e punções, da heráldica, de iconograﬁa, das inscrições,
etc.), como a todo o historial e percurso da peça: intervenções de conservação e restauro, participações
em exposições permanentes, deslocações das peças no interior do próprio edifício ou bibliograﬁa com
referências especíﬁcas à peça. Neste caso, bibliograﬁa existente, em grande parte, na biblioteca da
instituição, assim se estabelecendo um dos elos da cadeia.
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O outro elo encontra-se, porém, por estabelecer, ou seja, a introdução de dados relativos à
documentação histórica. Trata-se de entre os milhares de documentos manuscritos e fotográﬁcos
(registos antigos) de que tenho vindo a falar e depois de individualmente inventariados, com número
de registo, inserir na Matriz aqueles que dizem respeito às diversas obras de arte.
Dou alguns exemplos para que a questão possa ser melhor compreendida. Entre a documentação
existem cartas particulares de anteriores proprietários de certas obras de arte, agora na posse do
Museu de Arte Antiga, que relatam determinados tipos de informação sobre o historial das peças que
as tornam numa verdadeira fonte primeira de informação e que, portanto deve ser devidamente
utilizado. Ou certos relatórios da comissão de Arte e Arqueologia que fazia o acompanhamento do
património e superintendia os processos de transferências de alguns bens artísticos para os museus
nos ﬁnais do século XIX e inícios do XX. São apenas dois de diversos exemplos que podemos encontrar.
Signiﬁca isto que parte deste material constitui-se como fonte de documentação relevante para
o historial de algumas obras, material esse que poderá ser usado nas ﬁchas de peças, desde que
devidamente tratado. É certo que muita dessa informação anda publicada na bibliograﬁa referente
às próprias obras. Trata-se, porém, de registar as fontes originais dessa informação que servem de
sustentação às referências e interpretações desenvolvidas na bibliograﬁa.
Na interligação destes três vectores fundamentais – biblioteca, arquivo(s) e Matriz - se deve, pois,
repensar o Centro de Documentação do museu.

Antes de terminar, gostaria ainda de abordar outro tema ligado à questão da memória: muitos são os
conservadores e demais técnicos que actualmente se retiram da vida proﬁssional activa por atingirem
o limite de idade. Muitas dessas pessoas quando saem levam não somente a experiência proﬁssional
acumulada nos anos de actividade mas também muitas memórias sobre aspectos especíﬁcos do
património do país. Dou apenas dois exemplos: o conhecimento de muitas colecções particulares que
se fazem e desfazem ao sabor dos ciclos de vida dos seus proprietários ou as consequências do período
pós-25 de Abril sobre o património móvel do país. É necessário que todos que trabalhamos de algum
modo envolvidos com o sector da documentação dos museus nos lembremos também desse legado,
diria imaterial, que são as memórias das pessoas que dedicaram a sua vida a esta área do património
e consigamos meios para as registar não deixando que se apague o conhecimento do, ainda recente,
período de transformação da sociedade portuguesa.
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Centro de Documentação
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Ilustração I - Edifício Museu

Centro de Documentação do Museu Agrícola
de Riachos
Mafalda Borralho da Luz

Introdução
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O Museu Agrícola de Riachos foi inaugurado em 1989, fruto da recolha etnográﬁca levada a cabo pela
Associação para a Defesa do Património Histórico e Natural de Riachos (constituída em 1986) que
tutela o Museu. O Museu Agrícola reúne assim um riquíssimo espólio representativo dos vários aspectos
da ruralidade que marcou, até há quatro décadas, o modo de vida tradicional das gentes riachenses,
pretendendo reﬂectir uma visão de conjunto duma realidade geográﬁco-cultural de transição do
bairro para a borda-d’água ribatejana.
No entanto, o espólio recolhido junto da comunidade não se resumiu à recolha de alfaias agrícolas
e outros objectos do quotidiano, mas também no resgate de importantes documentos textuais e
fotográﬁcos que se revelam de grande valor para o estudo da etnograﬁa e vivências do passado
riachense onde, sem dúvida, a agricultura e as práticas sociais locais têm um papel fundamental para
a compreensão do património local.
Com o acervo documental doado e a documentação da Associação (escrituras notariais, correspondência,
plantas, actas, etc.), a necessidade de criação de um Centro de Documentação foi-se revelando
deveras importante para possibilitar preservar, conservar, organizar, estudar e divulgar este espólio,

mas também para facilitar e promover o acesso ao acervo documental pelo público em geral, pois a
procura de informação nos últimos anos, começou a ser cada vez maior.
É neste contexto que em 1995 é criado o espaço físico para acolher o Centro de Documentação
e o Secretariado no interior do museu (ao qual está ligado), estando devidamente enquadrado no
organigrama funcional da Associação que tutela o Museu. Este Centro é um dos pilares do Projecto
Museológico, juntamente com os Serviços de Museologia e Museograﬁa, Serviços de Conservação e
Restauro e Serviços Educativos.
Organigrama Funcional
ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA DO PATRIMÓNIO
HISTÓRICO E NATURAL DE RIACHOS
MUSEU AGRÍCOLA DE RIACHOS
DIRECÇÃO DO MUSEU

GALERIA DAS ARTES
Exposições de Artes Plásticas
Exposições de Fotograﬁa

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

SECRETARIADO PERMANENTE

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO

SERVIÇOS DE

SERVIÇOS EDUCATIVOS

E RESTAURO

MUSEOLOGIA/MUSEOGRAFIA

Clube de Museu

Oﬁcinas

Inventário

Estágios

Laboratórios

Exposição Permanente

Cursos de Curta Duração

Conservação Preventiva

Exposições Temporárias

Ligações Institucionais

Conservação e Restauro de Peças

Montagens – Transportes

Projectos

Armazém – Materiais e Produtos

Reservas

Visitas de Estudo de Escolas

Campo Arqueológico

Laboratório de Fotograﬁa

Ilustração II - Organigrama
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Como se articula o trabalho entre estes Serviços e o Centro de Documentação?
Tendo em conta tratar-se de um museu sem Quadro de Pessoal e sem um Orçamento regular o
desempenho que tenho vindo a seguir, enquanto Técnica Superior articula-se com esta realidade e
com colaborações que asseguram, apesar deste quadro, o melhor serviço a quem nos procura. Por isso,

este é organizado tendo em vista o estudo da documentação que estes Serviços recolhem e compilam
e por outro lado, a procura de bibliograﬁa e informação que os investigadores e alunos de vários graus
de ensino, necessitam para desenvolver o seu trabalho, na área da sua competência, recebem da
nossa parte o apoio necessário, tendo em conta o acervo disponível. Os documentos criados no museu
(catálogos de exposições e outros documentos técnicos) são parte componente do crescimento deste
espólio documental, bem como publicações recebidas e outros suportes informativos que entram no
circuito do museu.

Estrutura e acervo documental do Centro de Documentação
O Centro de Documentação, é composto por um Arquivo com inúmeros documentos (textuais,
fotográﬁcos, audiovisuais).
— Documentação Textual:
— Documentação da Instituição (Recortes de Jornais, correspondência, escrituras notariais, protocolos
de colaboração, etc.)
— Documentação originária de Casas Agrícolas que existiram em Riachos (Balancetes, escrituras
notariais, plantas, correspondência, ofícios, etc.).
— Documentação avulsa doada por particulares (Estatutos, Carta Civil de Sentenças - partilhas,
etc.).
— Documentação da Casa do Povo de Riachos (Publicações, Fichas de Sócios, exames e relatórios
médicos, correspondência, etc.)
— Jornais diversos.
A digitalização deste espólio é a próxima etapa que pretendemos desenvolver neste processo de
estudo.
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Ilustração III - Documento - Acervo Documental MAR-CD 04/05 -

Recolha de documentação/digitalização
— Documentação Audiovisual:
— Registos em vídeo (promocionais do museu, actividades e eventos no museu, Festa da Bênção do
Gado, Projecto de recolha de memória oral e outras temáticas) e Registos áudio (Projecto de recolha
de memória oral), existe ainda neste acervo documental uma colecção de Discos em vinil.
– Documentação Fotográﬁca:
– Neste espólio é de realçar a grande quantidade de fotograﬁas antigas relativas à temática da
agricultura, festas rurais e religiosas, pessoas (fotograﬁas individuais e colectivas), sendo que esta
última colecção resultou recentemente, numa exposição temporária (reprodução de originais) que
esteve patente na Galeria das Artes do museu com a denominação de GENTE DE RIACHOS, resultado
de uma recolha de material fotográﬁco ilustrativo das ﬁguras e famílias tradicionais de Riachos.

Ilustração IV - Fotograﬁa - Espólio de Cypriano Trincão
Acervo Fotográﬁco CD/Laboratório Fotograﬁa MAR
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Neste acervo são ainda de referenciar duas colecções, com o espólio de dois fotógrafos: Cypriano
Trincão (oriundo de Lapas) - fotograﬁas de ﬁnais do século XIX, inícios do século XX. Este fotógrafo
deixou um importante espólio em negativos de vidro (temáticas diversas desde a vida social,
agricultura, monumentos de Portugal e da Europa), dais quais foram seleccionadas 10 para a edição
de uma colecção de postais, com o tema - A Agricultura -. Outra colecção é a de Manuel Lopes
Triguinho, fotógrafo de Riachos. Foi aqui que fotografou todos os aspectos da vida quotidiana, desta
então aldeia, entre as décadas de 30 e 90 do século XX.
Estas duas colecções encontram-se ainda em estudo prévio e, como tal, não estão ainda disponíveis
para serem consultadas.
Neste acervo fotográﬁco existem também fotograﬁas mais recentes, que ilustram o crescimento e as
diversas actividades e eventos no museu desde a sua fundação, sendo ainda de realçar a colecção de
património de Riachos fruto de um levantamento fotográﬁco feito pelos elementos da Associação no
levantamento do património natural e arquitectónico de Riachos.

O espólio fotográﬁco, encontra-se em fase de inventariação, numa colaboração do Departamento de
Gestão Turístico Cultural do Instituto Politécnico de Tomar, onde dois alunos estagiários e duas técnicas
daquele departamento, criaram uma Base de Dados em Excel - onde se preenchem os seguintes
campos: número; pasta; sub pasta; descrição; data; local; autor; estado de conservação; responsável
pelo preenchimento.
Fruto desta parceria de trabalho desenvolveu-se uma proposta de estudo mais aprofundada deste
espólio entre o Museu Agrícola de Riachos (Serviços Educativos e o Centro de Estudos Etnográﬁcos
do Médio Tejo), e a Escola Superior de Gestão de Tomar (IPT), - Departamento de Gestão Turístico
Cultural - Núcleo de Projectos Experimentais (NUPE) - Num projecto designado por Etnofoto, este
projecto de estudo tem como proposta metodológica: a utilização da fotograﬁa como factor de
valorização cultural, a ﬁm de se explorar, as informações contidas nos conteúdos expostos numa
qualquer fotograﬁa, considerada no nosso campo de análise etnográﬁca.
O método de trabalho já utilizado no Laboratório de Fotograﬁa do Museu é o resultado de anos de
experiência e múltiplas exposições já realizadas e, também, fruto do contacto com fotógrafos e
técnicos de fotograﬁa que tem connosco colaborado. A orientação dada a esta forma de trabalho
tem sido a de, num contexto etnográﬁco, tentar encontrar sentidos e signiﬁcações nas imagens já
trabalhadas, acumulando dados para diversos ﬁns de investigação, todo este trabalho tem como
metodólogo o Prof. Doutor Luís Mota Figueira que para além de Director Técnico do Museu é Professor
Coordenador do Curso de Gestão Turístico Cultural, onde como docente da Cadeira de Etnograﬁa e
Artes Tradicionais Portuguesas, utiliza o projecto Etnofoto, como método de estudo.
Todo o espólio fotográﬁco existente no Centro de Documentação, continua sempre a ser aumentado
com doações, recolhas e novos registos.
Para além do Arquivo o corpo do Centro de Documentação também é constituído por uma Biblioteca,
composta por livros oferecidos, adquiridos e permutas, revistas relatórios de estágio, estudos,
apontamentos, dossiers (compilações de textos e ﬁchas pedagógicas), catálogos de exposições
e documentação de congressos, este acervo em constante actualização abarca temáticas como
etnograﬁa, museologia, história local, património, ensino e outras.
O inventário deste espólio documental é feito de forma manual (Livro de Registos), decorre no entanto
um estudo para a criação de uma base de dados, que possibilite a melhor forma de o organizar.

Utilizadores
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Quando este Centro foi criado para possibilitar preservar, conservar, organizar, estudar e divulgar
este espólio, mas também para facilitar e promover o acesso ao acervo documental pelo público

em geral, teve-se em conta a crescente procura de um público vasto que passo a especiﬁcar, e
que hoje é uma visita constante a este Centro de Documentação, para investigação e para local de
estágio, sendo este último item realizado em coordenação com os Serviços Educativos, o Centro é
então local de Estágio para alunos do Ensino Superior (Universitário e Politécnico), onde desenvolvem
trabalho de investigação nas suas áreas de estudo: Mestrado de Museologia da Universidade de Évora,
Estágios Curriculares dos Institutos Politécnicos de Tomar (Cursos de Conservação e Restauro e Gestão
Turístico-Cultural) e de Santarém ( Curso de Animação Sócio-Cultural e Educação Comunitária), Escola
Proﬁssional de Torres Novas (Cursos de Animação Sócio-Cultural, Técnicos de Turismo/Proﬁssionais de
Informação Turística), como espaço de Investigação, serve de suporte para a investigação para alunos
desde o 1º Ciclo do Ensino Básico até aos alunos do Ensino Politécnico e Universitário, onde se destaca
o papel deste Centro como Centro de Recursos Educativos para alunos e professores (sobretudo das
escolas da região, 1º e 2º ciclo onde investigam diversas temáticas, para trabalhos que desenvolvem na
Área-Projecto), os Professores e Educadores de Infância utilizam ainda este Centro, para trabalhos de
Investigação em Acções de Formação aﬁns da docência. O espaço serve ainda investigadores isolados
que aqui como todos poderão encontrar documentação, num quadro que se pretende cada vez mais
de natureza pedagógica e cientíﬁca.

Considerações ﬁnais em jeito de conclusão
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O Centro de Documentação reﬂectindo a característica do Museu, que é comunitário, é ainda ponto
de encontro de pessoas das mais diversas proﬁssões e saberes, possibilitando o debate e promovendo
a investigação sobre etnograﬁa, história local, etc. É com base nesta dinâmica que se desenvolve
o trabalho de recolha e estudo que permite de forma evolutiva e sustentada, criar um cada vez
maior conhecimento da etnograﬁa e da história local, no sentido de contribuírem para uma melhor
caracterização da Região. Este é o contributo que o Centro dá, para que a comunidade envolvente
(ponto de partida de todo este trabalho), se conheça melhor, quem é, de onde veio, o que a distingue
na sua história, a singulariza pelos seus hábitos, costumes, etc.
É com base neste trabalho desenvolvido que se apoia a edição da Revista Cultural Castelo Velho,
que já conta com dois números editados, onde se publicam estudos e artigos com temáticas ligadas
à agricultura, artes, ofícios, etnograﬁa, história local, ensino, etc. e a construção de uma página da
Internet (www.museuagricoladeriachos.com) que se encontra já disponível apesar de estarem ainda
a serem organizados conteúdos, e que nos irá permitir divulgar o Museu e as suas actividades, mas
também disponibilizar on-line informações, documentação etc. para facilitar o acesso de todos os
utilizadores ao Centro de Documentação.
Mas, como em todas as instituições, também nesta existem diversas limitações que, por vezes,

condicionam a prática museológica e que se reﬂectem, também, no trabalho desenvolvido no Centro
de Documentação. Neste momento, são cada vez mais notórias as diﬁculdades existentes face
ao desenvolvimento do projecto museológico, anotando-se a falta de espaço para arquivo e para
consulta e a falta de um quadro de pessoal que permita um melhor funcionamento do Centro de
Documentação para arquivar, estudar e acompanhar os investigadores, de forma a melhorar cada vez
mais o nosso serviço. Contudo, este tem sido prestado dentro das condicionantes enunciadas e os
objectivos de recolher, preservar, estudar, sensibilizar, divulgar/disponibilizar, o património cultural
(documentação), estão a ser cumpridos, com a qualidade mínima exigível. E isto acontece no dia a dia,
porque um Centro de Documentação fechado dentro de quatro paredes e isolado do meio não é, como
deverá ser, um elemento dinâmico auxiliando a estratégia de qualiﬁcação crescente que se deseja
para este museu. Neste sentido, o nosso Centro de Documentação desenvolve os propósitos acima
referidos e para os quais deve existir, estando aberto a contactos com outras estruturas congéneres.
Fazemos aqui o convite a todos quantos queiram conhecer as terras da borda-d’água e da cultura
ribatejana, a que passem por este museu e, este Centro de Documentação.
Embora a minha formação superior seja na área da História (Universidade de Coimbra) encaro o
processo de trabalho no domínio da arquivística como uma tarefa que, neste museu, tem os contornos
atrás explicados. Certamente que os contributos que colherei neste Encontro, tal como tenho recolhido
em reuniões cientíﬁcas relacionadas com o património cultural é uma mais valia na aﬁrmação do
trabalho técnico que qualquer Centro de Documentação requer. Termine-se referindo que, apesar das
condicionantes existentes no desenvolvimento do nosso trabalho, as Escolas que connosco trabalham
são os melhores parceiros deste projecto e ajudam à dinâmica que está implícita ao nosso Centro e
Museu.
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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ANSELMO
BRAAMCAM FREIRE: organização da memória
ao serviço da comunidade
“O poder local é uma oﬁcina ímpar e oferece uma tranquilidade no servir o público que raramente
pode ser igualada.”1
“Em primeiro lugar, a função essencial do novo museu é constituir-se como um instrumento de
desenvolvimento sociocultural ao serviço de uma comunidade concreta dentro de uma situação
democrática,”
“O Museu [...] é um meio, um instrumento ao serviço da comunidade e do património: o estudo
e investigação deste, a sua salvaguarda e difusão constituem um autêntico ﬁm das instituições
museológicas.”2
Como Henrique da Gama Barros referiu, “a história do povo é a história das instituições municipais”.
Neste autor vemos salientada a preocupação que tem acompanhado o poder local, e a Câmara
Municipal de Loures não escapa a este ensejo de preservar e facultar uma história que é de todos os
cidadãos e de como demonstrar que essa história é realizada a partir dos dinamismos humanos que
plasmam toda uma região.
Um desenlace possível passa, obviamente pela criação de Museus e, dentro destes, Centros de
Documentação. Qual o desempenham, então os Centros de Documentação?
Desde logo, importa sublinhar que a sua ﬁnalidade primordial consiste em facultar o acesso à informação
local, de forma relevante e funcional. A sua ﬁnalidade secundária é a de preservar documentação e de
organizar colecções atinentes à sua vocação e objectivos especíﬁcos. Sem a segunda não visaríamos
a primeira ﬁnalidade, partindo do pressuposto que o Centro de Documentação não é um mero
repositório de documentos. Nesse sentido, os leitores e a transmissão de conhecimento conﬁguram a
sua ﬁnalidade terceira, em vista da qual os Centros de Documentação cumprem desígnios educativos
e pedagógicos
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Nesse contexto exige-se que a informação seja tratada por funcionários especializados cuja preocupação
se traduza em tornar o conhecimento acessível a todos os que a procuram em plena sintonia com o
elementar princípio de uma educação democratizada.

Deste modo, a superior missão de um Centro de Documentação consiste em fomentar, provocar e
instituir conhecimento, quer seja ele lido, ouvido ou visto, e realizada num espaço apropriado para
esse ﬁm.
Tais espaços constituem-se por conseguinte, como fontes de conhecimento com ﬁns formativos,
informativos e culturais onde a informação é organizada segundo uma lógica especíﬁca, sintetizável
no seguinte enunciado programático: informação difundida para todos em qualquer parte.
O Centro de Documentação Anselmo Braamcamp Freire possui um fundo documental especializado
em temáticas contextualizadas na região e nas respectivas incidências humanas. Assumindo-se como
centro multimédia, que como o nome indica, gere diferentes tipologias de documentos bibliográﬁcos,
facto que acaba por se saldar na heterogeneidade sócio-cultural dos utentes que aí recorrem.
Ao abordar as temáticas do Centro de Documentação aﬁgura-se expor de forma mais minuciosa a sua
constituição.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ANSELMO BRAAMCAMP FREIRE E O SEU
FUNDO DOCUMENTAL:
O espólio bibliográﬁco deste Centro de Documentação centra-se essencialmente na história local,
transmitindo uma panorâmica geral dessa região e vivência da sua população sob múltiplos aspectos.
Tal objectivo impõe-nos a tarefa de coligir todo o género de documentos produzidos quer por
instituições quer por particulares.
Para além disso, existe uma panóplia de documentos produzidos em sede institucional tais como:
– panﬂetos
– cartazes
– programas festivos
– convites etc..
Tal literatura, produzida em sede institucional por colectividades, associações e pelos próprios serviços
camarários, costuma ser designada de “cinzenta”. Muitas vezes não lhe damos o devido valor, contudo
o Centro de Documentação também a inclui no cerne dos seus objectivos, porquanto também ela
fornece informação sobre actividades económicas, gostos e costumes da própria população, numa
determinada época.
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Além disso, o Centro de Documentação procede igualmente à recolha, inventariação e tratamento
documental de outro género de documentação: periódicos, monograﬁas ou registos vídeográﬁcos ou
sonoros, e cartograﬁa, produzidos pelas várias freguesias, Departamentos Camarários, imprensa, ou
mesmo particulares.
Outro foco de interesse do Centro de Documentação prende-se com a elaboração de dossiers temáticos,
constituídos sobretudo por informação oral que se foi recolhendo ao longo dos anos por parte dos
próprios investigadores locais que trabalham no Museu, quer por parte de pessoas que trabalham no
Centro de Documentação e que vivem de forma intensa a sua cultura “saloia”, ou ainda por escritos
que chegam às nossas mãos provenientes de particulares residentes no Concelho que gostam de
escrever histórias que ouvem ou mesmo as suas próprias memórias.
O Centro de Documentação possui também um arquivo fotográﬁco que contém e preserva, em
condições próximas do ideal, fotograﬁas que registam a vida da região desde o início do século até à
actualidade. Para além disso, recolhemos fotograﬁas provenientes de doações pelos próprios residentes
do Concelho, ou mesmo produzidas pela área de investigação do museu, ou ainda seleccionadas
através de pesquisas estimuladas pelo próprio Centro de Documentação, e que seguirão para posterior
reprodução.
Tal acesso fotográﬁco permite aos utentes o acesso a um fundo documental especializado em
imagens do Concelho de Loures e da respectiva cultura saloia, possibilitando dessa forma, por análise
comparativa, detectar a evolução do modus vivendi das populações locais.
Apenas mediante uma série de procedimentos como os que acabaram de ser referidos, se torna
possível constituir um fundo documental de história local, criteriosamente classiﬁcada de acordo com
duas tipologias documentais:
informação de acordo com as freguesias; e informação consoante a natureza especíﬁca dos
documentos.
Como é que o utente que recorre a um Centro especializado na área do nosso é encarado do ponto de
vista do técnico em ciências documentais?

OS UTENTES DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
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O utilizador é sempre visto como um parceiro que participa activamente na vida do Centro de
Documentação. Com efeito, tal perspectiva interactiva decorre da própria função do Documentalista,
a saber, assumir-se como “intermediário entre os que sabem e os que não sabem” como tão

lapidarmente deﬁniu E. de Grolier. Quer dizer: é através do contacto directo com o utilizador que a
função do documentalista se torna possível, eﬁcaz e credível.
Os leitores que mais frequentemente acorrem ao Centro de Documentação são universitários,
académicos e eruditos, designadamente ligados às áreas de História, História de Arte, Geograﬁa e
Arquitectura.
Também se regista um ﬂuxo apreciável de alunos do secundário, muitas vezes acompanhados e
monitorizados pelos respectivos docentes. Apraz-nos registar esta receptividade em camadas etárias
que, à partida, estariam pouco sensibilizadas para frequentar este tipo de espaços culturais.
Todos ganham: os professores, porque obtêm informação para elaboração das suas aulas ou para
fundamentarem projectos escolares; os alunos porque para elaborarem os trabalhos escolares
contactam com informação alternativa que escapa à semântica convencional dos manuais. Também
sucede que alunos e professores transformam o Centro de Documentação em sala de aula, acedendo
instantaneamente à informação disponibilizada pelo próprio Centro.
Outro género de utilizadores socorre-se do Centro de Documentação como forma de satisfazer uma
curiosidade especíﬁca sobre um certo local, rua ou edifício e artistas do Concelho que pretendem
informação para complementar os seus estudos e produções estéticas referentes à tradição saloia
(como é o caso de pintores e actores de teatro).
Mas também podem ser artesãos que pretendem reproduzir certos utensílios ou edifícios.
Como tipo de informação procurada difere muito do perﬁl utente, é óbvio que a elaboração da
resposta a cada solicitação terá necessariamente de ser trabalhada de forma mais personalizada
possível. É diferente disponibilizar informação a um aluno do ensino básico ou a um aluno do ensino
universitário. Esta capacidade de adaptação a cada caso exige do documentalista intuição para
detectar o perﬁl do utente e maleabilidade para corresponder às suas solicitações ou expectativas,
de tal forma que o contacto interpessoal com o utente é decisivo para um desempenho eﬁcaz na
disponibilização da informação.
Cabe ao museu dar vida à sociedade local e ao património local, do qual fazem parte uma panóplia
de expressões culturais humanas que o Centro de documentação divulga, sensibiliza e preserva,
assumindo-se como espelho onde a comunidade local pode ver devolvida as múltiplas imagens da sua
identidade.
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Notas
1
MACHADO, Manuel Pinto; ANTÓNIO, Miguel Félix. – Guia do autarca 1990/94
2
ALONSO FERNÁNDEZ, Luis – Introducion a la nueva museología . 1999
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O Lugar do Centro de Documentação
Manuel Joaquim Afonso no Museu de Cerâmica
de Sacavém
Conceição Serôdio
Bibliotecária
“Um museu é uma instituição que colecciona, documenta, preserva, expõe e interpreta
testemunhos materiais e informação associada para benefício do público.”
The British Museums Association, 1984
1. Os bibliotecários especializados em documentação e informação fazem parte do pessoal cientíﬁco
dos Museus. Deste modo, os serviços de documentação possibilitam de forma rigorosa e sistemática a
pesquisa, a constituição de fundos documentais, a exploração e a difusão dos documentos necessários
para o cabal desempenho da missão dos serviços museológicos.
Os Centros de Documentação de Museus asseguram a gestão da documentação no que respeita à
aquisição, organização, preservação, comunicação dos documentos, bem como a informatização dos
catálogos bibliográﬁcos e a constituição de dossiers de síntese temática.
Temos então a participação dos Centros de Documentação na gestão das colecções, na redacção dos
inventários, na organização de exposições e publicações e na preservação do património do Museu.
Nunca esquecendo que o fundo documental é parte integrante da colecção do Museu.
A missão do Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso do Museu de Cerâmica de Sacavém
tutelado pela Câmara Municipal de Loures:
Primeira: facultar a todo o pessoal do Museu a documentação e informação necessária ao
desenvolvimento do seu trabalho.
Segunda: colocar à disposição do público geral e especializado: estudantes, investigadores das artes
decorativas, nomeadamente da cerâmica, do património industrial, da história social e económica,
museólogos, conservadores, artistas plásticos, designers, industriais cerâmicos, ... o seu fundo
documental devidamente organizado.
Terceira: preservar e valorizar o fundo documental, dado que o mesmo adquiriu entretanto e cada vez
mais, um valor social e patrimonial.
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Manuel Joaquim Afonso
Nasceu em Lamas de Alvadia, arredores de Vila Real (18041871). Aparece como empresário e industrial vidreiro (1848)
na Marinha Grande. Compra em Lisboa uma fábrica de loiça
(1854). A instalação do caminho-de- ferro em Sacavém, a
oportunidade de potenciar a Quinta do Aranha, sua desde
1851, e a sua experiência como industrial levou-o a solicitar e
conseguir “alvará de patente como introdutor do fabrico de cal
Hydraúlica, cimento e purcelanas artiﬁciais”. Foi este pedido
respondido a 14 de Maio de 1856 e dele nasceu a Fábrica de
Sacavém.
Agora, o Museu da Fábrica de Sacavém e das suas gentes.
Um património de todos.
O Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso neste contexto apresenta-se como uma biblioteca
patrimonial ao possuir no seu fundo documental documentos únicos, como são: o Arquivo Empresarial
da Fábrica de Loiça de Sacavém composto pelo: arquivo administrativo e técnico, desenhos dos
formatos e decorações da loiça, plantas do interior da fábrica e maquinaria, fotograﬁas e diapositivos
do processo produtivo e acontecimentos sociais, recortes de jornal que relatam a vida desportiva e
social protagonizada pelos trabalhadores, diplomas atribuídos à fábrica nas várias mostras em que
participou, aguarelas ilustrando cenas de trabalho e também algumas caricaturas de trabalhadores
da fábrica. Bem como, Arquivos Pessoais de Artistas da Fábrica de Loiça de Sacavém. Desde 15 de
Outubro de 2004 abriu também ao público o Arquivo Empresarial da Fábrica de Papel da Abelheira1.

A partir destes documentos é possível o estudo do papel da Fábrica: na comunidade, no país, no
gosto de uma época, na indústria cerâmica, nas relações sociais, nas relações com outros países, nos
séculos XIX e XX. Assim, o estudo da indústria cerâmica portuguesa, das relações sociais, do design,
dos motivos e artistas ligados à Fábrica de Sacavém é realizável. De igual forma, os investigadores
do património industrial, da história económica e social e das artes decorativas, nomeadamente
a cerâmica, encontram nos fundos documentais excelentes oportunidades de desenvolvimento de
trabalhos de investigação.
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O enquadramento nas correntes pictóricas e escultóricas, no processo de industrialização do Ocidente,
na história do movimento operário e das lutas sociais, bem como a preservação e a função didáctica
e lúdica do museu é dada pelo fundo geral de livros, revistas, cassetes vídeos e cd-roms disponível
também no Centro de Documentação.
“Novo museu: um território – estrutura descentralizada – um património – material, imaterial, natural
e cultural – uma comunidade – um desenvolvimento – em que a consciência da comunidade, um
sistema aberto e interactivo e em diálogo entre pessoas constituem as linhas orientadoras do novo
paradigma de museu.”
Marc Maure, 1996
2. O Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso enquanto serviço público e à comunidade
local é de extrema importância para fundamentar o conteúdo das ideias que o Museu de Cerâmica de
Sacavém se propõe transmitir. Colocando-se assim no interior e exterior do desempenho do Museu
e integrando a sua riqueza, a qual reside no potencial de informação e comunicação, na capacidade
técnica, no pessoal especializado e no programa museológico.
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Por outro lado, o Centro de Documentação não esquece que a criação do Museu de Cerâmica de Sacavém
visa a preservação da memória da Fábrica de Loiça de Sacavém e a sua devolução à comunidade, bem
como a transmissão de um sistema de referências sociais e culturais comuns, fundamental para a
identidade da cidade e dos seus habitantes, mas também para toda a comunidade lusófona.

O Museu de Cerâmica de Sacavém pode assim ser designado por museu comunitário, no sentido em
que alguns visitantes tem relações entre eles e com as exposições, cumprindo a função de ponto de
união da comunidade representada e funciona como meio de comunicação com o mundo exterior.
Inserindo-se nesta visão, o fundo documental da Fábrica de Loiça de Sacavém representa um mundo
do quotidiano (os desenhos da louça são reconhecidos pelos visitantes e os outros documentos pelos
antigos trabalhadores da fábrica), surgindo a seus olhos como um valor, tornando este reconhecimento
num acto social e consequentemente os documentos ganham o estatuto de bem comum.

\
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Podemos dizer que o fundo documental do Centro de Documentação evidencia o valor informativo
e cientíﬁco da colecção do museu, mas também o valor patrimonial e artístico das peças de louça e
azulejos criadas pelas mãos de portugueses, dando conta de uma outra faceta da Fábrica de Louça
de Sacavém. A existência de salas de desenho, onde o saber e a imaginação criavam novos formatos
e motivos, exploravam novas correntes do design, da pintura e escultura, corporizando as novas
ideias em desenhos que posteriormente entravam ou não no processo produtivo. Onde as máquinas
adquiridas no estrangeiro ou em Portugal eram rigorosamente desenhadas em outras salas de desenho
de modo a ser estudada a sua implantação no espaço físico da Fábrica e a sua forma de alimentação
eléctrica ou outra. Os documentos fotográﬁcos documentam tanto o processo produtivo, como a
exposição dos produtos, bem como os trabalhadores em laboração. Mas também os actos sociais
e desportivos protagonizados pelas gentes da Fábrica que algumas vezes recebeu personalidades
públicas. Sendo o aspecto desportivo também reportado pelos recortes de jornal.
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3. O Centro de Documentação no seio do museu funciona como um lugar de debate e encontro de
saberes que se interligam e criam novo conhecimento. Uma vez que a documentação surge como
polo dinamizador do encontro dos técnicos ao estudarem a colecção do museu e suas relações com
o contexto da sua produção. Os relatórios de investigação e de actividades resultantes do trabalho
sistemático dos técnicos quando disponíveis internamente, tornam-se documentos importantes para
o desenvolvimento do programa museológico.

De igual forma, a estreita colaboração entre o serviço de documentação e o serviço de reservas
facilita o estudo das peças e do fundo documental a partir da base bibliográﬁca com associação
de imagem e da base do inventário com a respectiva imagem das peças. Estas bases documentais
tornam-se num instrumento de pesquisa precioso para os investigadores internos e externos.
Deste modo, a ligação entre a documentação e as peças facilitam a descrição física e de conteúdo
tornando-a mais rigorosa e homogénea. A elaboração de uma lista de termos de indexação com
o contributo das Reservas e o seu uso por ambos os serviços apresenta-se como o instrumento de
descrição promotor de um trabalho de qualidade a ser encetado por ambos os serviços.

A política de aquisições é deﬁnida entre o bibliotecário e os outros técnicos do Museu, dado que
só assim se garante a adequação às necessidades documentais decorrentes do estudo e actividades
objectivadas no plano museológico.
A documentação museal engloba também o conjunto de arquivos, de manuscritos, de documentos
icónicos, de literatura cinzenta, de documentos efémeros que escapam ao circuito comercial, e no
seu conjunto constituem matéria primeira a explorar e valorizar.
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A Internet apresenta-se como um interessante veículo de suporte à publicidade e à difusão do catálogo
bibliográﬁco e respectiva associação de imagem. Para além de ser um recurso informacional da

maior relevância ao permitir o acesso às múltiplas bases de dados e às colecções virtuais dos outros
museus do mundo.
O Centro de Documentação, para além do valor patrimonial que disponibiliza, é um instrumento
de pesquisa de primeira ordem que se orienta no sentido crescente dos públicos: estudantes,
proﬁssionais, investigadores. De igual forma, através da sua abertura ao exterior, da organização dos
fundos documentais e informação complementar sobre os mesmos, promove a colaboração entre a
investigação externa e interna sobre a colecção do Museu. Constitui-se como o serviço de acesso:
a documentos produzidos pela comunidade cientíﬁca e a documentos internos ao Museu através da
difusão dos mesmos junto dos técnicos da instituição e investigadores externos. Apresenta-se como
um meio de conhecimento da colecção que extravasa o museu, a comunidade e o país.
Assim, viabiliza-se a responsabilidade do Centro de Documentação em facultar aos técnicos e público
informação actual e pertinente, necessária ao desempenho das suas actividades proﬁssionais ou
escolares. Neste sentido, pesquisa no mercado editorial, nas bases de dados, nas outras instituições
congéneres e mesmo dentro da instituição tutelar, a informação documental e elabora dossiers
sobre temas signiﬁcativos dentro da temática do Museu. Outra vertente de trabalho neste âmbito da
actualidade dos documentos e informação, prende-se com a recolha e tratamento de relatórios de
investigação, de reportagem de actividades ﬁxadas em fotograﬁas, vídeos, ... resultantes do labor do
Museu, para posterior disponibilização aos técnicos de acordo com critérios determinados.
A constituição do arquivo das publicações, catálogos, desdobráveis, materiais promocionais do Museu
é também da responsabilidade do serviço de documentação. Efectuando também a sua difusão no
exterior através do sistema de permutas de publicações junto de outras organizações públicas e
privadas, bem como a troca de experiências e a promoção mútua.
“Nos tempos em que a informação se destina tanto a especialistas como ao grande público, a
informação torna-se num recurso cada vez mais importante desde que devidamente acessível,
esta é a regra das bibliotecas e centros de documentação dos museus”
Odile Tarrête, 1992
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As unidades documentais e informacionais especializadas, gratuitas, acessíveis a todos fazem parte
do valor acrescentado dos serviços prestados pelo Museu à comunidade. O serviço documental
é sempre um mediador face às necessidades de informação das novas categorias de utilizadores.
Estas bibliotecas especializadas enquanto serviço público abrem-se ao exterior, possibilitando o
acesso a documentação por forma a permitir que todos aprofundem o conhecimento da colecção e

particularmente sobre aquilo que no Museu os mais interessa. As descobertas feitas no Centro de
Documentação promovem a missão educativa do museu e tornam-se também garante da retribuição
de todo o trabalho desenvolvido pelo mesmo.
É com esta atitude que integramos a divisa
Museus de Loures: um património com afecto.

Notas
1
Este Arquivo é apresentado na comunicação do Arquivista Pedro Duarte da EAD – Empresa de Arquivo
de Documentação, que elaborou a organização deste Arquivo.
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Projecto de Recuperação
do Arquivo da Fábrica
da Abelheira
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Projecto de Recuperação do Arquivo
da Fábrica de Papel da Abelheira
Pedro Duarte
Técnico Superior de Arquivo
EAD – Empresa de Arquivo de Documentação
Palmela, Novembro 2004

O PROTOCOLO CM LOURES / FAPAJAL
O projecto de recuperação do Arquivo da Fábrica de Papel da Abelheira, nasce do protocolo celebrado
entre a Câmara Municipal de Loures e a FAPAJAL – Fábrica de Papel do Tojal, onde esta última entregava
a custódia do seu espólio documental com mais de 30 anos à Câmara Municipal de Loures.
A Câmara Municipal de Loures comprometia-se a realizar uma prévia avaliação e a proceder ao
correcto tratamento do espólio em referência, tendo em conta a sua segurança, o seu perfeito
acondicionamento através da criação de um espaço adequado e a prosseguir uma correcta política de
conservação da documentação.
Por outro lado, a Câmara Municipal de Loures, deveria garantir a divulgação da informação necessária
sobre a existência deste espólio documental, possibilitando assim a consulta para o estudo e análise
do mesmo.

A DOCUMENTAÇÃO: Problemas e Necessidades
A Documentação estava distribuída por dois espaços físicos distintos: o designado “Armazém Velho” e
numa sala localizada na parte antiga da Fábrica.
A nível cronológico, a documentação tem como datas extremas o Final do Século XIX e a década de
1960.
Entre outras tipologias documentais, foram encontradas Fichas Antigas de Pessoal, Armários com
Desenhos para a produção de sacos de papel, Livros da Fábrica GRAHAM, Livros de Contabilidade e
Caixas em Metal com documentação pessoal da Família GRAHAM.
Ao nível do estado de conservação da documentação, foram identiﬁcados os seguintes problemas:
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— A documentação encontrava-se em elevado estado de degradação, afectada por deterioração
ambiental e biológica, carecendo de um tratamento urgente;
— Os espaços físicos onde esta estava acondicionada, não ofereciam as condições mínimas exigidas

para uma boa preservação, pelo que se mostrava urgente o acondicionamento num espaço mais
adequado para este ﬁm.
— Não existia conhecimento da documentação depositada nestes locais, tanto ao nível quantitativo
como ao nível das tipologias documentais.

Imagens do local e condições em que a documentação estava acondicionada

Estado da Documentação antes da intervenção sobre a mesma

O PROJECTO DE INTERVENÇÃO
Assim, a solução passou por uma intervenção urgente, dividida nas seguintes etapas:

1. Remoção e transporte da documentação para um “Arquivo Sujo”
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Numa primeira fase do projecto, a grande preocupação era a remoção de toda a documentação do
local onde estava acondicionada.
Estes documentos, suportavam diariamente as consequências da sua idade e das marcas deixadas pelas
condições ambientais diversiﬁcadas a que estavam expostos, pelo que a sua remoção foi bastante
cautelosa, no sentido de salvaguardar a integridade dos próprios documentos e das suas unidades de

instalação.
Antes de ser transportada, a documentação sofreu uma primeira higienização, com o objectivo de
eliminar insectos e parasitas que poderiam estar entre a documentação e acondicionada em caixas
próprias para o transporte de documentos.

Acondicionamento da Documentação no “Depósito Sujo”

2. Descrição Física da Documentação e Avaliação do seu Estado de
Conservação
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Após a remoção e transporte da Documentação para um “Arquivo Sujo”, procedeu-se à quantiﬁcação
das arcas e caixas onde esta foi transportada, dos Livros, agendas e cadernos.
Por outro lado, foi feita a medição de todas as unidades de instalação, bem como a averiguação do
conteúdo das Unidades de Instalação e avaliação das condições em que a Documentação se encontrava,
procedendo-se à atribuição de várias categorias à mesma, consoante o seu estado de conservação e o
grau dos danos causados e que exprimem em: Pouco Daniﬁcado, Daniﬁcado, Muito Daniﬁcado.
Assim, apresentam-se os seguintes gráﬁcos:

3. Desinfestação, Limpeza e tratamento da documentação
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No sentido da Desinfestação ser o mais eﬁcaz possível, as arcas e as caixas foram abertas com o
objectivo de diminuir a compactação e os documentos dispersos pelo chão, na área circundante à
respectiva arca ou caixa, sendo que outros foram mantidos dentro das mesmas, em condições que
permitiam a circulação do ar ou do gás.
Os Livros foram tendencialmente colocados na vertical , em estantes, com o objectivo de reduzir a
área de pressão e a compactação dos mesmos. Os desenhos foram colocados na vertical, dentro de
caixas próprias.
Para a desinfestação da Documentação, foram utilizadas trinetrinas1, tendo a “Arquivo Sujo” ﬁcado
isolado durante três dias.

De seguida, deu-se início à etapa de limpeza e tratamento da Documentação. Para a Higienização
da Documentação, foram utilizadas escovas de crina de cavalo e escovas de pêlo de cabra (para a
documentação mais daniﬁcada).
No caso dos desenhos, foram também utilizadas borrachas incolores, por forma a eliminar a sujidade
mais acentuada.
Grande parte da Documentação encontrava-se unida por agrafos, tachas de latão, clipes e alﬁnetes,
que oxidaram com o passar do tempo. Como tal, estes objectos foram cuidadosamente retirados de
forma a “travar” a deterioração provocada pelos mesmos.
Foram igualmente retiradas as ﬁtas metálicas das capas de cartão, visto que se encontravam oxidadas,
tendo manchado os documentos.

Fases do tratamento da Documentação

4. Inventariação e Descrição da documentação
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O Inventário consiste, num instrumento de descrição genérico dos conjuntos documentais, que
permite a quantiﬁcação exacta da documentação, assim como a sua identiﬁcação. A descrição foi
feita ao nível das unidades de instalação, uma vez que o acervo é constituído por um grande volume
de massas documentais acumuladas.

A descrição abrangeu primeiramente os livros, depois a documentação acondicionada nas Arcas de
Metal e Madeira e ﬁnalmente os desenhos.
No caso da documentação acondicionada nas Arcas e nas Caixas, foi feita, à semelhança da metodologia
utilizada com os livros, uma quantiﬁcação e numeração sequencial da mesma, e uma avaliação do seu
estado de conservação.
Por forma a efectuar a descrição do acervo, cada unidade de instalação (Livro, Maço, Envelope,
Caderno ou Capa) foi analisada, tendo o Inventário sido constituído através dos seguintes campos de
descrição:
1. Órgão Produtor;
2. Numeração;
3. Designação do Item;
4. Datas Limites/Numerações Limites;
5. Dimensões;
6. Tipo de Suporte;
7. Número de Páginas;
8. Número de Páginas/Folhas Rubricadas;
9. Termo de Abertura ou Encerramento;
10. Encadernação;
11. Observações:
— Estado de Conservação;
— Especiﬁcidade da documentação;
12. Unidade de Instalação;
13. Cota Antiga;
14. Cota Actual/ de Instalação.
O Inventário encontra-se registado numa base de dados na aplicação Access (concebida para
este acervo), por forma a permitir o conhecimento e a gestão da documentação, assim como a
disponibilização da mesma à consulta.

5. Troca das Unidades de Instalação e acondicionamento da
documentação em materiais não ácidos
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Toda a Documentação foi reacondicionada em Unidades de Instalação constituídas de materiais não
ácidos (Acid-free).

No caso dos livros, foram constituídas caixas em cartolina acid-free, e atados com ﬁta de Sizal,
também ela não ácida.
Os Desenhos, depois de endireitados, foram acondicionados em armários de gavetas e separados por
cartolinas acid-free, enquanto que os maços de documentação foram acondicionados em caixas acidfree.

6. Transporte e alojamento da documentação em depósito próprio
O processo de realojamento e acondicionamento ﬁnal da Documentação, foi bastante estudado e
ponderado.
Actualmente, a Documentação encontra-se num depósito de arquivo próprio para o efeito, onde as
condições ambientais são estáveis e óptimas para o acondicionamento da documentação.
A Documentação encontra-se instalada em estantaria própria, o que é uma mais valia para a preservação
e conservação da mesma.

O Resultado Final

7. Elaboração de um Catálogo
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Com o objectivo de divulgar a informação contida neste acervo documental, foi lançado um Catálogo
que é o principal instrumento de apoio ao inventário mencionado anteriormente.

O Catálogo, é constituído por uma breve apresentação, onde é mencionado todo o processo de
recuperação e organização da documentação a que faz referência.
O Índice do Catálogo é composto pelo inventário propriamente dito e que abrange os seguintes
temas:
1. Número da Unidade de Instalação;
2. Descrição dos Documentos;
3. Datas Extremas;
4. Localização;
5. Tipo de Suporte;
6. Observações.
Este Catálogo é o elo de ligação e apoio à documentação e aos investigadores e interessados nesta
documentação.
Por outro lado, deverá funcionar como um instrumento de apoio aos Técnicos que controlam a
documentação.

A ACTUALIDADE
Actualmente, a documentação encontra-se acondicionada num depósito de Arquivo próprio que
oferece as condições ambientais e físicas necessárias para a sua preservação.
Por outro lado, foi constituída uma Base de Dados em Access que possibilita a consulta, análise e
divulgação da mesma, estando este espólio documental ao alcance de todos aqueles que o desejem
investigar.
Durante todo este projecto e após o contacto com a informação, foi veriﬁcado que esta documentação
tem um considerável interesse histórico, não só para o Concelho de Loures como para todos aqueles
que se interessem pela nossa história recente.
Assim, as tipologias documentais encontradas nestes espólio documental, podem revelar-se bastante
interessantes para projectos de investigação que visam a reconstituição da evolução fabril, social e
demográﬁca do Concelho de Loures.
Foram encontrados documentos de Contabilidade, como sejam: Livros de Razão, Livros de Caixa,
Livros Diários, entre outros que se podem revelar bastante importantes, não só para a evolução
económica da própria fábrica, como também para a evolução económica da época.
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Notas
1
Gás utilizado para a desinfestação da Documentação

O Centro de Documentação
do Museu da Indústria
de Chapelaria de S. João
da Madeira
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O Centro de Documentação do Museu da
Indústria de Chapelaria de S. João da Madeira
Suzana Menezes
Coordenação Geral do Projecto do Museu
Sérgio Lira
Coordenação Cientíﬁca do Projecto do Museu
Feliz Gouveia
Coordenação Cientíﬁca e Desenvolvimento do Sistema Informático
Alexandra Alves
carregamento da Base de Dados – acervos documentais
Diana Amaral
carregamento da Base de Dados – acervos documentais
Pedro Malaquias
carregamento da Base de Dados – acervos Museológicos

1 - O Centro de Documentação: sua concepção e signiﬁcado no
Projecto do Museu
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O Museu da Indústria de Chapelaria, tutelado pelo Município de S. João da Madeira e ﬁnanciado
no âmbito do Programa Operacional da Cultura, teve na sua génese um programa museológico que
contemplou desde logo quatro áreas fundamentais, intimamente articuladas do ponto de vista
funcional e das competências atribuídas, e que seriam o Centro de Documentação e Informação, o
Serviço de Gestão de Colecções, o Centro Educativo e de Animação e as exposições temporárias.
Do ponto de vista conceptual previu-se que todos estes serviços funcionassem de forma integrada,
contribuindo assim para o cumprimento do objectivo maior que presidiu à constituição deste museu: a
conservação, documentação, investigação, interpretação e difusão dos bens culturais que reúne, com
objectivos cientíﬁcos, culturais, educativos e lúdicos e com ﬁnalidades de democratização da cultura,
de promoção da cidadania e de desenvolvimento da sociedade.
Com uma colecção constituída por bens materiais e não-materiais, que vão das máquinas e artefactos
próprios da indústria de chapelaria, passando por um signiﬁcativo espólio documental de cariz
empresarial, até a uma já intensa recolha de testemunhos orais, caberia assim a cada um daqueles
serviços, e no âmbito das suas atribuições especíﬁcas, canalizar os esforços necessários conducentes
não só ao estudo daquela colecção como também à sua utilização e disponibilização.
Neste sentido, entendeu-se desde logo que caberia ao Centro de Documentação o papel de síntese, no
sentido em que, a preservação e valorização dos fundos documentais da história da Empresa Industrial
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de Chapelaria (parte mais signiﬁcativa da colecção documental) seria o ponto de partida e chegada
no que à articulação da demais informação dizia respeito. Dito de outra forma, caberia a este serviço
sintetizar de forma coerente e por intermédio daquela colecção, toda a informação que os demais
serviços viessem a produzir na sequência dos estudos que desenvolvessem, com o intuito claro de não
só promover a salvaguarda da memória desta indústria, como mais ainda, de a tornar inteligível e de,
neste sentido, lhe conferir uma lógica organizativa que permita devolver a informação aos serviços
internos do Museu que dela dependem, e aos públicos externos, quer em função da tipologia quer das
motivações especíﬁcas destes.
Como competências especíﬁcas deste serviço, assumiram-se assim e para além da já citada preservação
e valorização dos fundos documentais, a gestão e aquisição de documentação especíﬁca relacionada
com a vocação do Centro e do próprio Museu (e em qualquer tipo de suporte, seja papel, magnético
ou digital), a gestão e actualização da base de dados do Museu (aqui em estreita articulação com o
Serviço de Gestão de Colecções) e a disponibilização de informação e apoio à investigação. No âmbito
especíﬁco da investigação entendeu-se desde logo dar especial relevo às temáticas relacionadas com a
indústria da chapelaria nos seus aspectos técnicos, à investigação antropológica nas diversas áreas que
permitam o enriquecimento do conhecimento sobre a indústria em causa e seus actores e, ﬁnalmente,
às questões do âmbito mais vasto da museologia industrial, versando especiﬁcamente todo o restante
património industrial local, promovendo e/ou apoiando estudos conducentes a um conhecimento mais
aprofundado da história industrial local e do desenvolvimento social e urbano que se faz em torno
das indústrias que caracterizam o concelho. Por outro lado, entendeu-se também como atribuição do
Centro de Documentação, apoiar os investigadores externos que procurem no Museu e no seu Centro
de Documentação fontes para trabalhos cientíﬁcos, nomeadamente facilitando o acesso à informação
e permitindo e incentivando a publicação dos resultados de tais investigações.
Assim sendo, pretende-se claramente que o Centro de Documentação venha a ser um importante
interface dos demais serviços do museu, motivo pelo qual este será o espaço próprio para a
disponibilização pública da informação e para a realização de acções de formação e sensibilização,
e que estará permanentemente em contacto com públicos tão diferenciados quanto os estudantes e
investigadores (de diversos graus académicos), os empresários e operários desta indústria, professores
de todos os graus de ensino e de todas as áreas de formação, e naturalmente, outros museus e
respectivos centros de documentação, quer especiﬁcamente relacionados com a chapelaria, quer de
um modo geral, com a indústria.
De resto, a constituição da Rota dos Chapéus e da Rota da Indústria, enunciadas muito cedo nas
intenções deste projecto, partem exactamente do facto de se considerar o Centro de Documentação
como ponto sensível de interligação com outras instituições, museológicas ou não. Dito de outra
forma, considerou-se desde cedo que ao Centro de Documentação caberia o papel de contribuir para
o estreitamento das relações entre diversas instituições, porquanto se entendia como sua função não

só disponibilizar a informação em sua posse, como também, contribuir claramente para instituir redes
de trabalho e cooperação com outras instituições, congéneres ou não. Tal atribuição motivou então, e
desde logo, a procura de uma solução informática que permitisse de forma ágil e eﬁciente, promover
tal desígnio, e neste sentido, com o apoio ﬁnanceiro da Rede Portuguesa de Museus, foi desenvolvido
um Sistema de Inventário e Gestão de Colecções Industriais, base do processo de inventário da
colecção material e imaterial do Museu, que pretendendo ser um modelo conceptual de referência
para a museologia industrial, teve como preocupação a salvaguarda de aspectos de compatibilidade
com normas e formatos existentes, e nacional e internacionalmente aceites, nomeadamente o CRM
do ICOM/CIDOC e o sistema MATRIZ, e a possibilidade de evolução futura do Modelo, para acomodar
necessidades futuras e melhoramentos. Com a criação deste sistema o museu ﬁcou dotado de um
importante instrumento capaz de responder aos requisitos de inventariação e de gestão dos espólios,
bem como de investigações a realizar tendo por base o acervo do Museu. Tal sistema foi desenvolvido
de forma a ser aberto e compatível, por forma a respeitar critérios de inter-operabilidade com
importância crescente no panorama dos Museus, facilitando desta forma a instituição das referidas
redes de cooperação.

2 – Sistema de Inventário e Gestão das Colecções: integrando os
acervos museológicos e documentais
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Sendo dado adquirido que os Museus contemporâneos integram centros de documentação, na sua forma
mínima para sustentar as memórias associadas às peças do acervo museológico, e dispondo o Museu da
Indústria de Chapelaria de S. João da Madeira de vastas colecções documentais (que lhe chegavam à
posse em virtude de uma avisada e atempada intervenção da Edilidade local) impunha-se, como vimos
no ponto supra deste texto, que o Museu assumisse a existência do Centro de Documentação desde
a etapa de concepção do projecto museológico. No entanto, a simples existência de um Centro de
Documentação não garante, por si só, a utilidade dos documentos aí mantidos. Impunha-se cumprir a
tarefa de tornar essa documentação útil. Útil em termos museológicos estritos – isto é, fazer contribuir
para a programação museológica o manancial de informação contido na documentação existente – mas
também útil num sentido mais abrangente, de investigação cientíﬁca e de serviço à comunidade.
Para cumprir este duplo objectivo tornava-se essencial que a documentação existente fosse tratada e
que se tornasse disponível. Mais, pareceu à equipa que concebia e levava à prática o projecto do Museu
que a documentação conservada seria de extrema utilidade apenas se fosse possível realizar de forma
eﬁcaz e efectiva a sua relação com os espólios museográﬁcos “clássicos” (entenda-se “materiais”)
e com os espólios museográﬁcos menos “clássicos” (entenda-se “não-materiais”). Para que tal fosse
exequível exigia-se um sistema informático que permitisse relacionar as várias peças do espólio,
fossem elas documentais, materiais ou não-materiais. Desta forma de qualquer ponto de partida
de investigação seria possível alcançar todas as relações e interligações, tanto as que haviam sido
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“materiais” (por exemplo um manual de instruções que havia estado associado a uma determinada
máquina) quanto as “interpretativas” (por exemplo uma entrevista com um operário que descreve a
utilização de uma ferramenta e o exemplar dessa ferramenta existente no Museu).
Tal sistema haveria, portanto, de cumprir funções de inventário, no sentido mais puro do termo,
mas também funções de gestão das colecções e de interpretação dessas colecções. Interessa-nos,
aqui, especialmente esta última função, uma vez que é ela que realiza a interligação entre os
espólios documentais e os espólios museológicos. No entanto, as funções de inventário e de gestão de
colecções são também de referir, dado que os espécimes documentais seguem o processo de registo
em inventário e são manipulados em termos de gestão de colecções exactamente como qualquer
outro item.
O sistema adoptado, na ausência de produto no mercado que estivesse adaptado a todas estas
exigências e a material museológico de origem industrial, foi desenvolvido de raiz, resultado da
colaboração da equipa do Museu e de dois centros de investigação da Universidade Fernando Pessoa,
a saber o CEREM (Centro de Estudos e Recursos Multimediáticos) e o CEAA (Centro de Estudos de
Antropologia Aplicada), em projecto de investigação co-ﬁnanciado pela RPM (Rede Portuguesa de
Museus) e pela Câmara Municipal de S. João da Madeira1.
O sistema é baseado numa arquitectura cliente-servidor, usando TCP/IP como protocolo Internet,
e um sistema de gestão de base de dados relacional (ver ﬁgura 1, anexa). Os clientes ligam-se ao
sistema através de um browser, usando a rede. Este browser deve aceitar JavaScript e, no mínimo,
HTML 4. Para determinadas aplicações é estabelecida uma ligação segura usando o protocolo SSL
(Secure Sockets Layer). A interface apresentada aos utilizadores é simpliﬁcada do ponto de vista
gráﬁco, não utilizando frames e reduzindo o emprego de imagens e de elementos gráﬁcos, evitando
deste modo diﬁculdades com alguns browsers.
Quando este projecto foi iniciado, pretendia-se desenvolver um sistema que respeitasse o standard do
CRM do CIDOC2. Mas desejava-se também um sistema que fosse fácil de usar e que fosse adaptável.
Assim, o sistema é passível de actualizações sempre que o Museu de tal necessita: campos novos e
novos tipos de documentos podem ser criados com muita facilidade. Isto possibilita que não seja
necessário ter conhecimento prévio de todas as categorias e tipos documentais, bem como não exige
que todos os campos de uma categoria ou tipo sejam pré-deﬁnidos. À medida que o sistema foi
sendo usado, fomos concluindo pelas vantagens deste tipo de abordagem e reunindo experiência
para melhorias a introduzir em futuras versões. Assim, à medida que a documentação aumentar em
variedade, o sistema será actualizado. Finalmente, o sistema pode ser usado em qualquer língua, uma
vez que os nomes dos campos estão reunidos em tabelas internas do sistema. Como tal, são muito
fáceis de traduzir, não sendo necessário alterar os nomes dos campos em cada ﬁcha, uma vez que esta
herda as suas características da hierarquia do sistema.
Neste Sistema, os itens são registados em ﬁchas próprias onde se anotam as informações principais;

associada a cada ﬁcha existe uma ﬁcha especíﬁca de inventário relativa à aquisição da peça; também
associadas às ﬁchas principais, existem ﬁchas relativas às actividades a que a peça pode ser sujeita
durante a sua vida útil e uma ﬁcha de abatimento ao inventário (ver ﬁguras 2 a 7, anexas). Cada
peça, registada neste sistema de ﬁchas, pode ser relacionada com qualquer outra peça existente no
sistema, através de dois processos: a peça pode ter pertencido a um grupo (por exemplo documentos
que estavam agrafados entre si mas que se entendeu por bem separar por qualquer motivo relacionado
com a sua conservação); neste caso os itens fazem parte de um “grupo” que é uma instância do
sistema. A partir de qualquer dos itens é possível aceder ao outro. Esta é uma associação que não
tem carácter interpretativo, uma vez que apenas reproduz uma realidade material pré-existente.
Por outro lado, haverá registados no sistema itens cuja relação é resultado de acto interpretativo:
por exemplo a ﬁcha clínica de um operário que sofreu um acidente numa determinada máquina, a
máquina referida, uma entrevista com um outro operário onde é explicado o funcionamento da dita
máquina e, ﬁnalmente, um video onde se mostra a máquina em funcionamento. Todos estes registos
podem remeter uns para os outros através da funcionalidade “relação com outro item”. A consulta de
um deles resulta, assim, francamente enriquecida. Mais, à medida que a actividade de investigação
e de interpretação das peças for avançando, a riqueza do sistema vai sendo acrescentada com novas
relações3.
O sistema permite ainda que apenas algumas das relações, ou apenas parte do conteúdo das ﬁchas,
seja disponibilizado a determinados tipos de utilizadores4. Desta forma é possível ter registadas no
sistema, por exemplo, ﬁchas clínicas de pessoas vivas sem que o utilizador normal possa aceder
a informações conﬁdenciais. É possível também que determinadas relações interpretativas sejam
mantidas ocultas, em função de decisão nesse sentido do administrador do sistema.
Está, assim, o Museu da Indústria da Chapelaria dotado de um sistema que cumpre todas as exigências
presentes e com capacidade de evoluir conforme as necessidades futuras. Cabe agora dar a palavra
a quem levou à prática a experiência de trabalhar diariamente com o sistema e ajudou ao seu
desenvolvimento e ajuste.

3 - O carregamento da Base de Dados: da concepção teórica à
prática quotidiana
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A adopção deste sistema prendeu-se essencialmente com a sua ﬂexibilidade e capacidade de adaptação
a diferentes tipos de espólio, mais concretamente a um legado tão diferenciado como é o do Museu
da Indústria da Chapelaria. Se à partida era possível adivinhar uma riqueza tipológica muito vasta na
documentação existente, o trabalho sistemático de registo dessa documentação veio a provar que era
função essencial do Sistema a sua capacidade de adaptação e de crescimento tipológico.
Para que fosse possível organizar numa mesma Base de Dados todo o acervo do Museu foi necessário
realizar uma investigação prévia que permitisse obter uma radiograﬁa geral das características do
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espólio adquirido. Encontradas as várias tipologias documentais e não-documentais iniciou-se a
elaboração das primeiras ﬁchas do inventário. Cada tipologia contém uma ﬁcha-tipo especíﬁca. A
criação destas ﬁchas-tipo resultou de uma análise mais aprofundada de cada peça museológica, a ﬁm
de recolher quais as características identiﬁcativas fundamentais, quer para a investigação interna
do Museu, quer do ponto de vista das necessidades de pesquisa feita pelos diferentes públicos. Uma
vez que o sistema se desenvolve taxionomicamente, foi necessário apontar quais as características
identiﬁcadoras que poderiam ser comuns a todo o acervo (características essas que passaram a ser
herdadas em cada ﬁcha e para todo o tipo de acervo) e quais aquelas que seriam especíﬁcas de cada
tipologia. Com base nestas ﬁchas-tipo o sistema foi sendo construído informaticamente.
No que diz respeito à parte documental, as ﬁchas-tipo foram sendo alteradas em função da
especiﬁcidade de cada documento. Do vasto número de documentos existentes, o sistema organizase em onze classes5, que por sua vez se desdobram num extenso número de tipos documentais.
Durante a catalogação do acervo foram surgindo novos tipos de documentos que foram acrescentados ao
Sistema. Em cada classe surgiram diversos documentos novos que foram ampliando e complexiﬁcando
o sistema. Dentro das várias situações (Diários da República, Cartões de Ponto, Fichas de Aptidão,
Saídas em Serviço, Catálogos, Anúncios de Imprensa, etc.) podemos destacar, a título de exemplo, o
caso do “Documento Genérico”, que foi criado para resolver as situações em que existe apenas um
exemplar do documento que não se insere nas classes existentes. Neste sentido, o novo documento
passa a ser catalogado numa classe mais genérica.
Houve campos que foram acrescentados, como é o caso do campo “observações” e do campo “cor”,
respeitante à descrição do suporte do documento, que não existiam e passaram a ser herdados por
todas as ﬁchas. Outros foram alterados e/ou eliminados, como o campo “Número de Ficha” nas
“Fichas Médicas” que foi eliminado por não existir referência desse número no documento. Alteraramse também alguns campos de preenchimento obrigatório para preenchimento facultativo, como é o
caso de “Tipo de Feltro”, “Número”, “Número de Páginas”, e outros, que por falta de informação
nos documentos não permitiam o seu preenchimento. Assim como alguns campos de preenchimento
inicialmente facultativo passaram a preenchimento obrigatório, por exemplo, “Nome”, “Designação”,
“Data”, “Autor”.
Ao longo do processo de adaptação do Sistema, modiﬁcaram-se algumas designações e acrescentaramse novas funcionalidades. A função “Duplicar” facilitou a catalogação de documentos seriados,
permitindo-nos no caso de documentos como as “Fichas de Tinturaria” duplicar as receitas dos tintos
alterando só as dosagens ou algumas drogas para a sua fabricação. Esta funcionalidade possibilitou
uma maior eﬁciência no preenchimento da Base de Dados, evitando o preenchimento de campos já
anteriormente descritos.
No que respeita ao “Estado de Conservação” do espólio, como em outros casos especíﬁcos, existe uma
função de ajuda onde estão descritos os sete critérios de avaliação do estado de conservação para

108

orientar o inventariante na catalogação, mantendo assim uniformidade de decisões.
Apesar de os itens constantes do acervo documental não terem um valor expositivo tão imediato, a
não ser documentos de conteúdo mais ilustrativos ou que pela sua raridade passam a ter um valor
acrescido, tornando-os peça-única, apenas a sua utilização na investigação permite uma correcta
contextualização (histórica e social entre outras) dos acervos museológicos. Com a interligação das
informações já existentes na Base de Dados é possível compreender uma parte da vida da Empresa
Industrial de Chapelaria.
Apesar de constituírem uma parte numericamente menos expressiva do espólio, os não-documentos
(máquinas, ferramentas e outros artefactos) podem ser considerados os mais importantes do ponto
de vista expositivo, não só pela importância intrínseca das peças, como também pela diversidade de
histórias que encerram em si. Naturalmente, estes instrumentos da indústria de chapelaria constituem
a parte mais visível de todo o processo da criação/ fabricação de um chapéu, que englobam um leque
diversiﬁcado de formas e materiais.
Os Não-documentos estão organizados em: Máquina, Produto acabado, Matéria-prima, Acessório,
Ferramenta, Material de laboratório e Embalagem. A determinação destas classes foi possível através
de uma investigação e inventariação prévia do espólio material do museu6. Depois destas operações, foi
possível concluir as características identiﬁcativas de cada tipologia e proceder à divisão em diferentes
campos de preenchimento conforme as essas características, assim como conhecer o número, ainda
que impreciso nesta fase, de peças do espólio existente.
Os campos de preenchimento de cada ﬁcha, relativos aos diversos Não-documentos, não são, como
é lógico, todos iguais. Alguns campos são de carácter obrigatório e são comuns às diferentes ﬁchas,
outros são próprios de cada Não-documento. Os campos “identiﬁcador”, “local de cota”, “estado
de conservação”, “história da peça”, “designação”, “outra designação”, “elementos identiﬁcativos”
“dimensões”, “restrições”; “material principal e secundário” e “observações” são campos de
preenchimento comuns a todos os documentos. Os outros campos deﬁnem-se conforme as diferentes
características do espólio. Como por exemplo, o caso dos campos “tamanho do chapéu” e “tamanho
de aba” só faz sentido no Não-documento “produto acabado” e não em “ferramentas”.
Depois de uma primeira análise identiﬁcativa dos diversos materiais constituintes do espólio, que
permitiu a construção dos campos da base de dados, foi necessário, para o preenchimento da mesma,
outra investigação. Este trabalho dividiu-se em duas fases. A primeira resultou da pesquisa feita com
os antigos trabalhadores da indústria de chapelaria. Iniciaram-se entrevistas que incidiram sobre as
funções, manuseio, curiosidades e até mesmo na decifração das peças do espólio. Esta investigação
permitiu contextualizar os investigadores relativamente às peças do espólio, fornecendo material com
que pudessem preencher alguns campos da base de dados. E ninguém melhor que antigos e actuais
trabalhadores da chapelaria para dar indicações precisas acerca das designações das máquinas, das
ferramentas e até mesmo das funções a que se destinavam permitindo, assim, a construção de um

glossário de termos da industria de chapelaria.
Os outros campos das ﬁchas só podiam ser completados com uma intervenção mais directa nas peças. O
preenchimento dos campos relativos às dimensões, por exemplo, não apresentou grandes diﬁculdades,
procedendo-se a medições rigorosas de todos itens do espólio. O campo “Descrição”, por outro lado,
exigiu por parte do investigador, a necessidade de criar critérios para que a linguagem utilizada fosse
clara, precisa e coerente. Nos casos mais complexos, como o das máquinas e ferramentas, optou-se
por uma linguagem simples, que apesar de incluir alguns termos técnicos, oferecesse uma leitura fácil.
A intenção era que essa leitura não levantasse dúvidas sobre a descrição das máquinas ou ferramentas
a que reportam. A coerência na utilização da linguagem visou criar um conjunto de palavras base
para que não houvesse discrepâncias. Ou seja, num conjunto de várias peças pertencentes ao mesmo
grupo, (caso dos chapéus, cunhos de grifagem, feltros, formas e moldes) que, apesar de diferentes,
partilham elementos comuns.
Todas as diﬁculdades, questões, erros e dúvidas que foram surgindo na inventariação foram sendo
resolvidas numa constante interacção com o CEREM. O contacto on-line facilitou o trabalho tornandoo mais produtivo e eﬁciente.
Com resultado do trabalho até agora efectuado, a base de dados conta com cerca de 17.000 registos
relativos a documentação e com cerca de 2.000 registos relativos a espólio museológico material. O
Sistema está praticamente estabilizado, restando apenas a realizar menores ajustes e acrescentos.
Na sua forma actual é já um elemento essencial no trabalho interno de programação e investigação
do Museu e, como desejámos, passará a ser um serviço de interesse para a investigação cientíﬁca na
área da indústria.
S. João da Madeira, Setembro de 2004.
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Notas
1
Acerca do desenvolvimento deste Sistema, veja-se o que escrevemos em GOUVEIA, F. R. e LIRA, S.
– “A model and a system for Cultural Heritage: the case of the Hat Industry” in Revista da Faculdade
de Ciência e Tecnologia, Porto, UFP, 2004 e em LIRA, S. – “O Sistema de Inventário e Gestão de
Colecções do Museu da Indústria de Chapelaria de S. João da Madeira” in Antropológicas, nº 7, Porto,
Universidade Fernando Pessoa, 2003.
2
Reed, P. A., 1995, “CIDOC Relational Data Model. A Guide”, ICOM/CIDOC.
3
A título de exemplo, note-se que as actividades organizadas pelo Centro Educativo, também registadas
no Sistema, podem recorrer a itens do Museu (peças ou documentos) no seu desenvolvimento ou na
sua própria execução. Nestes casos, as ﬁchas das actividades remetem para os itens inventariados e
vice-versa.

Normalmente haverá três tipos de utilizadores: o público em geral (apenas com permissão de
consulta limitada), os utilizadores registados (com permissão de consulta geral e de registo e edição
de ﬁchas) e o administrador do sistema (com permissões completas, inclusive de atribuição de novas
senhas de acesso). Para além destes tipos de utilizadores poderão ser criados outros, com permissões
ou restrições especíﬁcas.
5
“Documento Publicitário“, “Documento de Imprensa”, “Documento Catálogo”, “Documento
Comunicação Corporativa”, “Documento Recursos Humanos”, “Documento Gestão e Administração”,
“Documento Segurança e Higiene”, “Documento de Tinturaria”, “Documento Acabamentos”,
“Documento de Matéria-Prima”, “Documento Cadeia-operatória”, “Documento genérico” e
“Documento Bibliográﬁco”
6
Este trabalho foi levado a cabo com o apoio da RPM e da Câmara Municipal de S. João da Madeira,
durante o ano de 2002, tendo sido fulcral para o conhecimento do espólio disponível.
4
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MESA DE ENCERRAMENTO
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CLARA FRAYÃO CAMACHO
Coordenadora da Estrutura de Projecto Rede Portuguesa de Museus
Instituto Português de Museus

Ao terminar o Encontro que em boa hora os Centros de Documentação da Rede de Museus de Loures
organizou sobre museus e centros de documentação, não é de mais sublinhar a importância deste
tema para as instituições museológicas do nosso País.
Em primeiro lugar, destaco, no plano conceptual, a relevância que a documentação assume no museu,
enquanto função museológica fundamental. Sendo uma função basilar, em estreita colaboração com
as funções da investigação, da conservação, da exposição e da educação, integra o próprio conceito
de museu, tal como é deﬁnido pela recente Lei Quadro dos Museus Portugueses. Num sentido amplo
a documentação reporta-se no museu a todos os registos de informação que auxiliam a interpretar os
bens culturais de que a instituição museológica cuida, ajudando a descodiﬁcá-los e a dá-los a ler e a
ver aos públicos.
Em segundo lugar, no plano organizacional, bem como no das instalações, os centros de documentação
dos museus constituem-se cada vez mais como portas abertas à sociedade, no cruzamento das
diferentes funções museológicas anteriormente referidas. Estreitamente ligados, por um lado, à área
da investigação e, por outro, à da comunicação com os públicos, os centros de documentação não são
apenas complementos à actuação e à intervenção do museu, mas assumem frequentemente um papel
de interface especíﬁco e relevante com sectores da comunidade, desde os estudantes e os docentes
até aos especialistas e investigadores, passando pelos curiosos e amadores dos temas tratados num
dado museu.
É grande a diversidade de conteúdos dos centros de documentação dos museus portugueses. Os mais
habituais são os especializados no tema e nas colecções do museu, podendo, por vezes alargar-se à
área disciplinar de que o museu se ocupa, expandindo-se por exemplo pelos domínios da arte, da
arqueologia, da etnograﬁa, consoante os casos. Em muitos museus locais é frequente que os centros
de documentação dos museus incidam sobre a história e o património locais, quer haja ou não uma
ligação directa ao tema e à vocação do respectivo museu. Finalmente encontramos alguns centros de
documentação que abrangem todas as possibilidades que acabamos de referir – o tema, a disciplina,
a história e o património -, agregando ainda a atenção a temas da museologia e tornando-se, por isso,
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instituições de referência para docentes e estudantes desta disciplina.

Foi precisamente por constatar as carências existentes em documentação especializada em museologia
que a Rede Portuguesa de Museus criou e abriu ao público desde 2004 um Centro de Documentação,
centrado em fundos documentais de museologia. Este centro dirige-se a proﬁssionais de museus,
estudantes, investigadores e docentes, vindo suprir uma necessidade de apoio bibliográﬁco e de
contributo para a formação.
A ﬁnalizar, gostaria de incentivar os museus que não dispõem ainda de centros de documentação a criálos, visto que estarão assim a contribuir para um enriquecimento do próprio museu, a diversiﬁcar as suas
formas de comunicação com o público e a aprofundar o conhecimento sobre os bens salvaguardados e
sobre os temas em que os mesmos se enquadram. Gostaria igualmente de reforçar a pertinência que
encontros como este que agora termina podem desempenhar no estabelecimento de articulações, de
formas de colaboração e de parcerias entre os museus com centros de documentação, podendo assim
contribuir para uma actuação concertada e revalorizada destes equipamentos culturais.
Este encontro foi uma excelente aposta dos Museus de Loures e da respectiva Câmara Municipal,
comprovada pela participação muito expressiva que contámos ao longo de todo o dia.
A área da documentação, é com efeito, fulcral nos Museus, uma verdade de La Palice, mas recordo-vos
que até há pouco tempo não era considerada nos museus e que grande parte das nossas instituições
autodesignadas museus, não faz de facto da documentação o prato forte da sua actividade.
As colecções dos museus necessitam de ser documentadas e de cruzar toda a informação com as áreas
existentes.
Esta é uma tendência que se insere num plano de qualiﬁcação dos museus portugueses e a que
progressivamente temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos.
Atrevo-me a dizer que o conjunto de mais de 100 museus dos 120 que actualmente compõem a Rede
Portuguesa de Museus constitui, de facto, o grupo piloto que vai pôr em prática todo um conjunto de
funções museológicas que, em última instância, se destinam a melhorar a qualidade do serviço que
prestamos ao público.
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A face mais visível deste trabalho são com efeito os centros de documentação no plano organizacional
dentro dos museus. Eu confesso: tive um bocadinho de pena que ao longo do dia esta vertente não
tivesse sido muito explorada, foi aﬂorada por alguns dos participantes mas não foi muito explorada
a questão de como é que no interior das respectivas orgânicas, dos seus enquadramentos, dos
seus regulamentos estão inseridos e inscritos os centros de documentação, é um aspecto. Também

interessante, em termos de análise, é o facto de os centros de documentação serem uma das tais
portas abertas à sociedade de que falava hoje de manhã o Dr. Manuel Bairrão Oleiro.
A área das exposições e o serviço educativo são, à primeira vista, as duas grandes portas de comunicação
com o público. Mas, os centros de documentação, que têm vindo a aﬁrmar-se nesse papel de serviço
público, muitas vezes são o garante do funcionamento dos museus, aquando do renovamento e
encerramento das exposições. Há vários casos conhecidos em que, estando o museu encerrado ao
público por motivos de obras ou de qualiﬁcação, é o Centro de Documentação que desempenha um
papel fulcral de porta aberta, de comunicação com o público.
Gostava também de salientar alguma diversidade no nosso panorama de centros de documentação de
museus em Portugal, aspecto que ﬁcou bem patente ao longo das comunicações do dia.
A missão principal dos centros de documentação dos museus, como foi também aqui bastante realçado,
é o da sua especialização no próprio tema e nas colecções do museu, e diria que este aspecto da
missão é comum praticamente a todos.
A Rede Portuguesa de Museus tentou dar o seu contributo no sentido de colmatar as deﬁciências
na área de bibliograﬁa especializada em museologia, abrindo há cerca de um ano um Centro de
Documentação especializado em Museologia.
Finalmente, porque de facto o que interessa nesta sessão de encerramento é ouvir as conclusões do
Encontro, gostaria de voltar ao início da minha intervenção e salientar a importância deste Encontro,
e a abertura, pelo nosso lado, para colaborar num segundo encontro que parece que já está nos planos
da minha colega Ana Paula Assunção. Queremos continuar a apoiar as formas que os proﬁssionais
entenderem que são as pertinentes, quer seja pelo apoio a projectos de instalação e criação centros
de documentação, quer seja pela sua divulgação através de sites no caso dos museus que pertençam
à Rede, quer ainda no campo da reﬂexão e também de dar algum espaço a essa reﬂexão através dos
meios que estão ao nosso dispor.
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PAULA ASSUNÇÃO
Chefe da Divisão do Património Cultural

Estiveram presentes aqui connosco 132 pessoas, o que é um número suﬁcientemente elucidativo do
interesse que esta matéria suscitou de norte a sul do país. Gostaria de agradecer à BAD, à EAD, à DID
e à INTERESCRITÓRIOS a sua presença com os respectivos stands.
A grande adesão e participação registada neste 1.º Encontro promovido pelos centros de documentação
da Rede de Museus da Câmara Municipal de Loures, com o apoio da Rede Portuguesa de Museus,
permitem-nos considerar a grande pertinência da realização deste encontro e a necessidade de
continuar a discutir assuntos tão variados como a questão do lugar dos técnicos na própria estrutura
funcional dos museus e até formal, de modernização dos procedimentos.
Foram particularmente relevantes as referências à diversidade de composição de fundos e às
reorganizações que progressivamente foram exigidas para responder às exigências das instituições e
dos públicos.
As tutelas dos centros de documentação, embora diferenciadas, carecem no nosso entender de
ser sensibilizadas para a importância dos próprios centros de documentação enquanto unidades
inseparáveis da missão de cada museu.
Da mesma forma que se torna urgente a correcta criação de quadro pessoal de carreira para o cabal
desempenho das funções que se esperam destes centros de documentação que tornam acessível o
conhecimento.
Apontou-se para a necessidade de integração de acervos museológicos no contexto do sistema de
documentação, igualmente se acentuou a necessidade de trabalho conjunto, pluridisciplinar, para
uma abordagem mais alargada do conceito do objecto museológico, subscreveu-se, também, a ideia
de todo o museu ser ele próprio um centro de documentação.

115

Como grande conclusão, pode falar-se da necessidade de combater o isolamento em que muitos
centros de documentação ainda trabalham e se encontram, bem como da necessidade de articulação
entre os técnicos de arquivos, bibliotecas e centros de documentação, museólogos e museográﬁcos,
toda a área de técnicos ligados aos museus, facto que foi, permitam-me acrescentar, traduzido numa
proposta do presidente da BAD, que circulou por todos e por todos foi amplamente preenchida, todos
os que aqui estiveram presentes e conﬁrmam esta necessidade de articulação entre as várias carreiras

que no fundo mexem nos museus.
Propomo-nos, ﬁnalmente, e aqui é uma proposta apresentada à Assembleia, editar as actas, por isso
foram gravadas todas as intervenções. Ainda gostaria de pôr de pé, esta sim, pode ser uma proposta
um pouco diferente, se o senhor vereador me permitir a ousadia, é a de pôr de pé um segundo
Encontro que possa abordar e desenvolver as questões que neste momento foram colocadas. Posso de
alguma forma dizer que foi para mim um privilégio ter ouvido tanta informação, tanta experiência,
tanto entusiasmo e, sobretudo, tanto amor posto nas situações: as mais delicadas e as mais bemsucedidas que decorreram durante o dia.
Finalmente, se as vossas palmas corresponderem de algum modo a uma correcta interpretação das
minhas palavras, prometo pôr isto em letra de gente e em conversa de gente e remeter as conclusões
a todos os participantes de forma a que todos possam subscrever estas conclusões.
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RICARDO LEÃO
Muito boa tarde a todos. Estivemos aqui a partilhar experiências e durante o dia fui-me apercebendo
da existência de vontade para que os centros de documentação dos museus sejam cada vez melhores
e sejam tidos como uma parte importantíssima de qualquer museu.
O que eu vos quero aqui de alguma forma transmitir é o facto de eu, enquanto Vereador desta Câmara,
estar sensível a todos os esforços que são feitos; sensível relativamente à importância destes centros
nos museus, fazendo com os museus sejam aquilo que todos nós pretendemos, mas cabe também a
vocês, técnicos, fazerem essa sensibilização para a importância desta área.
Importa dizer-vos que, da parte do Município de Loures, foi com muito gosto que vos recebemos;
agradecer à Rede Portuguesa de Museus porque, graças à Rede Portuguesa de Museus podemos estar
aqui hoje e de alguma forma não poderia deixar passar esta oportunidade para dizer que esta equipa
da Divisão do Património Cultural, cuja chefe da divisão é a Dr.ª Ana Paula Assunção vai surpreendendo,
dia após dia, com o empenho e a motivação que têm.
Somos capazes e este é um exemplo disso.
Boa tarde e muito obrigado.
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CONCLUSÕES
A grande adesão e participação registada neste primeiro Encontro Nacional de Centros de Documentação
de Museus, promovido pelos centros de documentação da Rede de Museus da Câmara Municipal de
Loures com o apoio da Rede Portuguesa de Museus, permite-nos avaliar a importância de tal acção no
meio biblioteconómico.
Dele saíram as seguintes conclusões:
1. A necessidade emergente de continuar a discutir sobre a questão do lugar dos centros de
documentação, das bibliotecas e arquivos, na própria estrutura funcional dos museus, bem como a
questão da formação e modernização no interior destas unidades documentais.
2. A relevância das referências à diversidade de composição de fundos, e às reorganizações que
progressivamente são exigidas para responder às exigências do serviço prestado por estas instituições
públicas.
3. A necessidade de sensibilização das diferentes tutelas para a importância dos centros de
documentação, bibliotecas e arquivos como parte integrante da missão de cada museu.
4. O alerta urgente para a correcta criação de quadros de pessoal de carreira para o cabal desempenho
das funções que se esperam destes centros de acesso ao conhecimento e (in)formação.
5. A necessidade de integração dos acervos museológicos no contexto de sistemas de documentação,
por forma, a criar um todo informacional.
6. A necessidade de trabalho conjunto pluridisciplinar, para abordagem e alargamento do conceito de
objecto museológico.
7. Subscrição da ideia de que todo o museu pode ser ele próprio um centro de documentação.
8. A necessidade de articulação entre todos os técnicos do museu, quer sejam bibliotecários,
arquivistas, documentalistas ou museólogos.
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9. A necessidade de combater o isolamento em que muitos centros de documentação se encontram

no nosso país.
10. Necessidade e urgência da criação de um grupo de trabalho da Associação Portuguesa de
Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas para as unidades documentais dos museus.
11. A realização de um segundo Encontro, no sentido de continuar e alargar o debate destas
questões.

Sacavém, 15 de Outubro de 2004
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