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“A regular aquisição de obras de arte para 
enriquecimento das coleções dos museus é condição da sua 
sobrevivência. 

Um museu que não perspetiva a valorização das suas 
coleções através de aquisições, doações ou trocas com outros 
museus, poderá ter uma intensa atividade de exposições ou 
ambiciosos programas de renovação das formas de expor o seu 
acervo mas dificilmente encontrará ânimo para manter uma 
dinâmica presença pública. Serão raros os casos que podem 
manter em torno de uma coleção estática uma função 
museológica completa.” 

António Ressano Garcia Lamas 

Presidente do IPPC, 1989 
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RESUMO 

O presente estudo pretende documentar o crescimento das coleções de Arte em 

Portugal em contexto democrático, através da análise dos principais museus da 

Administração Central do Estado, diretamente tutelados pela Cultura. Abarcando um 

arco temporal que se inicia em 25 de abril de 1974 e termina em 2010, analisam-se os 

reflexos das diferentes políticas culturais na ampliação dos acervos artísticos em função 

de um marco considerado crucial na história dos museus portugueses porque lhe 

conferiu a autonomia institucional que nunca antes tinham tido: a criação do Instituto 

Português de Museus, em 1991. 

 Ao levantamento e análise das aquisições realizadas nos trinta e seis anos em 

estudo, nas suas diversas modalidades de incorporação, associam-se duas outras 

componentes que lhe estão intimamente ligadas por via da salvaguarda dos testemunhos 

materiais do passado e da nossa identidade coletiva: a expatriação e a proteção legal do 

património artístico da Nação.   

 Atentando em modelos testados e implementados por outros países europeus 

cujas realidades culturais, em matéria de património móvel, de algum modo estão 

próximas da portuguesa, propõem-se algumas medidas que visem inverter a falta de 

investimento nas coleções museológicas nacionais, que maioritariamente continuam a 

sobreviver graças às incorporações de finais do século XIX e início do século XX. 

Palavas-chave: Política de aquisições; museus de arte; incorporação; democracia; 

salvaguarda do património cultural  

 

 

 



 7 

 

 

 

ABSTRACT 

The present study aims to document the growth of collections of art in Portugal 

in a democratic context, by analyzing the major museums of the Central State 

Administration, directly overseen by Culture. Covering a period of time between April 

25th, 1974 and 2010, we analyze the consequences of different cultural policies in the 

expansion of artistic collections according to a landmark considered crucial in the 

history of Portuguese museums: the creation of the Portuguese Institute of Museums in 

1991. 

The survey of accessioning by Portuguese art museums in the thirty-six years in 

study and its various acquisition methods is associated with two other issues that are 

intimately connected to the preservation of material testemonies of our common past 

and our collective identity: the export and legal protection of Portuguese heritage. 

Considering models that have been tested and implemented by other European 

countries whose cultural background regarding movable Heritage is somehow close to 

the Portuguese, some measures are proposed to reverse the lack of investment in 

museum collections, which mostly still survive thanks to the acquisitions of the late 19th 

and early 20th

 

 century. 

Keywords: Acquisitions policy; art museums; accessioning; democracy; 

 

safeguarding 

of Cultural Heritage. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em qualquer área do conhecimento, abordar a contemporaneidade é sempre 

tarefa delicada para o investigador, pois a proximidade temporal dos factos conduz à 

inevitável confrontação com agentes ativos no âmbito da problemática em estudo. Será 

porventura esta a razão pela qual escasseiam os trabalhos científicos sobre determinadas 

temáticas, entre as quais se inclui a que constitui objeto da presente dissertação.  

Se é relativamente fácil apreender a constituição histórica das coleções públicas 

de arte e a sua evolução ao longo das I e II Repúblicas graças aos estudos académicos 

que têm sido produzidos ou aos trabalhos que são dados à estampa, o mesmo não 

sucede para épocas mais recentes, sobre as quais pouco se sabe. Um visitante mais 

assíduo dos museus ou um amante do património mais informado tenderá a achar que os 

museus nacionais não têm recebido novas e grandiosas obras para os seus acervos pois, 

se assim fosse, certamente que essa informação teria sido divulgada junto da sociedade 

e chegado aos interessados. Mas esta suspeição, que era também nossa, carecia de 

confirmação para se transformar numa verdadeira tese, razão pela qual empreendemos 

este estudo e cujas conclusões serão apresentadas no final. 

Importava, assim, tentar perceber como, com que objetivos, e segundo que 

critérios foram ampliados os acervos dos museus nacionais nos últimos cerca de 

quarenta anos e sobretudo compreender a relevância e o significado dado às coleções 

museológicas pelo regime democrático instaurado em Portugal com a Revolução de 25 

de abril de 1974, sem o qual não teria sucedido a integração de Portugal na União 

Europeia, o mercado livre e a adoção da moeda única, bem como a autonomização dos 

museus nacionais das restantes áreas patrimoniais, através da criação do Instituto 

Português de Museus. 

Paralelamente, interessava-nos saber: i) se os museus portugueses foram 

sensíveis ou se de algum modo acompanharam o desabrochar do mercado de arte e de 
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antiguidades em Portugal, no início da década de 1990, revertendo para as coleções 

públicas o que de melhor era oferecido em hasta pública ou se, pelo contrário, as 

aquisições por compra foram tendencialmente realizadas junto do mercado primário; ii) 

como é que as políticas de salvaguarda do património cultural móvel implementadas 

pelos sucessivos governos constitucionais consideraram ou promoveram a transferência 

de titularidade, da esfera privada para a pública, de obras de arte e objetos artísticos 

relevantes para a Nação iii) se a circulação internacional de património associada ao 

próprio contexto revolucionário de 1974 e, mais tarde, à abertura dos mercados e à 

supressão das fronteiras internas na União Europeia, ou ainda mais recentemente à crise 

económico-financeira do mundo ocidental, condicionou de algum modo o crescimento 

dos acervos museológicos. 

Sem haver sistematização de dados, a única via para conhecer as novas 

incorporações nos museus e palácios nacionais seriam os Relatórios de Atividades dos 

respetivos organismos da tutela, publicados com uma periodicidade mais ou menos 

anual, mas onde a informação disponibilizada é manifestamente insuficiente para a 

identificação dos bens culturais e totalmente omissa no que respeita à origem dos 

mesmos e, no caso das aquisições onerosas, ao valor despendido pelo Estado. 

Foi com o objetivo de tentar encontrar respostas para as questões acima 

elencadas que iniciámos o trabalho de pesquisa, começando por fazer o levantamento 

das aquisições – independentemente das modalidades de incorporação - realizadas por 

um conjunto de museus de arte da Administração Central previamente identificado, 

entre 1974 e 2010. Para a definição do universo dos museus em estudo foram tidos em 

consideração os seguintes parâmetros: museus integrados na rede nacional e sob 

dependência administrativa do órgão do Governo responsável pela Cultura, 

classificados como Museus de Arte ou, se pluridisciplinares, detentores de coleções 

artísticas relevantes. Excluídos da seleção ficaram os museus dedicados às artes 

performativas, como o Museu Nacional do Teatro, alguns museus de caraterísticas mais 

regionais e/ou vocação tendencialmente etnográfica, cujas coleções artísticas são pouco 

significativas ou que não conheceram um crescimento significativo nos últimos anos, 

como é o caso do Museu do Abade de Baçal (Bragança), do Museu de Aveiro ou do 

Museu da Guarda, entre outros. Inversamente, entendemos dever considerar, pelo valor 

artístico intrínseco dos bens ou pelo esforço orçamental que os mesmos representaram 

para as dotações de um determinado ano civil, algumas incorporações pontualmente 
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realizadas por museus monográficos como o Museu da Música, o Museu Nacional dos 

Coches ou o Museu Nacional do Traje e da Moda, sendo que este último é, em nosso 

entender, merecedor de um estudo específico pelas caraterísticas muito particulares das 

suas aquisições1

Como metodologia de trabalho e para a recolha de dados vitais a este estudo 

socorremo-nos, em primeiro lugar, das fontes documentais existentes tanto nos arquivos 

centrais da atual Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), que congregam os 

fundos dos antigos Institutos Português do Património Cultural (IPPC) e respetiva 

Comissão Organizadora, dos Museus (IPM e IMC-IP), do Património Arquitetónico e 

Arqueológico (IPPAR e IGESPAR) e ainda uma parte do núcleo patrimonial da antiga 

Junta Nacional da Educação, complementados com fundos arquivísticos de alguns 

museus, sobretudo do Museu Nacional de Arte Antiga, cujo acervo está não só 

disponível ao público, como se apresenta bem catalogado.  

.  

No que respeita ao arquivo da atual DGPC, convirá desde logo assinalar a sua 

dispersão física pelas duas alas (norte e sul) do Palácio Nacional da Ajuda, pelas 

instalações do MARL (Mercado Abastecedor da Região de Lisboa), no concelho de 

Loures, e por dependências do Mosteiro de Alcobaça. Esta particularidade, associada ao 

facto de muitos dos fundos consultados não estarem minimamente catalogados2

Seguidamente, procedemos à consulta das bases de dados de inventário dos 

museus em estudo (programa informático Matriz 3.0) porque o interface que 

disponibiliza os conteúdos na Internet (Matriznet.pt) apenas permite aceder ao número 

de registos que cada museu ou palácio entende divulgar. Esta tarefa revelar-se-ia, 

 

dificultou em muito a pesquisa, sendo que em diversas situações não foi mesmo 

possível chegar à origem dos dados, o que exigiria um prazo para investigação bastante 

mais alargado, incompatível com o período de um ano estabelecido para a elaboração de 

uma dissertação de Doutoramento.  

                                                           

1 O Museu Nacional do Traje destaca-se largamente dos seus pares pelo número de doações que 
anualmente recebe, sendo que muitas das peças incorporadas carecem, inquestionavelmente, de 
fundamentação científica para serem consideradas bens museológicos e, deste modo, para integrarem o 
património cultural da Nação. 

2  O IPM, por exemplo, nunca teve um arquivo minimamente estruturado, com numeração e indexação de 
processos, encontrando-se a documentação atinente às coleções museológicas arrumada em pastas 
genericamente identificadas na lombada por grandes temas/ano.  
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contudo, de extrema dificuldade, atendendo ao facto de os parâmetros de pesquisa 

definidos para aquele sistema de informação serem limitados, não permitindo fazer 

pesquisas cruzadas (aplicar filtros) que associem, por exemplo, os seguintes critérios: 

“modalidade de incorporação”, “data de incorporação”, “custo” e “especificações” 

(como o nome do vendedor ou do doador, condições da aquisição, eventual exercício do 

direito de opção, etc.). Neste sentido, tornou-se necessário visualizar milhares de 

registos para isolar a informação útil, a qual foi posteriormente transposta para ficheiros 

Excel e ordenada cronologicamente em função do binómio “pré e pós 1991”, por ter 

sido este o ano da criação do Instituto Português de Museus. 

Outra das limitações com que nos deparámos foi a quase total ausência, nas 

bases de dados de inventário dos museus, de informação sobre o valor monetário das 

obras compradas, bem como da origem das verbas utilizadas. Este cenário é 

particularmente notório no caso do MNAC-Museu do Chiado, indiscutivelmente a 

entidade museal que mais aquisições onerosas realizou no período em estudo, mas para 

as quais só muito esporadicamente disponibiliza informação concreta em virtude de não 

ter dedicado ao inventário das suas coleções a atenção que elas merecem. Para 

suprirmos esta lacuna – que não deixa de influenciar negativamente os resultados finais 

da nossa investigação – teríamos de dedicar muitos meses de pesquisa apenas ao 

arquivo histórico-contabilístico do MNAC e dos demais museus visados, considerando 

que a informação atinente a muitas das compras efetuadas nas décadas de 1970 e 1980 

não foi localizada no arquivo central da DGPC.  

Neste sentido, não podemos deixar de assinalar que o presente estudo carece de 

continuidade em contexto temporal mais alargado que permita a consulta 

individualizada dos arquivos de cada um dos museus para recolha dos dados essenciais 

que continuam em falta por não terem sido compilados pelas próprias instituições e 

consequentemente vertidos para os respetivos inventários. 

Convirá ressalvar que a quase inexistência de valores pecuniários associados às 

fichas de inventário de bens culturais comprados no mercado primário ou secundário se 

deve, fundamentalmente, à estrutura fragmentária das próprias instituições, em que os 

diferentes serviços muitas vezes mantêm arquivos paralelos e sistemas de informação 

distintos; como os dados contabilísticos estão associados aos procedimentos 

administrativos, são mantidos nas secretarias dos museus ou dos organismos da tutela e 
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que raramente são transmitidos aos técnicos de museologia (ou por estes procurados) a 

quem compete estudar, catalogar e inventariar os bens incorporados. Por estes e outros 

condicionalismos, os montantes referidos nas tabelas globais e parciais que aqui 

apresentamos são os que nos foram possíveis apurar, a partir da documentação 

consultada.  

Mas não só a ausência de informação constituiu um obstáculo real à 

investigação; também a manipulação errónea dos dados induziria em erro o investigador 

como, por exemplo, quando um bem cultural adquirido em leilão por um mecenas ou 

pela Associação de Amigos e posteriormente doado ao museu, é registado como uma 

compra da própria instituição, ou quando se confunde a data real de incorporação do 

bem com a de preenchimento da ficha de inventário ou da sua informatização (que 

podem ser muito posteriores à primeira), ou ainda quando um mesmo objeto artístico, 

cedido temporariamente pelo museu proprietário a outra instituição congénere, é por 

esta última inventariado em duplicado, sob a modalidade de “transferência” sem que 

tenha de facto havido transmissão da titularidade, falseando os dados e por isso 

exigindo atenção redobrada por parte do investigador. 

Atendendo ao arco temporal definido pelo objeto em estudo, tivemos de lidar 

com duas unidades monetárias distintas: o escudo e o euro. Porém, para facilitar a 

leitura comparativa e a compreensão mais imediata dos dados recolhidos, optámos por 

ser fiéis às fontes e assim manter os valores em escudos, seguidos da sua equiparação 

em euros, não numa conversão monetária simples mas utilizando uma funcionalidade 

disponibilizada online pela base de dados Pordata.pt, que permite converter um 

determinado montante (em euros ou em escudos) de um ano em preços da atualidade, 

utilizando os deflatores de consumo privado "base 2006", ou seja, transformar os 

valores a preços correntes (ou nominais, com inflação) de um determinado ano em 

valores a preços constantes (reais, sem inflação) de 2013. 

Com base no que fica dito, organizámos o trabalho em três partes distintas, 

dedicando a primeira delas à contextualização político-institucional da problemática em 

estudo e às repercussões da Revolução de 25 de abril de 1974 nas políticas 

museológicas nacionais e no sempre difícil e periclitante equilíbrio entre a atuação 

pública em prol da defesa do património cultural móvel e o exercício do direito privado 

de propriedade.  
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A segunda parte, mais extensa e inevitavelmente descritiva, sintetiza o essencial 

dos dados compilados em sede de pesquisa arquivística, depois de tratados 

estatisticamente e de selecionados os exemplos que, na nossa perspetiva, se afiguravam 

merecedores de destaque porque inéditos, ilustrativos de uma determinada política ou, 

pelo contrário, anómalos face a uma linha de atuação corrente. Atendendo ao volume de 

informação reunida, optámos por remeter para o Volume II (Anexo Documental), as 

tabelas que listam a totalidade das incorporações de bens artísticos realizadas pelos 

museus e palácios no período em estudo, bem como alguns documentos avulsos. Opção 

idêntica foi tomada relativamente às imagens referenciadas no corpo do texto, que 

correspondem a uma seleção - pessoal e por isso necessariamente subjetiva – dos bens 

artísticos incorporados entre 1974 e 2010 que, pela positiva ou pela negativa, se 

destacam dos demais e que podem ser consultadas no Anexo Fotográfico do Volume II. 

À medida que o trabalho de investigação foi progredindo, apercebemo-nos do 

caráter transversal e da preponderância da arte contemporânea no seio das aquisições 

realizadas para as coleções públicas ao longo dos trinta e seis anos em estudo, razão 

pela qual lhe dedicamos um capítulo específico. Mais, a prioridade dada pelas instâncias 

oficiais à contemporaneidade artística é, aliás, tão notória e avassaladora, que grande 

parte das verbas públicas afetas à compra de obras de arte extravasou o universo dos 

acervos museológicos para patrocinarem a constituição de coleções paralelas que, por 

isso mesmo, tiveram de ser incluídas neste estudo e até elencadas no corpus do trabalho. 

A atual Lei-Quadro dos Museus Portugueses elenca, no seu articulado, as 

diferentes modalidades de incorporação de bens culturais nos acervos museológicos mas 

encerra, em nosso entender – e como fica provado pelas imprecisões terminológicas que 

fomos identificando nos inventários consultados, mas também por força da experiência 

profissional quotidiana – algumas incorreções que urge clarificar, tanto mais que não 

temos conhecimento de nenhuma publicação ou estudo técnico que desenvolva e adeqúe 

este assunto à realidade portuguesa, fazendo a ponte entre os conceitos jurídicos e a 

prática museológica. Neste sentido, julgámos ser importante abordar sucinta mas 

objetivamente cada uma das modalidades de incorporação referidas, o que fazemos no 

segundo capítulo da Parte II. 

 Finalmente, a terceira e última parte do trabalho que igualmente se subdivide em 

dois capítulos, onde genericamente se apresentam três realidades distintas em matéria de 
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aquisições para as coleções públicas, para confrontação entre o panorama português e 

outros modelos de gestão do património cultural móvel que poderão vir a ser adaptados 

às nossas necessidades. Escolhemos os modelos que histórica e formalmente mais se 

aproximam da realidade portuguesa, excluindo deliberadamente os países do norte da 

Europa, mais liberais, e cuja legislação permite a venda de património museológico, o 

que é conceptualmente contrário ao princípio da inalienabilidade que vigora no corpus 

jurídico de países como Portugal, França e Espanha. 

 Por último, e depois de traçado o percurso das coleções públicas de arte em 

contexto democrático, quisemos avançar com algumas reflexões e propostas concretas 

que, acreditamos, poderão servir de base à definição e subsequente implementação de 

políticas de aquisições coerentes, devidamente estruturadas e atuantes para os museus 

portugueses.  

Numa sociedade onde o património histórico é cada vez mais entendido como 

gerador de riqueza e que onde deixou de haver lugar para modelos institucionais 

passadistas, impõe-se que os museus consigam ombrear com a vasta concorrência 

cultural que lhes rouba protagonismo, reservando o seu próprio espaço no tecido 

económico-cultural através da captação de públicos e da criação de receitas. Para que tal 

possa acontecer sem que os museus tenham de renegar às mais nobres funções que os 

distinguem e justificam, é essencial que eles se revitalizem e ofereçam permanente 

“qualidade” aos seus visitantes. Ora, se não existem museus sem coleções, convém 

recordar que são estas que necessariamente determinam a excelência da programação 

cultural e de todos os demais produtos que aqueles têm para oferecer. Parece-nos, pois, 

que é chegada a hora de investir verdadeiramente no enriquecimento dos acervos 

museológicos, sob o signo da exigência e da gestão consciente e controlada, sob pena de 

votarmos ao abandono aqueles que devem ser os guardiães privilegiados do nosso 

passado e das nossas memórias coletivas.  

 Por último, salientamos que as citações bibliográficas seguem as normas 

internacionais da Universidade de Harvard, também adotadas e divulgadas pelo MLA- 

Museums, Libraries & Archives, do Reino Unido. 
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PARTE I 

 

I.1 – Repercussões de Revolução de 25 de abril de 1974 nas políticas de 

salvaguarda do património cultural em Portugal. Três décadas e meia de avanços e 

recuos. 

 

Enquanto conceito operativo, a palavra “revolução” é, necessariamente, 

sinónimo de rutura. No caso da Revolução de 25 de abril de 1974, essa rutura teve 

efeitos imediatos, de caráter episódico, mas também – e fundamentalmente – 

repercussões que no médio prazo determinaram um novo ciclo estrutural na história de 

Portugal, com a progressiva democratização, modernização e internacionalização do 

País, designadamente através da sua integração na Comunidade Económica Europeia, 

mais tarde União Europeia.  

Por força das profundas mudanças sociopolíticas, económicas e mentais 

registadas internamente ao longo do último quartel do século XX, também na área das 

políticas culturais o Estado Português, através dos sucessivos Governos, procurou 

refletir os pressupostos democráticos de liberdade e de sentido coletivo emergentes do 

período revolucionário, apostando na salvaguarda, na conservação e na valorização do 

património cultural nacional. Para a concretização de tais intentos, a autonomização da 

tutela da Cultura (outrora associada à Educação ou às Obras Públicas) e a subsequente 

criação de organismos próprios destinados a estudar, definir e implementar as novas 

políticas culturais, tanto na esfera da criação artística como do património cultural, 

revelar-se-iam fundamentais, embora com alternância de modelos institucionais. 

Efetivamente, nas últimas quatro décadas foram praticados, alternadamente, 

modelos de centralização e de autonomização das diferentes áreas do património 

cultural, sendo hoje genérica e empiricamente conhecidas as vantagens e os 

inconvenientes de cada um deles, apesar de nunca terem sido feitas verdadeiras 

avaliações dos resultados obtidos. 

Um olhar retrospetivo sobre esta área de atuação do Estado denuncia, de 

imediato, a ausência de políticas concertadas para o património cultural que se 

quereriam sustentadas por uma visão macro e por um pensamento estruturado, coerente 
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e responsável da Administração, as quais permitissem fazer confluir para um objetivo 

maior e comum as valências específicas de cada setor, definindo os investimentos 

prioritários e a subsequente afetação de recursos não em função da captação imediata 

dos dividendos ou da avidez de protagonismos vários, mas evitando a duplicação de 

competências e de atribuições, responsáveis, em nosso entender, pelo estado caótico a 

que o setor chegou. 

 

I.1.1 – Enquadramento legal e institucional (1974-2010) 

 

Quando a “revolução dos cravos” eclodiu, competia à recém-criada Direção-

Geral dos Assuntos Culturais (DGAC)3, a promoção da pesquisa, inventariação, 

classificação, conservação e defesa do património cultural da Nação.”4. No mesmo ano 

de 1973 e no âmbito da própria DGAC, fora criado o Fundo de Fomento Cultural 

(FFC), um fundo com autonomia administrativa e financeira, em cujas atribuições se 

incluía a de subvencionar ações de defesa, inventariação, conservação e valorização dos 

bens culturais, designadamente através da sua aquisição para as coleções públicas5

Se o Portugal herdado da ditadura era um país culturalmente exangue, os 

extremismos revolucionários gerados no período imediato à revolução de 25 de abril – e 

sobretudo após 28 de setembro de 1974 - instrumentalizaram politicamente a cultura (de 

que as campanhas de “dinamização cultural” são um exemplo vivo) com o objetivo de 

. O 

plano de aquisições para museus, bibliotecas e arquivos do Estado era então organizado 

pela Direção de Serviços de Fomento e Coordenação da Ação Cultural Interna, através 

da sua Divisão do Património Cultural, a quem competia igualmente o exercício do 

direito de preferência, em nome do Estado, de “espécies valiosas ou de interesse, ainda 

que não inventariadas”, ou seja, livres de quaisquer ónus legais. 

                                                           

3 Uma das duas estruturas resultantes da cisão da antiga Direção-Geral do Ensino Superior e das Belas-
Artes do Ministério da Educação Nacional. 

4 Cf. Decreto-Lei N.º 582/73, de 5 de novembro, respeitante à organização da Direção-Geral dos Assuntos 
Culturais (publicado em Diário do Governo I Série, n.º 258, de 05/11/1973). 
5 Atualmente, o FFC é gerido administrativa e financeiramente pelo Gabinete de Planeamento, Estratégia 
e Avaliação (GEPAC), regendo-se pelo Decreto–Lei n.º 102/80, de 9 de maio, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto–Lei n.º 114/87, de 13 de março. 

javascript:fl(6,%20'5055',%20'10823',%20'');�
javascript:fl(6,%20'5055',%20'10824',%20'');�
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fazer valer determinadas ideologias, num quadro de indefinição normativa que os 

primeiros Governos Constitucionais viriam gradualmente reverter ao reconhecerem a 

necessidade de estruturar um organismo público onde viesse a ser definida uma política 

cultural democrática e não dirigista, assente em três pilares fundamentais: a 

descentralização da Cultura em todas as suas componentes (designadamente através da 

implementação de redes de centros culturais regionais e locais e de bibliotecas-museus) 

para educação e fruição do povo; o fim da separação entre cultura de elites, cultura de 

massas e cultura popular e a defesa e valorização do património cultural através da 

modernização dos serviços e da formação dos seus profissionais. 

Durante o período de maior agitação política após a Revolução, na vigência dos 

sucessivos Governos Provisórios, poucas foram as medidas concretas e consequentes 

em prol da valorização do património cultural móvel, sobretudo o de valor artístico-

museológico. Depois de um breve sopro de pluralismo e multipartidarismo conotado 

com o I Governo Provisório, em cujo programa se distingue um capítulo dedicado à 

segurança de pessoas e bens que determinava o “estabelecimento de medidas de 

salvaguarda do património público e privado”, o País assistiu aos efeitos perniciosos do 

profundo intervencionismo estatal nos domínios económico-financeiros e no tecido 

empresarial português, de que os processos da descolonização, as nacionalizações e a 

reforma agrária serão, porventura, os exemplos mais evidentes. 

Seria precisamente neste período a que genericamente se dá o nome de 

“gonçalvismo”, com o Coronel Vasco dos Santos Gonçalves no cargo de Primeiro-

Ministro, que o Estado “quebra” as fronteiras do direito de propriedade associado a 

coleções de arte, ao mandar inventariar as coleções artística, bibliográfica e arquivística 

do banqueiro Jorge de Brito, num processo conturbado e de contornos ainda hoje mal 

conhecidos, que custaria ao erário público 70.000$00 (o equivalente a 7.489,67 €)6

                                                           

6 Recorde-se que a demissão do presidente Spínola, em Setembro de 1974, e a nacionalização do Banco 
BIP de Jorge de Brito, então preso sob acusações de burla, foram acontecimentos que marcariam a 
viragem no ambiente político português. 

, ou 

seja, três vezes mais do que o valor reservado pelo Fundo de Fomento Cultural à 

compra de um quadro de Manuel Cargaleiro ou da única obra nesse mesmo ano 

adquirida para da “Coleção Nacional” da Secretaria de Estado da Cultura: um Rui 

Filipe. 
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Era intenção do Estado submeter à inventariação prevista no artigo 1º do 

Decreto-Lei n.º 38.906, de 10/09/1952 as coleções do banqueiro, para o que terá 

nomeado uma comissão composta por dois especialistas da Biblioteca Nacional e um da 

Torre do Tombo, três conservadores do Museu Nacional de Arte Antiga, dois técnicos 

do Instituto José de Figueiredo e dois representantes da DGAC. Realizado o 

levantamento exaustivo das obras, incluindo o seu registo fotográfico, entender-se-á que 

o processo de inventariação jurídica da coleção de arte nunca foi concluído, por 

ausência de publicação no órgão oficial do Governo, como a lei obrigava desde a 

década de 1930, o que viria a permitir, muitos anos mais tarde, a dispersão da coleção e 

sua alienação parcial para o estrangeiro.  

Tradicionalmente associada à Educação num Ministério bicéfalo, com o I 

Governo Constitucional (1976-1978) a Cultura ganharia alguma autonomia - à medida e 

semelhança do modelo francês -, ficando a respetiva Secretaria de Estado da Cultura 

(SEC) integrada na Presidência do Conselho de Ministros por Decreto-Lei N.º 340/77, 

de 19 de agosto, cuja pasta seria ocupada por David Mourão-Ferreira. 

Tal como referido no preâmbulo do referido diploma, julgavam-se reunidas “

Esta seria uma segunda reestruturação da SEC no período pós-revolucionário, 

depois de ter passado pela tutela do Ministério da Comunicação Social (Decreto-Lei N.º 

409/75, de 2 de agosto) quando “

as 

condições para que a cultura em Portugal possa libertar-se de situações ambíguas que 

até agora a comprometiam. Desvinculada, finalmente, de intenções didáticas e de 

conotações de propaganda, passa a dispor dos fundamentos e meios necessários para 

promover e coordenar, a nível nacional e internacional, as ações de organismos que dela 

dependem e de alguns mais até hoje dispersos por outros departamentos de Estado e 

instituições particulares, bem como para apoiar ou articular, sem propósitos 

centralizadores ou dirigistas, projetos e planos apresentados por tais organismos.”. 

Juntamente com a conservação, a utilização, o estudo e a transmissão do património 

cultural, à SEC incumbia ainda “transformar o que por tempo demasiado constituiu 

privilégio de alguns em proveito da comunidade”.  

o processo revolucionário em curso na sociedade 

portuguesa pôs, desde logo, em causa (...) o conceito de dissociabilidade da informação 

e da cultura”, resultante de uma hierarquização julgada artificial. Uma das unidades 

orgânicas da Secretaria de Estado da Cultura era, precisamente, a Direção-Geral do 
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Património Cultural que, a par da Direção-Geral da Ação Cultural, perpetuar-se-ia sob a 

nova tutela. 

Um Relatório elaborado pela SEC, na segunda metade de 1976 e no âmbito do 

Plano de Investimentos da Administração Pública (PIAP), retrata fielmente a realidade 

do património cultural do povo português – que o Estado tinha a obrigação de preservar, 

defender e valorizar, fazendo cumprir o artigo 78º da nova Constituição da República 

Portuguesa aprovada em 2 de abril de 1976 - e identifica as prioridades para o triénio de 

1977-1980. 

No diagnóstico então realizado, concluía-se pelo “estado de prático abandono 

em que se encontra a cultura portuguesa”, como resultado da ausência de políticas 

culturais dos decénios anteriores, da instabilidade gerada pela própria revolução, pela 

rápida deterioração do património, da “exiguidade alarmante de meios financeiros, 

humanos e técnicos”, a que se veio juntar a crise económica em que o País se 

encontrava imerso e as fortes medidas de austeridade então vigentes.  

Não obstante a transversalidade da análise feita para todos os setores culturais, 

na área dos museus seria dado um enfoque especial à inexistência de um Museu de Arte 

Moderna (tido por urgente porque uma das estruturas de apoio ao desenvolvimento da 

produção artística, juntamente com o apetrechamento da nova Galeria da Avenida da 

República e com a reestruturação da Galeria Nacional de Arte Moderna de Belém) e à 

indigência de muitas regiões do País, em termos de equipamentos culturais. Por outro 

lado, eram ainda reconhecidos como fatores contrários à modernização, a precariedade 

dos inventários museológicos, a disparidade qualitativa e quantitativa das entidades 

museais existentes em território nacional e a diversidade de tutelas. 

De acordo com as dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística para o 

ano de 1975, em Portugal havia 114 museus, dos quais 35 localizados em Lisboa, 15 no 

Porto, 8 em Faro e 7 em Santarém. Os museus da capital contabilizaram 1.216.000 

visitantes, curiosamente seguidos de Coimbra, Viseu, Évora e Aveiro, quiçá como 

resultado direto das ações educativas e de animação que estas entidades museais 

começaram a oferecer aos seus públicos. Contudo, a acentuada quebra do número de 

visitantes (700.000 no período compreendido entre 1970 e 1974 e 500.000 na viragem 

de 1974 para 1975) são bastante ilustrativos do desinteresse generalizado da população 

portuguesa por este tipo de instituições culturais, muito embora a retração do turismo 
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internacional, por força da conjuntura revolucionária, tenha também contribuído para o 

decréscimo assinalado.  

Neste quadro geral, entre os programas e projetos considerados prioritários para 

o referido triénio de 1977-1980, elencava-se a criação de novos museus, entre os quais o 

Museu da Música, o Museu do Teatro Português e uma “ilha” de museus no Parque do 

Monteiro-Mor, ao Lumiar7. Paralelamente, num plano de estrita política cultural, era 

mencionada a necessidade de reconversão de museus preexistentes, de modo a torná-los 

“organismos vivos de cultura e não simples depositários” e de regulamentação das 

casas-museus. 

Também para o triénio o inventário nacional de todo o património e a instalação 

de oficinas de conservação e restauro nos museus nacionais tinham precedência na 

atuação da Administração Central, sendo de assinalar, pela raridade com que é incluída 

em programas de Governo, diplomas orgânicos e demais documentos estruturais – 

porque naturalmente secundarizada – a necessidade de se “organizar, apetrechar e 

fortalecer (…) o recheio de museus e galerias (…)”8

A par da motivação político-partidária que de algum modo dominou o período 

imediato à revolução, haverá que destacar uma componente de pendor administrativo-

cultural que desde o VI Governo Provisório se fazia sentir e que defendia a adequação 

das iniciativas setoriais aos normativos emanados das grandes organizações 

internacionais como a UNESCO e o Conselho da Europa. 

 

 Foi neste contexto, e em resposta a um pedido formulado pelo Governo 

Português à UNESCO no quadro do Programa de Participação que em finais de 1976 se 

deslocou pela primeira vez a Portugal o consultor da UNESCO e diretor do 

Vasterbotten Museum, Per-Uno Agren, cuja missão consistia em analisar o panorama 

                                                           

7 No referido Relatório da SEC (1976), sob a secção F - “Património Cultural”, Programa XVII – 
Estudos, Projetos, Implantação de Novos Museus e do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, são 
mencionados os anteprojetos para os seguintes museus a construir no Parque do Monteiro-Mor: Museu da 
Estatuária ao Ar Livre, com verba aprovada no Plano de 1977; Museu de Arqueologia, Museu de Arte 
Moderna e Contemporânea e Museu de Antropologia Cultural. Nenhum destes projetos seria executado. 
 
8 Idem, II – Previsão da evolução do sector para o período 1977-80, p. 11. Sublinhado nosso. 
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museológico nacional9 e propor estratégias que permitissem: i) melhorar a coordenação 

entre os museus existentes; ii) corrigir as assimetrias e incentivar a descentralização; iii) 

propor a criação de museus do tipo preconizado pelo movimento da Nova Museologia 

que, embora com antecedentes teóricos alicerçados nas transformações sociais ocorridas 

nas décadas de 1960 e 1970, tomaria corpo no seio do International Council of 

Museums (ICOM) e em particular na Mesa-redonda de Santiago do Chile onde, em 

1972, ou seja, 

Uma primeira consequência da deslocação do perito sueco ao nosso País seria a 

constituição de uma comissão nacional (por sugestão do diretor cessante do ICOM, 

Hugues de Varine) designada por Comissão de Trabalho Museus-UNESCO, criada por 

despacho do Secretário de Estado da Cultura, de 26 de novembro de 1976, a qual 

serviria de interlocutor privilegiado com Per-Uno Agren

um modelo de museu de e para as comunidades, por oposição à 

instituição elitista, das coleções, que prevalecera até então.  

10

Esta Comissão - ou grupo de trabalho - surgia na sequência de um outro que 

tinha por missão pronunciar-se sobre as propostas para o Parque do Monteiro-Mor e 

defendia a fundação de um Instituto do Património Histórico-Cultural, do qual ficariam 

administrativamente dependentes todos os museus nacionais, regionais e locais

 e que tinha por objetivo o 

“desenvolvimento de ações suscetíveis de permitirem uma avaliação, e possível 

estabelecimento, de um tipo de Museu local e regional como parte integrante da 

comunidade onde se insere”, pondo igualmente em marcha os projetos do perito 

convidado. Por outro lado, este grupo de trabalho assumia ainda funções consultivas, até 

à criação de estruturas organizacionais perenes, relativamente a propostas de novos 

museus locais. 

11

                                                           

9 À data, estavam registados em Portugal 150 entidades museais, maioritariamente localizadas em Lisboa, 
Porto e Coimbra. 

, 

10 Esta Comissão era constituída por João Manuel Bairrão Oleiro, que representava a DGPC e presidia, 
Maria Alice Beaumont, dos Museus Nacionais, Irisalva Moita, em representação dos museus distritais e 
municipais, nomeada pelo Ministério da Administração Interna, Sérgio Guimarães de Andrade, da 
Comissão Portuguesa do ICOM e um representante do Ministério da Educação e Investigação Científica. 
Este núcleo inicial seria posteriormente acrescido de um representante da DGAC e da então diretora do 
Museu de Alberto Sampaio, Maria João Vasconcelos, representando os museus locais. 

11 Os museus portugueses, então ordenados nos seguintes escalões: nacionais, distritais e municipais, a 
que se somavam os particulares, estavam submetidos a diferentes tutelas, públicas e privadas. 
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enquanto o consultor externo propunha a criação de uma tutela regional intermédia, 

repetindo o modelo hierárquico vertical vigente na Suécia12

De facto, em 1977, por despacho do Secretário de Estado da Cultura de 20 de 

julho, era nomeada a Comissão Organizadora do Instituto de Salvaguarda do 

Património Cultural e Natural (ISPCN), presidida pelo arquiteto e consultor da 

UNESCO, Viana de Lima, a qual era herdeira direta das atribuições da 2ª secção da 

extinta Junta Nacional de Educação, por força da transferência 

.  

do Ministério da 

Educação e Investigação Científica (MEIC) para a SEC as competências respeitantes à 

defesa, conservação e revitalização do património cultural e natural, conforme Decreto-

Lei n.º 1/78, de 7 de janeiro13

Esta nova Comissão viria a albergar, um pouco mais tarde, a Subcomissão ad 

hoc para os Museus (também dita Subcomissão de Museologia), que integrava 

representantes do ICOM português e da APOM e à qual foram agregados três Grupos 

de Trabalho, dois dos quais anteriormente constituídos: o Grupo de Trabalho para a 

Instalação de Novos Museus

. Excetuaram-se a Biblioteca Geral da Universidade de 

Coimbra e o Museu Nacional de Arqueologia e de Etnografia do Dr. Leite de 

Vasconcelos, cuja dependência institucional continuaria a pertencer ao Ministro da 

Educação e Investigação Científica. 

14 e o já citado Grupo Museus-UNESCO. O primeiro, 

também criado por despacho do SEC de 20/07/1977, desempenhava funções específicas 

de apoio técnico e haveria de opinar sobre as inúmeras propostas de criação de museus 

que regularmente chegavam para serem apreciadas15

                                                           

12 Em 2001, por ocasião da participação de Pier-Uno Agren no Fórum Internacional Rede de Museus, 
organizado pela Rede Portuguesa de Museus no Auditório Municipal do Seixal (22 e 23 de novembro), 
aquele especialista reconheceria que os modelos organizativos que propusera para a tutela dos museus, 
“não eram viáveis nem atrativos no panorama museológico português com a sua história específica.” In 
“Reflexões sobre a Rede Portuguesa de Museus”, Atas do Fórum Internacional Rede de Museus. Lisboa: 
RPM/IPM, 2001, p.21 

. A fim de conseguir dar resposta 

13 Decreto-Lei nº 1/78, de 7 de janeiro (Diário do Governo, I Série, nº 6) – Transfere para a Secretaria de 
Estado da Cultura as atribuições respeitantes à defesa do património cultural e natural. 

14 O Grupo de Trabalho para a Instalação de Novos Museus era presidido pelo Eng.º Luís Elias 
Casanovas e integrava ainda Maria José de Mendonça, Maria Teresa Gomes Ferreira, Natália Correia 
Guedes, Maria de Lourdes Bártholo e Frederico George, sendo que os dois últimos não participaram 
ativamente nos trabalhos. 

15 A título meramente exemplificativo citam-se alguns dos projetos que, apenas no ano de 1978, deram 
entrada para análise da tutela: Museu Etnográfico do Concelho de Vila Nova de Cerveira, Museu 
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célere aos requerentes, o grupo de trabalho elaborou uma ficha-inquérito que permitia às 

entidades interessadas em instalar museus avaliarem as condições que teriam de reunir e 

as questões que teriam de resolver previamente.  

Num parecer datado de 12 de maio de 1978, a Comissão Organizadora do 

ISPCN propunha-se assumir as atribuições daquele grupo de trabalho, assegurando 

consequentemente a apreciação técnica de todos os projetos enviados à DGPC, o que 

terá originado um mal-entendido apenas resolvido pela intervenção da tutela que 

indeferia a “sugestão” de cessação de atividade do dito grupo de trabalho, reafirmando a 

necessidade de articulação entre esta estrutura e a Subcomissão dos Museus, sob a 

forma de reuniões moderadas pela própria Comissão Organizadora do ISPCN. 

Mas porque então – como ainda hoje, acrescentaríamos – a segurança de 

pessoas, acervos e instalações era identificada como uma área claramente deficitária do 

tecido museológico nacional, foi também constituído o Grupo de Trabalho de 

Vigilância e Segurança, cuja atividade teve início em janeiro de 1978 e que integrava 

representantes da PJ, da PSP, do Batalhão de Sapadores Bombeiros, da DGEMN e da 

APOM, bem como um projetista autónomo da área da Engenharia. Apostado em 

realizar o cadastro da situação de todos os museus portugueses através de um inquérito 

endereçado a todas as câmaras municipais, o grupo ultimou ainda um normativo de 

segurança para distribuição livre aos museus, ao mesmo tempo que se pronunciava 

sobre os sistemas de alarme contra intrusão e incêndio cujos projetos eram presentes à 

administração do património cultural. Por último, e face à absoluta carência de 

vigilantes para os museus, o grupo chegou mesmo a propor a formação e o treino de 

vigilantes pela PSP, iniciativa que seria suspensa após desbloqueamento do processo de 

contratação de guardas pelo Ministério das Finanças e do Plano. 

                                                                                                                                                                          

Académico de Coimbra, Museu Etnográfico de Vilarinho das Furnas, Museu da Caça (Lisboa), 
Biblioteca-Museu de Moimenta da Beira, Museu Arqueológico na Igreja de S. Francisco de Santarém, 
Museu da Misericórdia de Tavira, Museu do Mar (Cascais), Museus Municipais de Montalegre, de 
Alcácer do Sal e de Elvas (Museu da Cidade), Museu da Capela Real de Salvaterra de Magos e ainda, 
entre muitos outros, o Museu de Cerâmica (Caldas da Rainha) e o Museu Mirandês ou Museu das Terras 
de Miranda, uma iniciativa conjunta da edilidade e do Padre Mourinho cujo processo se arrastava desde 
1969, com grave prejuízo para a conservação das coleções até então reunidas. 
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Enquanto isso, no Relatório da sua primeira missão em Portugal16

Esse seminário, subordinado ao tema “Museus e populações locais: participação 

e integração” realizar-se-ia em Guimarães, em janeiro de 1978, por iniciativa da SEC e 

com o apoio financeiro da Suécia. A partir desta data, o Grupo de Trabalho Museus-

UNESCO, uma vez mais aumentado com representantes de serviços considerados de 

grande interesse, passou a estar integrado na Comissão Organizadora do ISPCN. 

 - que também 

dava conta da efervescência e vontade coletiva existentes em Portugal para a defesa e 

promoção do património cultural - Pier-Uno Agren propunha a realização de três 

projetos-piloto em Estremoz, Guimarães e Chaves, centrados em programas educativos 

que envolvessem diversas camadas da população e na ideia de ecomuseu (que não 

seriam concretizados), bem como de um seminário destinado a preparar os agentes que 

viessem a ser envolvidos nos projetos-piloto e a adaptar as ideias de dinamização dos 

museus locais às condições concretas.  

Também a própria Associação Portuguesa de Museologia (APOM), incluía no 

seu plano de atividades para 1978 um projeto para levantamento da Carta Museológica 

Portuguesa, com o objetivo final de reclassificação dos museus, para o que solicitava a 

colaboração da Direção-Geral do Património Cultural. Esta pretensão não veio a 

merecer deferimento por se entender que esta era uma competência estrita da SEC, até 

porque inscrita no programa do Governo, e que só faria sentido ser levada a cabo depois 

de concluído o trabalho de inventário e de catalogação interna dos acervos, tido por 

prioritário e sem o qual a utilidade informativa e a eficiência futura dessa carta ficariam 

comprometidas. 

Em resposta ao “repto” lançado pela APOM, a DGPC acolheria no seu seio uma 

nova estrutura temporária a que seria dado o nome de Grupo de Trabalho para estudo 

da política geral dos museus Portugueses17

                                                           

16 AGREN, Pier-Uno, Portugal. Les Museés Régionaux et Locaux (Rapport nº 1). Paris: UNESCO, Nº de 
série FMR/CC/CH/77/166, 1977. 

, que reuniria pela primeira vez em 4 de abril 

17 Composto por Maria José de Mendonça (presidente), Maria Teresa Gomes Ferreira, Natália Correia 
Guedes, Sérgio Guimarães Andrade e Maria Alice Faria. 
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de 197918

Para estudo e caraterização do panorama museológico nacional em finais da 

década de 1970, propunha-se a organização de ficheiros de museus segundo o sítio, a 

clientela (sic), a categoria administrativa e o género de coleção, bem como um arquivo 

documental com legislação museológica e os estatutos dos museus, uma biblioteca e um 

arquivo fotográfico.  

, quando foram referenciados os objetivos a cumprir e as metas a atingir pelo 

grupo: definição das linhas de uma política geral de museus, assente na recolha de 

dados para caraterização dos museus existentes, por um lado, e na identificação dos 

“museus que devem existir” de modo a colmatar as lacunas identificadas após o 

levantamento inicial.  

i) 

A crescente noção de cidadania que se fazia sentir no País e a inquestionável 

vontade política de democratizar o acesso à Cultura através de um programa cultural 

nacional que mobilizasse os Portugueses, moldaram também, naturalmente, as 

prioridades programáticas dos primeiros Governos Constitucionais para o setor dos 

Museus:  

 

Adequação do curso de conservador à nova realidade nacional e 

subsequente formação de profissionais devidamente habilitados para a 

prática museológica;  

ii) Elaboração de uma carta museológica nacional (cujo conceito 

extravasava os limites dos museus públicos, contemplando igualmente as 

coleções privadas), acompanhada da reestruturação de todos os museus 

nacionais19

                                                           

18 Em dez meses, o grupo reuniria dezasseis vezes, sendo que a ata da última reunião conhecida data de 9 
de janeiro de 1980, quando foi analisado o caso do Museu da Resistência e. Maria José Mendonça dava 
conta de necessidade de suspender a sua participação no grupo de trabalho por razões de saúde. 

 e da criação de novas entidades museais, dentro do espírito 

da descentralização;  

19 O Programa do I Governo Constitucional, publicado no Diário da Assembleia da República, 1 
Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, Suplemento ao n.º 17, de 3 de agosto de 1976, referia especificamente 
as carências dos museus regionais e nacionais em matéria de vigilância e de segurança das instalações 
(sistemas contra incêndios, inundações e intrusão), ao mesmo tempo que elencava as prioridades em 
matéria da museologia nacional: ampliação dos Museus Nacional de Soares dos Reis (Porto) e 
Monográfico de Conímbriga (Condeixa), instalação dos Museus D. Diogo de Sousa (Braga) e do Trajo 
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iii) Alteração do regime da tutela dos Palácios nacionais (e dos 

monumentos), que se mantinham na estrita dependência das Finanças20

 

. 

 No contexto acima descrito, a que se juntavam as reconhecidas dificuldades 

económico-financeiras de um País resgatado pelo Fundo Monetário Internacional, não 

houve lugar para entender como uma prioridade a estruturação de um plano de 

aquisições conducente à ampliação das coleções públicas. Porém, a intenção de 

recuperar para o povo português os testemunhos materiais da sua memória coletiva 

indevidamente saídos do território nacional por força da instabilidade social e a 

“preocupação” tutelar do Estado com as coleções privadas, são igualmente identificados 

como objetivos governamentais. 

Sob o II Governo Constitucional, a Cultura voltou a fundir-se na mesma pasta 

com a Educação, tendo o respetivo Secretário de Estado, António Reis, concluído pela 

necessidade de agilizar a gestão transversal de todas as áreas culturais por intermédio do 

Núcleo de Planeamento da SEC. Foi então desenhado, em maio de 1978, um modelo 

tentacular para administrar o “caos” e desenvolver os trabalhos preparatórios 

conducentes à elaboração do “Plano de Médio Prazo 79-84”, assente em dois tipos de 

estruturas hierarquizadas entre si: os Grupos de Coordenação horizontais21

                                                                                                                                                                          

(Lisboa), elaboração do anteprojeto para o futuro Museu de Arte Moderna, previsto para o Parque do 
Monteiro-Mor. Em estudo estava ainda a criação do Museu Nacional da Literatura Portuguesa, prevista 
para o ano de 1978 na cidade do Porto, único caso em que se previa a afetação de verbas públicas para 
efeitos de aquisição de espólios destinados ao respetivo acervo. Por último, era ainda considerada a 
nacionalização das Fundações Ricardo Espírito Santo e Medeiros e Almeida, possuidoras de importantes 
coleções artísticas outrora reunidas por vontade de um privado, que viriam a dar origem, como se sabe, a 
duas novas entidades museológicas da cidade de Lisboa: o Museu de Artes Decorativas da FRESS e a 
Casa-Museu Medeiros e Almeida. 

, para as 

áreas do Cinema, Teatro, Literatura, Património Cultural e Centros Culturais e, abaixo 

deles, os Grupos de projeto. 

20 Medidas expressas no ponto 3.15.1.4 do Programa do II Governo Constitucional, publicado em Diário 
da Assembleia da República, 1 Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, II Série, Suplemento ao n.º 34, de 3 de 
fevereiro de 1978. 

21 O Grupo do Património Cultural era composto por Viana de Lima, João Manuel Bairrão Oleiro, Justino 
Mendes de Almeida, Nunes de Oliveira e Maria Nídia Correia. 
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Os primeiros deveriam fazer um diagnóstico atual e caraterizar a recente 

evolução de cada um dos setores, definir estratégias de desenvolvimento a longo prazo, 

identificar condicionantes ao desenvolvimento pretendido, para o que eram também 

solicitados a elencar prioridades a longo prazo. 

Os Grupos de projeto eram estruturas técnicas que deveriam assegurar a 

concretização dos projetos e programas fundamentais dentro da estratégia de atuação 

superiormente definida, bem como fazer a avaliação dos recursos necessários para o 

período de 1979-80. Sendo estruturas executivas, manter-se-iam em funções para além 

do tempo de vigência dos Grupos de Coordenação. 

Pese embora a curtíssima duração do III Governo Constitucional (apenas três 

meses), e o facto de se tratar de um governo de iniciativa presidencial, seria sob o 

mandato do engenheiro e professor universitário Carlos Lloyd Braga na pasta da 

Educação e da Cultura - e da respetiva Secretária de Estado da Cultura, Teresa Santa 

Clara Gomes -, que a segunda missão portuguesa de Pier-Uno Agren teria lugar, entre 

18 de setembro e 20 de outubro de 1978. Consequentemente, retomava-se a ideia 

avançada dois anos antes, dos projetos-piloto anuais que seriam implementados no 

terreno pelo Grupo de Trabalho22

O 2º Relatório técnico apresentado pelo consultor à UNESCO, um documento 

incontornável para conhecimento do quadro museológico e cultural do País à data, 

espelha não só a perspetiva pessoal do relator mas, através do seu olhar crítico, a 

corrente dominante a favor da democratização da cultura, partilhada e difundida pelo 

próprio Conselho da Europa.  

. 

Reconhecendo que, em Portugal, “a maioria dos museus são museus de arte e de 

arqueologia, têm pouca informação estruturada sobre a cultura ou a história da 

                                                           

22 O primeiro projeto decorreria em Estremoz, valorizando o trabalho que vinha a ser implementado junto 
das populações locais pelo Núcleo de Dinamização Cultural, em parceria com o Museu Municipal; o 
segundo desenvolver-se-ia em torno do Museu de Alberto Sampaio (Guimarães) e em função de dois 
setores de público específicos: o infantil e o dos idosos; finalmente o terceiro projeto seria canalizado 
para Montalegre (em substituição de Chaves) por terem sido identificadas a ausência e a absoluta 
necessidade de organização de um museu numa região de grande riqueza cultural, mas que carecia de 
estudos preliminares. 
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localidade (ou região) e uma atividade documental limitada”23

Neste quadro ideológico-funcional, em que o protagonismo é “transferido” dos 

tradicionais museus de arte para os ecomuseus

, o relator pretendia 

transformar os museus em centro dinâmicos da cultura regional, através da estreita 

colaboração com os estabelecimentos de ensino e com as demais organizações 

educativas, turísticas e culturais, em que as associações de defesa do património e/ou de 

professores assumiam um papel preponderante, porque instituições vivas, atuantes e 

profundamente conhecedoras das realidades locais. 

24

De facto, em todo o documento é apenas referida a existência e a qualidade de 

algumas das coleções artísticas de museus estatais sem que sejam tecidos quaisquer 

comentários sobre a sua coerência intrínseca, perspetivas de evolução ou 

aproveitamento cultural dos bens, salvo a necessidade de serem apresentados em 

exposições didáticas. 

 e para os museus locais ou regionais de 

claro pendor antropológico, não sobra espaço para comentar – ou mesmo aflorar – as 

políticas de aquisição de bens artísticos para os museus, incentivando-se, pelo contrário, 

as recolhas etnográficas e os trabalhos arqueológicos, como garantes da preservação e 

da continuidade das tradições autóctones e do passado comum de uma dada 

comunidade.  

 O Relatório terminava com algumas recomendações que, na sua generalidade, 

viriam a ter reflexo no quadro legal e das medidas programáticas estabelecidas pelos 

futuros Governos constitucionais e que haveriam de nortear a atuação do Estado 

Português na área do património cultural ao longo da década de 1980. É o caso, como 

vimos, da criação de uma estrutura que assegurasse a coordenação centralizada dos 

museus portugueses, permitindo assim ultrapassar muitos dos problemas identificados, 

tanto do foro estritamente científico, como as modalidades de aquisição, a catalogação e 

a documentação das coleções, como no domínio das atividades educativas e da 

formação profissional. Por último, aludia o perito sueco à necessidade de 

                                                           

23 AGREN, Pier-Uno, Portugal, 1979. Les Museés Régionaux et Locaux (Rapport nº 2). Paris: UNESCO, 
Nº de série FMR/CC/CH/79/123, p. 13. 

24 Citem-se, a título de exemplo, os projetos dos Ecomuseus da Serra da Estrela, uma iniciativa da SEC, 
da Serra da Lapa (Lamego) e do Gerês, propostas promovidas pelo associativismo local. 
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implementação de medidas operativas que permitissem transformar os museus em 

centros vivos e focos irradiadores de cultura. 

 O conceito de “museu de região” passa então a enformar a preconizada e urgente 

revisão do papel da instituição-museu, “na dupla perspetiva da sua integração no meio 

histórico, natural e social onde se enquadram (ecomuseu) e da sua conceção como 

espaço aberto de revitalização e criação culturais”25

 Paralelamente ao trabalho que ia sendo levado a cabo pela Comissão 

Organizadora do Instituto de Salvaguarda do Património Cultural e Natural no sentido 

de virem a ser estabelecidos os princípios orgânicos do organismo dependente da SEC 

que assumiria a gestão centralizada do património cultural, procurava-se encontrar uma 

solução jurídico-administrativa para os monumentos, os palácios nacionais e os fundos 

arquivísticos que se mantinham sob a alçada do Ministério das Finanças. 

. 

 Neste sentido, em 13 de novembro de 197926

 Desta Comissão, tida por prioritária sobre todos os demais assuntos, conforme 

despacho exarado pelo Ministro das Finanças

, o Ministro das Finanças 

determinava a constituição de uma Comissão consultiva interministerial, cujo propósito 

consistia em avaliar a problemática do património histórico sob a administração da 

Direção-Geral do Património e propor a sua eventual transferência, total ou parcial, para 

a SEC. Este desiderato seria concretizado no âmbito do futuro IPPC, instituição à qual 

haveria de ser confiada a responsabilidade técnica e administrativa da maioria dos 

museus e palácios estatais, como adiante se verá. 

27

                                                           

25 Programa do III Governo Constitucional, publicado em Diário da Assembleia da República, 1 
Legislatura, 2ª Sessão Legislativa (1977-1978), II Série, n.º 105, de 8 de setembro de 1978, alínea f) do 
ponto 2.6.3.2.2. 

, esperava-se ainda a apresentação de 

propostas legislativas e organizativas no âmbito das suas competências, tendo em vista a 

26 Publicado em Diário da República, II Série, n.º 270, de 22/11/1979, p. 7239. 

27 Por razões desconhecidas, esta Comissão não integrava qualquer elemento da Comissão Organizadora 
do ISPCN que dessa estranheza dava conta ao Secretário de Estado da Cultura em Memorandum 
elaborado um dia após a publicação em DR do despacho ministerial. De facto, a recém-instituída 
comissão consultiva era composta por representantes da própria Direção-Geral do Património, da DGPC, 
da DGEMN, um jurista do Ministério das Finanças, um primeiro-conservador dos Palácios Nacionais e o 
diretor do Arquivo Histórico do Ministério das Finanças.  
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definição de um modelo adequado à boa gestão, defesa e valorização desse património 

cultural.  

 Ao mesmo tempo que iam sendo erigidas as fundações das futuras instituições 

culturais vocacionadas para o património, no plano internacional assistia-se à 

multiplicação, no seio da Cultura e com particular incidência nos dois últimos anos da 

década de 1970, das chamadas Comissões Mistas, as quais visavam estabelecer 

contactos e acordos bilaterais com outros países, designadamente da Europa de leste.  

 Durante os oito meses de vigência do IV Governo Constitucional, em que a SEC 

regressou à dependência direta do Primeiro-ministro, pouco se fez do que ficara 

estabelecido no respetivo programa de governação que, em rigor, pouco diferia do 

anterior. A única novidade a assinalar para o setor dos museus é a vontade de 

“intensificação dos trabalhos preliminares para a criação do Museu da Música”, 

entendida em contexto das ações de incremento da área da Musicologia. Contudo, 

convirá notar, a sucessão de governos de iniciativa presidencial, cuja duração média 

raramente excedia um ano, foi adversa à concretização da maioria das medidas 

programáticas, que valem sobretudo enquanto intenções ideológicas e reflexos do 

pensamento democrático em construção. 

 Já sob o V Governo Constitucional, liderado por Maria de Lourdes Pintasilgo, a 

SEC transitava para a tutela do Ministério da Cultura e da Ciência, cuja orgânica seria 

estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 498-C/79, de 21 de dezembro, e os respetivos 

encargos de funcionamento eram satisfeitos por conta de dotação residual inscrita no 

orçamento da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Entre os 

objetivos daquele Ministério contavam-se a preservação, defesa e valorização do 

património cultural do povo português, bem como a promoção da democratização da 

cultura”, competindo à Secretaria de Estado da Cultura, chefiada pelo escritor e poeta 

Hélder Macedo, a prossecução das atribuições elencadas no artigo 2.º do supracitado 

DL n.º 340/77, de 19 de agosto.  

 Na estrutura da nova SEC, assente em treze órgãos e serviços, a área do 

património cultural competia à Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), estando 

igual e indiretamente dependente dos pareceres emitidos pelo Conselho Nacional do 

Património Cultural e ligada, por via financeira, ao Fundo de Fomento Cultural. Note-se 

que o referido Conselho Nacional do Património Cultural surge por decisão unipessoal 
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do então Secretário de Estado da Cultura, Hélder Macedo, que acreditava não ser 

oportuna a criação de um Instituto Nacional do Património Cultural, opção essa 

repetidamente criticada pela já existente Comissão Organizadora do ISPCN que 

chamava a atenção para o facto de aquele modelo administrativo poder vir a “dificultar 

uma futura integração de serviços dispersos e a oportuna criação do Instituto que, 

continuava [a Comissão] a pensá-lo, sempre lhe pareceu a solução mais 

aconselhável.”28 Nesta nova conjuntura organizacional, veio juntar-se à rede de museus 

tutelados pela SEC o Museu da Ciência e da Técnica, de Coimbra. 

 As eleições de dezembro de 1979 prometiam trazer a Portugal a estabilidade 

política indispensável ao desenvolvimento de instituições sólidas que pudessem por em 

marchas as políticas definidas para os diferentes setores, permitindo ao País avançar no 

sentido da abertura ao exterior e almejar aos padrões de qualidade do resto da Europa, 

modernizando-se.  

A forte apetência pela Cultura e pela defesa e valorização do património cultural 

é particularmente notória nas camadas jovens da sociedade, com forte consciência 

cívica e política e, tendencialmente, de filiação partidária à esquerda. O associativismo 

cultural é uma realidade participada e participante e por isso refletida em toda a 

legislação produzida na década de 1980 para o património cultural, com início no 

próprio Programa do V Governo Constitucional (ponto III-3). 

 Na área do património cultural, as prioridades começavam na “velha” ideia de 

criação de um Instituto único, vocacionado para a salvaguarda e valorização de todas as 

componentes patrimoniais e que espelhasse o conceito de política cultural global, 

partindo de um trabalho de fundo, transversal e continuado, em matéria de 

inventariação, prospeção, mapeamento e recolha de todos os bens culturais, o qual seria 

obrigatoriamente acompanhado pela revisão e atualização da legislação em vigor.  

Com esse objetivo, em 3 de abril de 1980 (DL N.º 59/80), e já sob o mandato do 

VI Governo Constitucional de Francisco Sá Carneiro, a SEC regressava à dependência 

direta da Presidência do Conselho de Ministros, reconhecendo-se então as  

                                                           

28 Parecer emitido pela Comissão Organizadora do ISPCN em 14 de janeiro de 1980, onze dias após a 
tomada de posse do novo Governo. Arquivo DGPC, Fundo “Comissão Organizadora do ISPCN”, Proc.º 
11.10/36 (80), SEC, ofício 358. 

sucessivas e 
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ineficazes reestruturações a que a tutela da Cultura havia estado sujeita, algumas das 

quais “(...) não passaram de projetos, logo interrompidos ou alterados pelas 

circunstâncias políticas do momento e ultrapassadas pelo crescimento que nos últimos 

cinco anos se tem verificado no sector

É sob esta legislatura que devem ser procuradas as diretrizes essenciais que, 

apesar da instabilidade governativa que continuaria a caraterizar a vida política de 

Portugal até finais dos Anos 80 do século XX, moldaram a atuação do Estado – 

preponderantemente de matriz social-democrata - em matéria de políticas culturais, 

submetidas as seguintes princípios teóricos: 

” que, apesar de publicados em Diário da 

República, nunca chegaram a ser homologados.  

a) A despolitização e a desoficialização da Cultura, rejeitando-se assim toda e 

qualquer tendência dirigista; 

 

b) A ideia de que a efetiva preservação do património cultural dependia da 

mobilização participada e da conjugação de esforços do Estado, da 

administração local, das fundações de utilidade pública e do associativismo 

cultural e juvenil; 

 

c) A noção de que a valorização dos bens culturais passava pela divulgação e 

formação adequada dos serviços e organismos detentores dos testemunhos 

materiais do passado coletivo, indispensáveis para a construção do futuro; 

 

d) Equidade entre a necessidade de preservar o património histórico-artístico 

existente e a promoção e a libertação das “energias criadoras dos homens e da 

sociedade.” 

 

A par dos princípios elencados, começa a desenhar-se uma corrente de 

pensamento europeísta, com apelos públicos à necessidade de “fortalecimento da 
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cultura europeia no reforço da defesa da civilização ocidental”29

Não despiciendo para a temática em estudo é o facto de, pela primeira vez no 

corpus legislativo democrático atinente ao património cultural, ser taxativamente 

referido no Decreto-Lei n.º 59/80, de 3 de abril, que reestruturava a SEC, a competência 

específica de “definir as directrizes para a defesa, conservação e enriquecimento do 

património estético, histórico, arqueológico e paisagístico do País.”

, tendência que vai 

crescendo ao ritmo das negociações de adesão de Portugal à CEE, iniciadas em 17 de 

outubro de 1978. 

30

E com a renovada SEC, de Vasco Pulido Valente, a antiga Comissão 

Organizadora do ISPCN cedia lugar a uma Comissão ad-hoc

. Contudo, a 

concretização destes princípios teóricos, sobretudo no concernente às aquisições 

onerosas para ampliação das coleções públicas, nunca entendida como uma prioridade 

por qualquer governo, seria à partida inviabilizada pela irrelevância das verbas 

atribuídas à Cultura, que correspondiam a uns parcos 0,26% do Orçamento do Estado. 

31 que asseguraria a 

elaboração do Decreto Regulamentar que daria corpo e permitira o funcionamento 

inicial do Instituto Português do Património Cultural (IPPC), um dos órgãos da 

SEC, tal como disposto na alínea f) do nº 1 do artigo 1º do já citado DL N.º 59/80, de 3 

de abril32

                                                           

29 Conforme transmitido em reunião plenária da Assembleia da República de 15 de janeiro de 1980 pelo 
então Vice-Primeiro Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros, Freitas do Amaral. 

. 

30 Alínea c) do artigo 9º. Sublinhado nosso. Entender-se-á que o termo “enriquecimento” integrará, 
necessariamente, a aquisição como, aliás, ficaria expresso na primeira orgânica do IPPC. 

31 Esta Comissão foi nomeada por Despacho nº 74/80, de 22 de fevereiro, e era composta por dez 
individualidades de reconhecido mérito e experiência profissional, dispondo de 30 dias para elaboração 
do projeto de orgânica do futuro IPPC. Novo despacho n.º 118/80, de 16 de abril, assegurava a 
manutenção da Comissão ad hoc na fase transitória até à publicação da orgânica do IPPC, sendo que a 
respetiva Subcomissão de Museologia passava a contar com três novos elementos: Maria Fernanda Passos 
Leite, Vítor Pavão dos Santos e Simonetta Luz Afonso. 

32 A institucionalização da tutela do património cultural não foi nunca um assunto pacífico, estando ainda 
por encontrar o melhor modelo a adotar, como a atualidade comprova, depois de terem sido 
experimentadas fórmulas de maior ou menor descentralização das competências. Assim, também a 
criação do IPPC não foi um processo linear e consensual, sabendo-se que o Secretário de Estado da 
Cultura do V Governo cessante, chegou a concluir não ser oportuna a criação do referido Instituto para, 
em alternativa, propor a criação do Conselho Nacional do Património Cultural, conforme já referido neste 
texto.  
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À medida que ia preparando a orgânica do novo Instituto, a Comissão ad-hoc 

evidenciava o efetivo desfasamento concetual e uma certa obsolescência dos 

procedimentos administrativos definidos por lei que urgia rever no âmbito da definição 

das competências e atribuições do futuro IPPC. Assim sucedia com as “normas legais 

sobre classificação, proteção e inventariação de imóveis e móveis patrimonialmente 

representativos” que, no entender da Comissão ad-hoc, deveriam ser integradas “nos 

critérios internacionalmente aceites e a cujas convenções Portugal tem aderido.”33

O IPPC era uma mega estrutura que resultava, afinal, da fusão da antiga 

Direção-Geral do Património Cultural, com raízes no Estado Novo, com a supracitada 

Comissão Organizadora do Instituto de Salvaguarda do Património Cultural e Natural

 

34

A respetiva lei orgânica (Decreto Regulamentar N.º 34/80, de 2 de agosto) teve 

por matriz as leis estatutárias dos organismos europeus congéneres do IPPC - tanto de 

países francófonos como anglófonos

. 

Centralizando a gestão, coordenação, preservação e divulgação do património cultural 

imóvel, documental, arqueológico, etnográfico, musicológico e artístico (nas suas 

componentes criativa e museológica) pertencente “ao povo português”, através de uma 

estrutura orgânica compreendendo catorze serviços dependentes, dos quais nove 

departamentos munidos de grande autonomia, o IPPC, sob a presidência de Natália 

Correia Guedes, até 1984, assumiu um papel preponderante e inédito na tutela da 

Cultura em Portugal, traduzindo-se no efetivo desenvolvimento de vários setores 

patrimoniais.  

35

                                                           

33 Proposta de Sebastião Formosinho Sanchez, aprovada em sessão da Comissão “ad hoc de 2 de 
dezembro de 1980. Arquivo DGPC, Fundo “Comissão Organizadora do ISPCN”, Proc.º 11.11/721(80). 

 -, afirmando o legislador que pela ambição e 

caráter inovador, “bastaria para assegurar um melhor futuro ao nosso passado, se este 

34 As competências na área do património natural nunca chegariam a ser abarcadas pelo novo Instituto, 
limitando desde modo o “sonho global” de um organismo gestor de todo o património português. Para 
além do património natural, a questão edificado foi também uma situação mal resolvida e em que houve 
uma certa duplicação de competências com a DGEMN – embora partilhadas, na prática, por técnicos de 
ambas as instituições – no que respeita às intervenções realizadas sobre os imóveis, mas não ao nível da 
gestão dos monumentos e edifícios que, até 1980, não era assegurada por nenhum organismo estatal.  

Já a autonomia das Academias e dos Teatros Nacionais, inicialmente integrados no próprio IPPC, só 
ocorreria cerca de um ano após a sua criação. 

35 É o que afirma a primeira presidente do IPPC em entrevista dada em setembro de 2012 à Revista 
Património.pt (http://www.patrimonio.pt/index.php/zoom/72-zoom). 

http://www.patrimonio.pt/index.php/zoom/72-zoom�
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diploma corresponder na execução ao espírito que o enformou na sua concepção e 

elaboração.”. 

Por inerência orgânica, era ao IPPC que competia “organizar e promover planos 

de aquisições para museus, bibliotecas e arquivos”36 sob a sua tutela técnica e 

administrativa, bem como pronunciar-se sobre a aquisição de bens culturais37

Em matéria de aquisições onerosas (e este é o sentido estrito que o diploma 

atribui ao termo “aquisições”) de bens culturais, cada Departamento estava legitimado 

para coordenar e propor essas mesmas aquisições, desde que tipologicamente 

enquadradas nas respetivas áreas funcionais, o que deixa antever alguma sobreposição 

de competências, quiçá mesmo eventuais situações de litigância. Tais eram as 

atribuições dos Departamentos de Arqueologia (alínea d) do artigo 20º), de Artes 

Plásticas, no tocante às “obras de arte e outros documentos que importem ao sector das 

artes plásticas” (alínea c) do artigo 21º), de Bibliotecas e Arquivos (alínea d) do artigo 

22º) e de Etnologia (alínea c) do artigo 24º).  

 para 

instituições culturais estatais, corpos administrativos e entidades subsidiadas pelo 

Estado. A autorização das despesas competia ao Conselho Administrativo, podendo as 

propostas de aquisição de bens culturais, entre outras, provir do Conselho Consultivo 

que, na qualidade de órgão especializado organizado por secções, emitia pareceres sobre 

as matérias da competência do IPPC sobre as quais fosse chamado a pronunciar-se. 

Já o Departamento de Museus, Palácios e Fundações podia, através das suas 

duas Divisões, coordenar e propor planos de aquisição de espécies que interessassem ao 

setor, valência a que se juntava a capacidade de “pronunciar-se sobre a aceitação de 

doações, legados e depósitos”38

                                                           

36 Cf. alínea f) do artigo 9º do DL N.º 59/80, de 3 de abril e alínea e) do artigo 1º do Decreto 
Regulamentar Nº 34/80, de 2 de agosto. 

, esta atribuída unicamente à Divisão de Museus.  

37 O termo “bens culturais” é tendencialmente usado em contexto legislativo, nacional e internacional, 
assim como em normativos técnicos, desde a sua primeira fixação e difusão internacional através da 
Convenção para a Proteção dos Bens Culturais em Caso de Conflito Armado (vulgo Convenção de Haia, 
1954), substituindo preferencialmente os conceitos de “obras de arte” ou de “monumentos”. 

38 Respetivamente alíneas c) e m) do nº 2 e alínea c) do nº 3 do artigo 36º do mesmo Decreto 
Regulamentar. 
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Se nos confinássemos à interpretação direta e exclusiva do articulado do 

diploma, identificaríamos a intenção do legislador de remeter para o Departamento do 

IPPC responsável pela gestão e ampliação das coleções públicas, a definição de um 

Plano de Aquisições (onerosas e não onerosas), global e estruturado, para os museus e 

palácios dependentes da Secretaria de Estado da Cultura, deixando aos demais 

departamentos a identificação casuística de espécimes culturalmente relevantes e que 

devessem vir a ser comprados pelo Estado, embora dificilmente nos ocorra outro 

destino para estes bens que não os acervos museológicos39

Todavia, uma leitura mais atenta do diploma em apreço e, sobretudo, o 

conhecimento dos (poucos) processos de aquisição instruídos neste período demonstram 

que, por força da estrutural escassez de recursos orçamentais para a compra de bens 

culturais móveis, esta era mais frequentemente assegurada por verbas afetas a outros 

Departamentos – nomeadamente o de Artes Plásticas - que não o de Museus, Palácios e 

Fundações, muito embora esses bens se destinassem a enriquecer acervos dos vinte e 

seis museus e seis palácios nacionais tutelados. 

. 

Por outro lado, convirá uma vez mais ressalvar, à semelhança do acima referido, 

que a política museológica nacional estava positivamente direcionada para os novos ou 

renovados museus locais e de região - mesmo que enquadrados na categoria de museus 

de Arte -, bastando para tal relembrar os projetos de reprogramação do Museu da 

Cidade de Lisboa, em 1979, ou a inauguração do Museu Municipal do Seixal (1982), 

logo renomeado Ecomuseu em 1983, ao mesmo tempo em que era repensado o Museu 

Regional da Guarda e aberto ao público o Museu da Terra de Miranda, entre outros. 

Reestruturou-se a rede museológica nacional e foi aprovado o Regulamento 

Interno Comum aos Museus Dependentes do IPPC, documento em que se definiam as 

modalidades de incorporação de bens culturais40

                                                           

39 Se para os bens “artísticos” consigamos identificar como possível destino os gabinetes governamentais 
ou outros organismos públicos, essa possibilidade deixa de ser viável se aplicada aos bens arqueológicos 
(ex.: produto de achados fortuitos) ou etnográficos. 

, ao mesmo tempo que se oficializavam 

novos museus, como é o caso do Museu Nacional do Azulejo que, embora criado em 

40 Aprovado por SE o Secretário de Estado da Cultura em 1981, foi publicado no Relatório sucinto de 
atividades do Instituto Português de Museus, apresentado pela Presidente do IPPC a SE o SEC, Janeiro-
Dezembro de 1981. Lisboa: IPPC, 1981, pp.64-73. 
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1965 na dependência do MNAA, só então se autonomiza. Então em estudo para futura 

afetação ao IPPC e com comissões organizadoras constituídas para cada um dos casos, 

encontravam-se ainda o Museu Nacional do Teatro, planeado desde 1978 e em fase de 

recolha das coleções, os Museus Nacionais de Arte Moderna e da Literatura, ambos na 

cidade do Porto, o Museu Nacional dos Instrumentos Musicais41

O Plano Museológico Nacional, apresentado na Assembleia da República em 

sessão de 19 de maio de 1983

, o Museu da Cerâmica 

das Caldas da Rainha (sic) e o Museu da Terra de Miranda.  

42, referenciava ainda unidades museológicas a organizar 

com urgência para que não se perdessem coleções existentes (Museu da Ciência, Museu 

Nacional do Vidro e Museu da Agricultura), museus de outras tutelas que pela 

abrangência temática inigualável deveriam ser requalificados (Museu de Geologia, 

Museu de Etnologia – instalado em edifício construído de raiz mas que se mantinha 

encerrado por motivos burocráticos – e Ecomuseu da Serra da Estrela), museus em 

estudo, como os de Aljubarrota e dos Descobrimentos43

 Simultaneamente anunciava-se a criação de um estatuto jurídico-tipo para as 

casas-museus – de que a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, criada por DL n.º 

222/80, de 12 de julho, é exemplo, embora erróneo -, sublinhava-se a importância vital 

da ação educativa dos museus, apostava-se na criação artística contemporânea e davam-

se os primeiros passos no sentido da internacionalização do nosso património cultural, 

, e museus localizados em 

capitais de distrito com os quais o IPPC deveria estabelecer acordos para cimentar a 

rede museológica em construção, designadamente os Museus de Beja, de Faro, de 

Portalegre e da Guarda. 

                                                           

41 Este será, porventura, um dos casos mais paradigmáticos e sempre atuais da museologia portuguesa, 
porque novamente em risco de ficar sem instalações com a aproximação do termino do protocolo firmado 
com o Metropolitano de Lisboa e que tem permitido a exposição do excelente acervo na estação do Alto 
dos Moinhos desde 1997. No início da década de 1980, as coleções do futuro Museu Nacional dos 
Instrumentos Musicais conservavam-se na Biblioteca Nacional, devendo ser transferidas para o Palácio 
Nacional de Queluz a fim de serem condignamente apresentadas ao público. 

42 Cf. Diário da Assembleia da República, II série, n.º 61, de 19/05/1983.  

43 O primeiro sob proposta do Estado-Maior do Exército, com inauguração prevista para 1984, e o 
segundo há muito projetado para acolher as coleções de vidros das Fábricas de Marinha Grande e que 
aguardava apenas autorização do Ministério da Indústria para ocupar o Palácio Stephens. 
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em consequência da plena adesão de Portugal à UNESCO44

 O reconhecimento do papel “não só necessário mas insubstituível” das 

Associações de Defesa do Património Cultural fez com que a SEC lançasse uma 

campanha com o objetivo de chamar a atenção do País para a gravidade dos problemas 

que à data se colocavam relativamente à destruição e à degradação da herança cultural 

da Nação, levando à multiplicação de iniciativas do foro associativo que beneficiariam 

do apoio do Governo. Para tal, por despacho nº 68/80, era criada na dependência direta 

do Gabinete do Secretário de Estado, [mais] uma Comissão Organizadora da Campanha 

Nacional para a Defesa do Património, presidida por Rui Rasquilho, Almeida Nunes, 

Jorge Custódio, Pedro Canavarro e Catarina Libermann Ribeiro que, para atingir os 

objetivos pretendidos em termos de mobilização da população, chegou a ter espaço 

próprio na televisão nacional. 

 e da emergência do 

conceito de património mundial. 

Não obstante a curta legislatura de oito meses do VII Governo Constitucional, o 

segundo da Aliança Democrática, o respetivo Programa governativo identificava como 

grandes opções da política nacional a modernização da sociedade e a renovação da 

cultura por via de equiparação aos padrões europeus, reconhecendo-se que “o respeito 

pelas nossas tradições e raízes culturais não é incompatível, pelo contrário a exige, com 

a progressiva abertura de novos horizontes culturais”45

Assentando, uma vez mais, nos três pilares estruturais da defesa e conservação 

do património (sintetizador de valores materiais, espirituais, históricos e estéticos), 

criação cultural e conhecimento e fruição de todas as formas de cultura, não eram 

. Recorde-se, a propósito, que por 

força das profundas alterações que a futura adesão de Portugal à CEE fazia adivinhar, 

com óbvias repercussões em todos os setores da Cultura, foi mesmo criado o novo 

Ministério da Integração Europeia. 

                                                           

44 Como é sabido, o processo de adesão de Portugal à UNESCO foi um processo bastante conturbado, que 
implicou uma primeira adesão em 1965, sendo o nosso País excluído das atividades daquela organização, 
por incumprimento das obrigações, em Novembro de 1966. Depois de formalizar a sua saída em junho de 
1971, só no pós-revolução Portugal volta a entregar novo instrumento de adesão, para no ano seguinte ser 
criada a Missão Permanente junto da UNESCO e finalmente em 1979, a Comissão Nacional da 
UNESCO, atualmente a funcionar no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

45 Programa do VII Governo Constitucional, in Diário da República, II Série, n.º 20, de 17 de janeiro de 
1981, ponto I-1-3. - Modernizar a sociedade e desenvolver o País. 
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esquecidas as prioridades anteriormente elencadas: o inventário nacional, a criação de 

novos museus e a implementação de providências indispensáveis à recuperação dos 

bens culturais que ilicitamente haviam cruzado as fronteiras portuguesas.  

O primeiro Ministério da Cultura – embora associado à Coordenação Científica - 

nasce sob a égide do VIII Governo Constitucional, com Francisco Lucas Pires a ocupar 

a pasta, coadjuvado por António Gomes de Pinho na qualidade de Secretário de Estado. 

A transformação da Secretaria de Estado em Ministério significava, de acordo 

com o próprio Governo, que “a perspetiva cultural deve ser uma perspetiva de toda a 

atividade pública e do Governo em particular [podendo] considerar-se que se trata, aliás, 

do ponto alto de um processo que é o oposto ao da censura cultural e ao do dogmatismo 

cultural e ideológico.”46

O respetivo Programa do Governo, bastante ambicioso e inovador, começava 

por definir um objetivo maior e aglutinador: a “procura do consenso cultural que tendo 

por base a liberdade e o pluralismo, permita a melhor identificação de uma ‘imagem’ e 

de uma ‘personalidade’ culturais portuguesas”, ao mesmo tempo que afirmava que a 

cultura portuguesa teria de ser defendida como um “bem soberano por excelência”. Para 

tal, o Governo propunha-se promover, de forma descentralizada e equilibrada, a 

investigação e todas as formas de expressão artística, do presente e do passado, publicar 

um guia cultural do País, intensificar a cooperação internacional (sobretudo com países 

de língua oficial portuguesa), celebrar os eventos mas relevantes da nossa história 

coletiva e perspetivar a inserção de Portugal “na nova ordem cultural mundial em 

formação”, inclusivamente pela via da organização de eventos promocionais e de atos 

de diplomacia cultural, tais como a XVII Exposição Europeia, do Conselho da Europa. 

 Mas se a criação de um Ministério aproximava Portugal do 

modelo adotado pelos demais países europeus desenvolvidos que reconheciam a 

importância económica e política da Cultura e o seu papel fulcral no desenvolvimento 

das sociedades plurais e democráticas, a percentagem do orçamento de Estado atribuída 

à nova pasta manter-se-ia nos 0,26%, ou seja, a mesma parcela que havia sido afeta às 

sucessivas Secretarias de Estado dos Governos anteriores, contra a tão ambicionada 

meta de 1%.  

                                                           

46 In Programa do VIII Governo Constitucional, ponto III.2.5 – Uma nova orgânica para uma nova 
política. 
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A informática (através da criação de um banco de dados para gestão da 

informação cultural e científica) e os órgãos de comunicação social são pela primeira 

vez apontados como veículos fundamentais para uma participação cultural 

verdadeiramente democrática. 

No âmbito estrito do património, o enfoque era colocado em duas vertentes 

complementares - a preservação e o enriquecimento -, como resposta às recentes e 

irreparáveis perdas registadas no País mas também como medida preventiva, através da 

elaboração de planos de salvaguarda e da inventariação sistemática do património 

cultural e da organização de um arquivo fotográfico. Todavia, não encontramos 

qualquer elo de ligação direta entre a dita componente do “enriquecimento” e a política 

museológica (pela via da incorporação e ampliação de acervos), reduzida à intenção de 

criação e instalação de novos museus nacionais de arte moderna e de música, assim 

como de museus regionais. Crucial era, sim, a fixação do regime jurídico do património 

arquitetónico e histórico-artístico, por modo a incentivar a conservação dos bens 

culturais na posse de privados, mas também a penalizar as alienações deste património 

para o estrangeiro e, contrariamente, a incentivar a importação de bens culturais. 

A exiguidade de verbas disponíveis para a compra de obras de arte, para além de 

crónica e estrutural, era agravada pela total ausência de planeamento a curto e médio 

prazo, que permitisse levar a bom termo uma política concerta de aquisições de obras de 

arte, definindo prioridades e orientando as verbas disponíveis face à dispersão de 

entidades interessadas: o IPPC, a DGAC (arte contemporânea), os museus e a própria 

Direção-Geral do Património do Estado, no respeitante aos palácios nacionais.  

Reconhecendo que esta realidade redundava necessariamente numa quebra de 

qualidade dos bens comprados, sempre de grandeza menor, e quiçá mesmo na repetição 

de obras, autores e temáticas nas coleções públicas, o técnico de Departamento de Artes 

Plásticas do IPPC, José Sarmento de Matos, redigiria uma informação interna no âmbito 

da eventual compra de uma pintura de Guilherme Parente para o MNAC47

                                                           

47 Arquivo DGPC. Fundo IPPC, DAP. Proc.º 5PE3 (12) /81. A proposta de venda ao Estado de uma 
pintura da autoria de Guilherme Parente, desencadearia uma situação de indefinição quanto ao destino 
final da obra e à respetiva fonte de financiamento. Despachada para o Departamento de Museus, Palácios 
e Fundações, a proposta foi simultaneamente entregue ao Departamento de Artes Plásticas, a fim de que 
fosse ponderada a aquisição da obra para a coleção da SEC. Não obstante o parecer negativo do MNAC 

, em que 
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propunha a criação de uma comissão coordenadora que administrasse as verbas 

disponíveis para a aquisição de bens culturais ou até mesmo a estruturação de um fundo 

autónomo para o mesmo fim. Esta informação desencadearia o processo para efetiva 

constituição de uma Comissão para a Aquisição de Obras de Arte, criada por 

despacho conjunto do Ministério da Cultura e Coordenação Científica e do Ministério 

das Finanças. 

Contudo, a entidade que viria a ser criada na esfera do Instituto Português do 

Património Cultural por Despacho n.º 104/81, de 12 de novembro, da Secretaria de 

Estado da Cultura, acabaria por desenvolver um trabalho de mera assessoria à 

Presidência daquele organismo, padecendo administrativa e funcionalmente das 

limitações decorrentes do facto de não ser um serviço ou um Departamento autónomos. 

Os pareceres assim emitidos, de caráter consultivo e não vinculativo e que avaliavam a 

utilidade das aquisições, sustentavam-se em processos nem sempre bem instruídos pelos 

diferentes Departamentos “em cujas atribuições se inserir a matéria que é objeto da 

avaliação”48

Na prática, esta Comissão ad hoc assegurava o desempenho das atribuições 

outrora conferidas à secção da extinta Junta Nacional de Educação pelo artigo 19º do 

Decreto-Lei nº 46.758, de 18 de dezembro de 1965 (Regulamento dos Museus que 

dispunha a obrigatoriedade de ser ouvida a JNE na aceitação de obras legadas, quando 

sujeitas a condições ou encargos pelo testador ou doador). Após análise, o IPPC, através 

da sua Divisão de Museus, poderia apresentar uma contraproposta ao proponente. 

. Mas nem só de um ponto de vista formal a Comissão presidia por Nuno 

Daupiás d’Alcochete estava limitada; para as áreas temáticas em que não existia 

especialista – como sucedia, por exemplo, com a azulejaria -, os processos continuavam 

a ser reencaminhados para conservadores de museus, para efeitos de emissão de parecer. 

Seria precisamente na nova legislatura que, em 1982, e por força do Decreto-Lei 

n.º 318/82, de 11 de agosto, a administração dos Palácios Nacionais – entre muitos 

                                                                                                                                                                          

quanto ao interesse da pintura para o seu acervo, aquela acabaria por ser comprada por 70.000$00 com 
verbas do próprio museu. 

48 Note-se que nem todas as aquisições de bens culturais realizadas no âmbito do IPPC se destinavam aos 
museus e palácios; alguns desses bens eram comprados para as Bibliotecas, os Departamentos de 
Musicologia e de Etnologia (fontes iconográficas, por exemplo) ou mesmo pelo dito Arquivo Nacional de 
Fotografia. 
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outros monumentos - transitava finalmente das Finanças para a Cultura, através do 

IPPC, excetuando-se as partes dos mesmos que eventualmente se encontrassem adstritas 

a outras entidades, como era o caso dos Palácios Nacionais da Ajuda e de Queluz, 

parcialmente afetos à Presidência da República. É neste contexto que identificamos as 

primeiras aquisições realizadas pelos Palácios, sobretudo o da Ajuda, com o objetivo de 

ampliar e completar os acervos. 

A total independência da Cultura seria anunciada através da criação de um 

Ministério próprio e exclusivo, em 1983, durante a vigência do chamado Governo do 

Bloco Central, com António Coimbra Martins a ocupar a pasta, ao qual seria cometida a 

proteção legal do património cultural.  

Num contexto económico altamente desfavorável que obrigaria, em junho de 

1983, a que o Governo Português implementasse um programa de gestão conjuntural de 

emergência para contenção do défice do setor público e redução do desequilíbrio das 

contas externas (acordo com o Fundo Monetário Internacional) e em que o ritmo da 

inflação atingia os 30% (1984), é possível constatar uma efetiva pulverização das verbas 

– sempre escassas – destinadas à aquisição de obras de arte, e que agora eram 

naturalmente reivindicadas pelos novos museus49

A tão aclamada autonomia da Cultura, que coincidiu no tempo com o período da 

segunda assistência financeira a Portugal pelo Fundo Monetário Internacional, teve 

porventura o seu expoente máximo na promulgação da primeira lei de bases do 

património cultural português, a Lei n.º 13/85, de 6 de julho, nunca regulamentada. 

,  

Embora relativamente sucinto, este diploma traduz, antes de mais, uma 

preocupação clara na salvaguarda e valorização do património cultural português, 

enquanto materialização da identidade nacional feita de muitos séculos de história, 

sendo praticamente coevo da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à CEE, em 

Lisboa, em 12 de junho de 1985. 

Elencando como princípio fundamental a obrigação de o Estado salvaguardar, 

conservar e devolver ao povo português o património que lhe pertencia, designadamente 
                                                           

49 A par dos museus já referidos, em 1983 o Museu Regional da Guarda transita da tutela da Câmara 
Municipal para o IPPC, no mesmo ano em que é inaugurado o Museu de Cerâmica e, dois anos mais 
tarde, abre ao público o Museu Nacional do Teatro, que há muito se encontrava em preparação. 
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através da figura jurídica da classificação (que, no caso dos bens móveis contemplava 

níveis distintos:  de valor local, valor regional, valor nacional ou valor internacional), o 

diploma devolvia aos proprietários e detentores do património cultural, e genericamente 

a todos os cidadãos, o dever e o direito da sua defesa e valorização. 

Os deveres acima assinalados de preservação e de revitalização do património 

cultural passavam a ser considerados obrigatórios no ordenamento do território e na 

planificação a nível nacional, regional e local, cabendo ao Governo a definição e a 

implementação de uma política ativa de levantamento do património cultural, 

acompanhado pela publicação dos inventários. Recorde-se, a propósito, que em março 

de 1984 tivera início o “Inventário de Obras de Arte que são propriedade da 

Administração Central e do Setor Empresarial do Estado”, a que se seguiria o programa 

de inventariação das coleções museológicas da Administração Central, que 

corresponderia a uma primeira tentativa de normalização dos inventários, perspetivando 

a sua futura informatização. 

Defendendo a manutenção da integridade das coleções privadas e afirmando a 

necessidade de regulamentação da compra, venda e comércio de antiguidades, esta lei 

promovia igualmente o enriquecimento do património histórico-artístico através de 

incentivos fiscais à importação de bens culturais destinados a museus, bibliotecas ou 

arquivos públicos, mas também a coleções privadas, isentando-as de encargos fiscais 

mediante a subsequente classificação dos bens importados. Inversamente, em caso de 

exportação definitiva de bens culturais, classificados ou não, poderia ainda o Estado, 

através do Ministro da Cultura, usar do direito de preferência.  

Estabelecia ainda a Lei nº 13/85, no n.º 4 do seu artigo 35º, que a exportação 

ilícita de quaisquer bens culturais determinaria a sua apreensão e posterior incorporação 

nas coleções do Estado ou, se fosse o caso, a sua devolução aos países de origem. 

Talvez por se temer as possíveis consequências de uma medida aparentemente tão 

radical – e quiçá mesmo com laivos de inconstitucionalidade -, não há memória de 

alguma vez terem dado entrada nos nossos acervos museológicos, por esta via, 

quaisquer bens culturais.  

De resto, a lei é completamente omissa no que concerne a modalidades e 

critérios de aquisição de bens móveis, admitindo unicamente a possibilidade de 

expropriação pelo Estado de um bem cultural sempre que o seu proprietário se opusesse 
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à respetiva classificação, ou em caso de comprovada omissão ou ação grave contra a 

integridade de bens classificados ou em vias de classificação. Do mesmo modo, o 

diploma admitia ainda, como medida preventiva, o depósito coercivo em museu ou 

instituição cultural análoga, de um bem cultural classificado que corresse perigo de 

manifesto extravio, perda ou deterioração. 

Mas no mesmo ano em que a lei de bases do património cultural era promulgada, 

a Portaria nº 80/85, de 7 de fevereiro50

Com a queda do IX Governo Constitucional, a Cultura voltaria a ser reduzida à 

dimensão de Secretaria de Estado mas, contrariamente ao expetável, a perda de peso 

político não foi acompanhada por uma redução orçamental para o setor; inversamente, o 

orçamento atribuído à SEC no ano de 1986 foi de 4.810 mil contos (o equivalente a 

cerca de 72.755.312,00 €), ou seja, mais 34% do orçamento do ano transato (20% de 

aumento efetivo e 14% correspondente à inflação). O maior acréscimo percentual foi 

 vinha aprovar o Regulamento do [novo] 

Conselho Consultivo do IPPC, um órgão especializado ao qual competia emitir 

pareceres ou formalizar propostas no âmbito das competências daquele organismo. 

Funcionava em sessões plenárias e por secções (em número de nove), mediante 

despacho prévio da direção do IPPC que também designava o respetivo relator, sendo 

que à 7ª secção (museus, palácios e fundações) competia pronunciar-se sobre a 

“aquisições de espécies, sempre que ela exija dotações excecionalmente avultadas ou 

importe a aceitação de doações e legados com encargos.” (alínea c)), ou seja, sempre 

que a incorporação de bens culturais em acervos museológicos implicasse a afetação de 

verbas que ultrapassassem os montantes inscritos nos orçamentos das próprias 

instituições, deixando ao livre arbítrio das direções dos museus e palácios – uma vez 

que a validação das aquisições pela tutela correspondia a um processo meramente 

burocrático – a aceitação de novos objetos para as coleções. Àquela secção competia 

ainda pronunciar-se sobre “a transferência definitiva ou por tempo indeterminado de 

espécies de um museu ou palácio para outro ou para qualquer serviço público e a 

cedência para exposições no estrangeiro” (alínea d)), o que vale por dizer a 

incorporação por transferência e os depósitos de longa duração. 

                                                           

50 Publicada em DR I série, nº 32, de 07/02/1985. Este diploma substituía e revogava a Portaria nº 16/81, 
de 9 de janeiro, que criara o primeiro Conselho Consultivo do IPPC. 
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referenciado no PIDDAC (46%), que passou a dispor de 1.242 mil contos 

(18.786.300,00 €) contra 30,4% no orçamento de funcionamento, valores a que se 

somariam 998 mil contos (pouco mais de 15.000.000,00 de euros) de receitas próprias, 

perfazendo um total de 6 milhões de contos (90.755.067,00 €) para a Cultura. 

Então, como agora, mais de metade do orçamento disponível destinava-se a 

fazer face a encargos já assumidos com despesas correntes e de capital, sendo reduzida 

a margem para novos investimentos. O Instituto Português do Património Cultural, que 

ficaria com a “parte de leão” do PIDDAC51

Uma das medidas legislativas com maior impacto associadas à SEC de Teresa 

Patrício Gouveia seria porventura a promulgação da primeira lei do Mecenato 

Cultural, em 1986 (DL n.º 258/86, de 28 de agosto), o culminar de uma longa e árdua 

batalha travada com o objetivo de inscrever na Lei do Orçamento o princípio dos 

incentivos fiscais

 afetava um pouco mais de metade dos 943 

mil contos (14.263.670,00 €) disponíveis à prossecução de projetos em curso como as 

obras da Ajuda ou de São Bento da Vitória, enquanto 90 mil contos eram destinados à 

instalação de arquivos e bibliotecas públicas, beneficiando a área dos Museus com cerca 

do dobro desta verba: 174 mil contos (ca. 2.631.900,00 €).  

52. Este diploma, que visava dar “enquadramento e incentivo a uma 

prática já existente de mecenato cultural por parte das empresas”, muito embora exígua 

e dispersa53

Enquanto isso, novas prioridades condicionariam a atuação governativa na área 

da Cultura - desviando sempre, e uma vez mais, as parcas verbas passíveis de serem 

afetas à ampliação das coleções públicas para projetos de maior visibilidade e impacte 

 - como continuaria a suceder na década seguinte - (SANTOS, 1998: 42), 

começou timidamente a ser aplicado à área das aquisições de obras de arte, com o 

primeiro caso identificado no Museu do Palácio Nacional da Ajuda (PNA). 

                                                           

51 O IPPC beneficiou de um aumento de 68% face aos montantes disponíveis no PIDDAC de 1985. 

52 Cf. MEGA FERREIRA, António “Vem aí o novo mecenato”, In Atual-Cultura/ Jornal Expresso, 1 efd 
março de 1986, pp. 27-29 R. 

53 Não podemos esquecer que a própria Lei n.º 13/85, no seu artigo 46º, preconizava já alguns benefícios 
fiscais de modo a promover os investimentos na defesa e promoção do património cultural, aproximando-
se das diretivas da CEE sobre o Regime Fiscal do Setor Cultural, tanto sob a forma de dedução no 
rendimento, como também ao nível da Contribuição Industrial e da dação em pagamento de dívidas 
fiscais. 
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político – como é o caso do Plano de Salvaguarda e Valorização de Belém-Ajuda, 

concebido na legislatura do XI Governo Constitucional, com Pedro Santana Lopes 

como Secretário de Estado da Cultura, e formalizado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 3/88, de 12 de janeiro. Considerava-se, então, “a necessidade de arranjo da 

Praça do Império, a conveniência em dispor de novas superfícies museológicas na zona 

[e] o objetivo de animar aquele espaço com salas de exposições temporárias que possam 

servir de apoio às comemorações do 5.º Centenário dos Descobrimentos [bem como] a 

necessidade de criar instalações para o exercício da função de presidente do Conselho 

das Comunidades Europeias, que Portugal irá desempenhar no ano de 1992”. Para a 

execução deste Plano, o Governo inscreveria no PIDDAC do IPPC uma verba de 

200.000.000$00 (ca. 1 milhão de euros) para 1988, quando teve início a construção do 

futuro Centro Cultural de Belém, no mesmo ano da crise bolsista.  

Exatamente uma década depois de criado o IPPC, concluía-se que o modelo 

megalómano e centralizador inicial não só era contrário à distribuição territorial dos 

edifícios e demais serviços dependentes, em elevado número, como constituía um 

obstáculo real à indispensável articulação com outros departamentos da Administração 

Central já descentralizados (ambiente e ordenamento do território, designadamente), 

assim como com as autarquias, como é referido no preâmbulo da nova orgânica daquele 

Instituto, estabelecida por Decreto-Lei N.º 216/90, de 3 de junho. Estas limitações 

tinham ainda efeitos perniciosos ao nível da gestão financeira do Instituto, cuja 

autonomia dependia direta e proporcionalmente do volume de receitas próprias 

alcançado e que teria de ser igual ou superior a 50%. 

Face ao exposto, a revisão orgânica do IPPC assentou no princípio da 

descentralização flexível dos serviços, através de quatro Direções Regionais (Porto, 

Coimbra, Évora e Faro) e de quatro delegações localizadas em Portalegre, Castelo 

Branco, Viseu e Vila Real. 

Entre as competências deste renovado organismo da SEC contava-se, como 

sempre e no que à temática em estudo diz respeito, a supervisão e a coordenação de 

museus, palácios, monumentos e de todas as outras instituições sob a sua dependência 

direta, bem como a gestão conjunta das coleções museológicas, “organizando planos de 

aquisições e intercâmbio e decidindo sobre pedidos de cedência ou transferência de 

espécies pertencentes às mesmas entidades.”. Do mesmo modo, competia ainda ao IPPC 
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pronunciar-se sobre a criação, funcionamento e planos de aquisição de bens culturais 

para museus e coleções dependentes do Estado, por este subsidiados ou pertencentes a 

empresas públicas54

Na sua nova estrutura, o Departamento de Museus, Património Móvel e 

Imaterial, que integrava as Divisões de Museus, de Inventário e Classificação e de 

Salvaguarda do Património Móvel e Imaterial, vinha ocupar o lugar do antigo 

Departamento de Museus, Palácios e Fundações nos serviços centrais do IPPC.  

. 

A concentração numa mesma unidade orgânica das competências e das práticas 

gestionárias sobre todo o património cultural móvel, integrado ou não em acervos 

museológicos, a que se veio juntar a componente indissociável do património imaterial, 

resulta de um entendimento mais conforme à realidade e simultaneamente facilitador da 

concretização de políticas patrimoniais transversais, independentemente de os bens 

culturais pertencerem à esfera pública ou privada. Não podemos esquecer que eventos 

pioneiros e com grande visibilidade pública como a supracitada XVII Exposição 

Europeia de Arte, Ciência e Cultura, realizada em Lisboa no ano de 1983, vieram dar a 

conhecer espólios e objetos artísticos excecionais e até então pouco divulgados, 

contribuindo para a perceção do significado coletivo deste património, cujo valor 

cultural e cuidados de preservação extravasam em muito as fronteiras da propriedade. 

No que à política museológica diz respeito, a nova orgânica do IPPC veio ainda 

clarificar e pôr fim a uma antiga polémica – e sempre latente, como a atual orgânica da 

DGPC veio confirmar - em torno da categorização dos Palácios Nacionais, que 

simplesmente passaram a ser equiparados às demais entidades museais, sob a 

designação genérica de “Museus”, ao mesmo tempo que restringia a abrangência das 

coleções sob a sua administração direta às áreas disciplinares da Arte, da Arqueologia e 

da Etnologia, ao transferir o recém-criado Museu Nacional do Desporto55 para a 

dependência da Direção-Geral dos Desportos e remeter para a sua Direção Regional de 

Cultura do Porto o quadro de pessoal do Museu Nacional de Literatura, que havia sido 

fundado por Decreto-Lei

                                                           

54 Respetivamente alíneas 17 e 18 do artigo 4º do supracitado Decreto-Lei N.º 216/90, de 3 de junho. 
Sublinhados nossos. 

 n.º 441/82, de 6 de novembro, com sede na Casa de Ramalde. 

55 Este museu fora criado pelo Decreto-Lei n.º 295/85, de 24 de julho, na dependência técnica e 
administrativa do Instituto Português do Património Cultural. 
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O tempo era novamente de mudança e a fragmentação burocrática e territorial da 

tutela do património cultural, consubstanciada no segundo diploma orgânico do IPPC, 

daria rapidamente lugar a uma nova realidade institucional, correspondente a uma maior 

distribuição e especialização de competências, num momento em que se avizinhava o 

início de uma nova ordem jurídica, económica, política e socio-cultural na Europa, 

decorrente da anunciada criação da União Europeia, que seria concretizada com a 

entrada em vigor do Tratado de Maastricht, celebrado em 1 de novembro de 1993. 

 

Neste contexto, a responsabilidade técnica e administrativa pelos museus do 

Estado, até então cometida ao IPPC, transitou, em agosto de 1991, para o recém-criado 

Instituto Português de Museus (IPM), um dos novos organismos que resultaram da 

cisão do extinto Instituto Português do Património Cultural. Pela primeira vez na 

história institucional de Portugal os museus ganhavam autonomia administrativa, o que 

fazia antever um futuro próspero e a todos os níveis promissor para estas entidades 

guardiãs maiores dos testemunhos materiais do passado de uma Nação secular. Os 

motivos subjacentes a tamanha decisão política encontram-se claramente expressos no 

preâmbulo da primeira lei orgânica do IPM (Decreto-Lei n.º 278/91, de 9 de agosto) que 

começava por mencionar o facto de os museus, então já em número considerável e em 

plena fase de expansão, configurarem uma realidade caraterística e independente do 

restante património cultural, “tornando-se conveniente inseri-los numa perspetiva de 

desenvolvimento cultural local, regional, nacional e mesmo internacional em estreita 

ligação com outras entidades e em articulação com uma política museológica integrada, 

que simultaneamente otimize o museu de per si. “ 

Mas o diploma ia mais longe ao admitir, sem nomear, a existência de uma 

ciência própria e coerente transversal a todo o setor museológico, fundada em princípios 

teóricos comuns, bem como em normativos e procedimentos articulados e partilhados 

por profissionais qualificados, que justificavam a autonomização dos museus das 

restantes manifestações patrimoniais, tanto de um ponto de vista técnico-administrativo, 

como em termos de enquadramento jurídico e de independência orçamental. 

Instado a “planear e estabelecer um Sistema Nacional de Museus, visando a 

coordenação e execução de uma política museológica integrada”, o IPM era um serviço 

público dotado de personalidade jurídica, património próprio e autonomia 



 50 

administrativa, na dependência direta do membro do Governo responsável pela área da 

Cultura. Entre as suas atribuições incluíam-se, naturalmente, a definição da política 

museológica nacional, a gestão dos “museus do Estado”56 e, no âmbito da incorporação 

de bens culturais, as prerrogativas de opinar sobre planos de aquisição para museus e 

coleções, a de exercer, em representação do Estado, o direito de preferência na 

alienação de bens móveis de inegável valor cultural e a de aceitar, mediante despacho 

do Ministro das Finanças e do membro do Governo da tutela, doações, heranças e 

legados instituídos a seu favor ou dos museus e demais serviços dependentes57

Estas atribuições específicas competiam à Direção de Serviços de Museus, 

Património Móvel e Imaterial que, através da sua Divisão de Museus, estava 

encarregada de organizar “planos de aquisição e intercâmbio” para os museus tutelados 

e para as coleções pertencentes a empresas públicas ou quaisquer outras subsidiadas 

pelo Estado, promover a aceitação de doações, heranças e legados instituídos a favor do 

IPM e/ou dos serviços dependentes e ainda “propor a alienação de bens que não se 

revistam de interesse cultural”. 

. 

Contrariamente ao espírito da lei, nunca o IPM, ou qualquer dos organismos 

seus sucessores, conseguiria realizar, ou até mesmo propor, um plano estruturado e 

global de aquisições para os museus da rede nacional, atuando sempre de forma 

casuística, pouco fundamentada e sempre em resposta a um pedido pontual dos serviços 

dependentes ou de uma situação mais delicada, como adiante se demonstrará. 

No Programa de Intervenção IPM 1993-1994, em que se estabeleciam os 

objetivos, as linhas de ação e as principais ações a desenvolver no biénio, eram também 

                                                           

56 Sendo esta a expressão referida no diploma orgânico, a afirmação de que o IPM superintendia os 
“museus do Estado” não é correta pois sabe-se que nem todos os museus da Administração Central eram 
tutelados pela Cultura. A “seleção” dos vinte e oito museus que ficaram a depender diretamente do IPM 
foi, podemos dizê-lo com alguma convicção, aleatória, pois não assentou em critérios de 
representatividade geográfica ou administrativa, nem só reúne museus de abrangência nacional ou com 
coleções excecionais, como também não corresponde a uma simples mudança de tutela pois não só nem 
todas as entidades museais outrora sob a esfera jurídica do IPPC transitaram para o IPM, como este 
último passava a gerir museus saídos de outras esferas, designadamente da administração local. Importa 
aqui salientar que um dos resultados imediatos e mais negativos, decorrentes da definição do universo de 
museus sob a dependência do IPM, seria a criação de um fosso entre as unidades museológicas e o 
irreversível atraso técnico, e mesmo o encerramento, dos museus então excluídos. 

57 Respetivamente alíneas h), f) e n) do artigo 2º do supracitado Decreto-Lei n.º 278/91, de 9 de agosto. 
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citadas as condicionantes à otimização da atuação deste organismo, organizadas em três 

rubricas distintas, uma das quais referente às dificuldades na aquisição de obras de arte 

e na qual se pode ler: “o elevado custo das obras de arte e o reduzido orçamento dos 

museus impede liminarmente a prossecução de uma política de aquisição de obras de 

arte que reforcem e complementem os acervos dos museus.”  

A esta constatação, prometia o Secretário de Estado da Cultura dar resposta 

através da pronta constituição de um conselho para a aquisição de obras de arte por 

parte do Estado e da consignação, dentro do Fundo de Fomento Cultural, de verbas para 

aquisições, a serem geridas pelo dito conselho, “por forma que os assuntos não sejam 

tratados apenas conforme aparecem as oportunidades, como tem sido a prática ao longo 

de todos estes anos, e que se proceda antes de um modo mais organizado e 

sistemático.”58

De todo o modo, as prioridades da Secretaria de Estado da Cultura e 

consequentemente do novo Instituto dos Museus estavam longe de incluir a ampliação 

dos acervos, apostados que estavam ambos no reconhecimento, divulgação e 

internacionalização das coleções nacionais, através da participação em grandes eventos 

como o festival Europália’91- Portugal (Bruxelas, 1991), as exposições Circa 1492- 

Art in the Age of Exploration e The Age of the Baroque in Portugal (National Gallery de 

Washington, 1992 e 1993-94, respetivamente), as presenças em Sevilha e em Génova 

(1992), a mostra O Triunfo do Barroco (1993), ou ainda Lisboa'94 - Capital Europeia da 

Cultura, consumidores de amplos recursos financeiros e humanos. Era tempo para 

conservar, restaurar, fotografar, documentar e valorizar (no sentido mais amplo do 

termo) as coleções portuguesas… não para adquirir novos espécimes. 

 

Em simultâneo identificavam-se as principais carências e lacunas dos museus da 

rede IPM, num momento em que as receitas eram substancialmente mais diminutas em 

consequência do encerramento de seis dos maiores museus da rede por força das obras 

de remodelação59

                                                           

58 In Diário da Assembleia da República, de 7 de dezembro de 1994, II Série-C, n.º 5. 

 e, longe da ribalta, redobravam-se esforços no sentido da 

59 Estavam então fechados os Museus Nacionais de Arte Antiga, de Arte Contemporânea, de  Soares dos 
Reis e  de Machado de Castro, juntamente com o Museu de Francisco Tavares Proença Jr. e o Museu do 
Abade de Baçal. 
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inventariação rigorosa e científica do património cultural móvel à guarda de museus, 

bibliotecas e arquivos estatais60

Surge, assim, a Comissão para o Inventário do Património Cultural Móvel, 

propriedade do Estado ou sob sua tutela, cuja missão deveria estar concluída até 30 de 

novembro de 1992, conforme Despacho Normativo n.º 199/91, de 17 de setembro, da 

SEC. No âmbito do património museológico, as equipas contratadas fora dos quadros de 

pessoal dos museus foram supervisionadas e instruídas pelo IPM no sentido de darem 

prioridade a duas coleções específicas: ourivesaria e joalharia e pintura portuguesa do 

século XIX. Beneficiando dos fundos comunitários que na década de 1990 

redimensionaram o cenário económico nacional, muitos destes inventários seriam 

publicados com o apoio do FEDER e no âmbito do programa PRODIATEC. 

, sem a qual, entenda-se, não teria sido possível alcançar 

o sucesso das grandes mostras internacionais que tiveram Portugal por tema. Do mesmo 

modo, estreitaram-se relações institucionais e a administração procurou conquistar a 

confiança dos colecionadores privados, levando-os a apresentarem publicamente alguns 

dos bens culturais de que eram proprietários ou detentores e dos quais não existiam 

equivalentes nos museus nacionais, em prol da valorização da imagem do País e do 

reconhecimento do seu passado histórico. Tal estratégia implicou, necessariamente, 

custos a curto e a médio prazo, desde a alocação de verbas para a conservação, 

documentação, acondicionamento, transporte e segurança dos objetos cedidos como, de 

um modo mais dissimulado, a presunção de que o Estado não iria usar de instrumentos 

jurídicos que limitassem o pleno exercício do direito à propriedade sobre esses bens, 

nomeadamente a sua classificação. 

Esta decisão explicar-se-á, em primeiro lugar, por razões de ordem 

programática, mas sobretudo pela proximidade do novo contexto espácio-económico 

conducente à livre circulação de bens e pessoas após abolição das fronteiras fiscais 

ostensivas, em 1993, e das fronteiras internas europeias, em de março de 1995, com o 

Acordo Schengen. Entende-se, pois, a necessidade de inventariar criteriosamente todas 
                                                           

60 Os inventários museológicos existentes eram, como se veio a comprovar, francamente lacunares ao 
nível da informação textual e fotográfica sobre os objetos, para além de incompletos e muito díspares 
entre si, razão pela qual seria criada pelo IPM uma ficha de inventário uniforme, para suporte ao 
inventário desenvolvido ou científico de bens culturais artísticos, etnográficos e arqueológicos, a que foi 
dado o nome de “Ficha Matriz” e que serviria de plataforma para a posterior fase de informatização dos 
inventários dos museus nacionais, através do sistema informático ainda em uso, que recuperou a 
designação da ficha de inventário normalizada. 
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as peças em metais preciosos, mais suscetíveis ao furto e também à fundição, e cuja 

circulação internacional urgia acautelar num momento em que a tutela do património 

cultural português era chamada a colaborar com a Comissão Europeia no domínio 

legislativo em matéria de exportação de bens culturais móveis. 

E esta era uma realidade que colocava novos desafios a todos os Estados-

membros que tinham, por um lado, de acautelar a permanência dos respetivos “tesouros 

nacionais” e o papel soberano das identidades nacionais e, por outro, de defender o 

património cultural europeu, uniformizando procedimentos e adotando os princípios 

expressos na legislação comunitária, designadamente no Regulamento n.º 3911/92, do 

Conselho, de 9 de dezembro, relativo à exportação de objetos de carácter cultural e no 

Regulamento n.º 752/93, da Comissão, de 30 de março, que estabelece normas de 

execução do diploma anterior61

Mais do que seguir normas comuns para a exportação e para a importação (ou 

seja, para e de países terceiros), importava deliberar sobre os procedimentos e as 

medidas de salvaguarda a adotar em situação de expedição e de admissão de bens 

culturais que circulassem dentro do espaço comunitário. E esta era uma questão de 

importância maior, organicamente adstrita ao Instituto Português de Museus. 

.  

Formalmente, a tramitação processual para situações de exportação de 

património cultural passou a exigir a apresentação à entidade responsável da 

administração cultural do país de origem, de um formulário/modelo europeu “UE-Bens 

Culturais”, constituído por três vias, a primeira das quais constituía o pedido 

propriamente dito, a segunda era destinada ao requerente e acompanhava sempre o bem, 

e a terceira era devolvida à entidade emissora da licença pela estância aduaneira de 

exportação62

                                                           

61 Ambos os Regulamentos sofreram alterações ao longo das últimas duas décadas, estando atualmente 
em vigor o Regulamento (CE) n.º 116/2009, do Conselho, de 18 de dezembro de 2008 (versão codificada) 
e o Regulamento de Execução (UE) n.º 1081/2012, da Comissão, de 9 de novembro de 2012 
(codificação). 

. Contudo, de acordo com a redação do Regulamento n.º 3911/92, do 

Conselho, apenas ficariam sujeitas a emissão de licença de exportação os bens culturais 

com mais de cinquenta anos e cujo valor pecuniário unitário excedesse os limiares 

62 Entende-se por estância aduaneira de exportação o ponto fronteiriço através do qual o bem sai do 
espaço comunitário, a qual pode coincidir ou não com a estância aduaneira de saída, essa sim 
necessariamente no território nacional. 
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financeiros definidos para as diferentes tipologias de bens constantes dos anexos do 

mesmo diploma legal. Importa aqui referir que Portugal, invocando a supremacia da lei 

nacional sobre a legislação comunitária – a qual é reconhecida no preâmbulo do citado 

Regulamento -, jamais aplicou os limiares financeiros estabelecidos, exigindo 

consequentemente a apresentação do pedido de exportação para todos os bens 

culturais63

Mas se é possível referenciar as exportações de bens culturais presentes à 

administração (antes da promulgação dos regulamentos europeus, a legislação nacional 

sempre exigiu a apresentação de pedidos de exportação, com a única diferença que 

aqueles tinham a forma de simples carta e não eram acompanhados de qualquer outra 

documentação que não a simples fotografia dos bens), sabendo-se que estas 

corresponderão a uma pequena parcela do real volume de exportações, o mesmo não 

poderá ser dito em relação às importações de bens culturais que, à revelia dos princípios 

instituídos pelos diferentes diplomas legais que vigoraram no nosso País, só muito 

esporadicamente foram comunicadas à administração do património para efeito de 

registo e de inclusão no inventário, apesar de se saber que sempre foi grande – e 

continua a ser - o fluxo de entrada de bens culturais em Portugal, para enriquecimento 

de coleções privadas.  

. 

O comportamento acima descrito é sintomático do relacionamento periclitante e 

conturbado que sempre existiu entre a sociedade civil e o Estado Português e que tem 

conduzido a atuações de má-fé por ambas as partes, resultantes da difícil definição de 

fronteiras entre o direito real de propriedade e o dever de salvaguarda dos interesses 

comuns. Longe vão os tempos em que o protecionismo exacerbado do Estado Novo, 

ávido por promover o incremento da “riqueza artística da Nação”, incentivava a 

                                                           

63 Como em muitas outras áreas, também o corpus legislativo comunitário em matéria de circulação do 
património cultural móvel materializa a inegável supremacia dos Estados-membros do norte da Europa 
face aos do Sul que, na temática em apreço, se justifica pelo facto de o mercado internacional de arte e 
antiguidades ter os seus principais centros em Londres e Amesterdão (juntamente com Paris), cujo 
volume de transações para países terceiros não seria compatível com a emissão de licenças de exportação 
para a totalidade dos bens. Neste sentido, seriam estabelecidos limites monetários para as diferentes 
categorias de bens, abaixo dos quais os requerentes (sobretudo as grandes casas leiloeiras) ficavam 
dispensados de cumprir as formalidades alfandegárias descritas no Regulamento comunitário. Portugal, 
consciente das suas reais limitações no controlo das exportações de património cultural, tem rejeitado até 
ao presente o cumprimento integral das normas de circulação, exigindo a apresentação do pedido de 
exportação, independentemente do valor monetário atribuído pelo requerente a cada bem cultural. 
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importação de património cultural através da isenção de taxas aduaneiras mas com a 

contrapartida de esses bens serem inventariados ou classificados juridicamente o que, se 

por um lado os valorizava no mercado interno, também lhes atribuía pesados ónus, entre 

os quais a interdição de alienação para o estrangeiro64

Se nos dizem que nunca entraram tantos bens culturais em Portugal como nas 

décadas seguintes à revolução de 1974

.  

65

Convirá desde logo notar que para serem contabilizados estatisticamente, os 

bens importados e exportados têm de: i) ser declarados; ii) ser declarados como bens 

culturais, ou seja, corretamente identificados em função das nomenclaturas e dos 

respetivos códigos da pauta aduaneira. Quer isto dizer que, se excluirmos todos os bens 

culturais que continuam a transpor as fronteiras portuguesas ilicitamente, pelo facto de 

os seus proprietários desconhecerem as obrigações legais ou porque movidos por 

intenções criminosas, assim como todos aqueles que entram ou saem classificados como 

outro tipo de mercadoria, seremos forçados a admitir a falácia dos dados disponíveis, 

que corresponderão a uma mera amostragem do volume de bens culturais em trânsito. 

, certo é que todos os números apurados e 

oficialmente tornados públicos refletem apenas uma parte da realidade, apesar de se 

verificar anual e repetidamente um saldo negativo na balança comercial dos bens 

culturais, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística.  

Sendo recente a obrigatoriedade de comunicar à tutela da Cultura a importação 

ou admissão de bens culturais66

                                                           

64 Sobre o universo de bens culturais arrolados, inventariados e classificados pelo Estado desde a década 
de 1930 até à atualidade, vejam-se as nossas publicações citadas na Bibliografia.  

, as leis fiscais também não premeiam os seus 

importadores que, deste modo, não reconhecem a utilidade em cumprir a lei e, por isso, 

efetivamente não o fazem. Este modus operandi tem, em nosso entender, inúmeras 

desvantagens para o património nacional: em primeiro lugar, impede o Estado de 

65 Esta ideia foi-nos informalmente transmitida pelo administrador de uma das maiores leiloeiras 
nacionais, profundamente conhecedor do mercado e também do setor público. 

66 Princípio estabelecido pela Lei nº 107/2001, de 8 de setembro que, para além de obrigar a comunicação 
prévia à administração do património cultural da importação e/ou admissão de qualquer bem cultural, 
determina ainda no seu artigo 68º que sempre que aquelas sejam promovidas por particulares, o respetivo 
proprietário gozará do direito ao título de identificação do bem, com equivalência ao estatuto de bem 
inventariado, sendo vedado ao Estado a possibilidade de classificar os bens entrados no País, nos dez anos 
seguintes à data da importação ou admissão. 
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exercer o controlo efetivo sobre o património cultural que cruza as fronteiras nacionais, 

porventura associado ao tráfico ilícito e a todo o tipo de crimes de arte e, por outro, 

impede o conhecimento da existência, em solo português, de bens culturais de grande 

relevância que, independentemente da sua propriedade, contribuiriam para enriquecer a 

cultura nacional e valorizar os nossos museus, se não pela via da incorporação (embora 

entendamos que o Estado deve encabeçar a lista dos promitentes compradores, sempre 

que esteja em causa a alienação de obras de absoluta exceção), quiçá através da 

cedência temporária de maior ou menor duração, em regime de comodato ou tão 

simplesmente para apresentação pública em contexto de exposição de curta duração. 

De facto, o Decreto-Lei n.º 31/89, de 31 de janeiro, que estabelecia o regime 

relativo à isenção de IVA sobre a importação definitiva de bens, apenas isentava “Os 

objetos de coleção e obras de arte de caráter cultural que não se destinem a venda, 

importados por museus, galerias de arte e estabelecimentos similares pertencentes ao 

Estado, pessoas coletivas de direito público e outras entidades sem finalidade lucrativa, 

desde que tais objetos sejam importados a título gratuito ou, se importados a título 

oneroso, forem adquiridos a particulares ou instituições congéneres das que beneficiam 

da isenção.” (alínea r) do artigo 79º, capítulo III)67

Em outubro do mesmo ano, um novo diploma fiscal (Decreto-Lei n.º 346/89, de 

12/10), já revogado, introduzia por algum tempo a possibilidade de ser concedida, pelo 

Ministro das Finanças, a isenção do imposto sobre o valor acrescentado na importação 

de obras de arte desde que as mesmas fossem consideradas de interesse para o 

património cultural e artístico do País. Porém, em 1992, tornou-se necessário proceder à 

adaptação do regime jurídico do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à Diretiva do 

Conselho n.º 91/680/CEE, de 16 de dezembro, que definia as novas regras de aplicação 

do IVA nas transações intracomunitárias e revia as isenções.  

. 

Finalmente, em 1996, o Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de outubro, traçava o 

Regime especial de tributação dos bens em segunda mão, objetos de arte, de coleção e 

antiguidades, transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 94/5/CE, do 

Conselho, de 14 de fevereiro. Aludindo fundamentalmente às transações realizadas por 
                                                           

67 Já as importações temporárias, não contempladas pelos regimes de exceção, obrigam à presença de um 
despachante e ao pagamento de franquia, que é ressarcida no momento do retorno dos bens ao país de 
origem. 
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revendedores e comerciantes de arte e de antiguidades, este diploma previa ainda, 

grosso modo, no seu artigo 15º, a aplicação da taxa reduzida constante da alínea a) do 

artigo 18.º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado às importações de objetos 

de arte, mas também às transmissões de objetos de arte efetuadas pelo seu autor, 

herdeiros ou legatários e às realizadas ocasionalmente por um sujeito passivo não 

revendedor, se esses bens culturais tiverem sido importados pelo próprio sujeito 

passivo, adquiridos ao seu autor, herdeiros ou legatários ou lhe tivessem conferido 

direito à dedução total do imposto aquando da sua aquisição e ainda às aquisições 

intracomunitárias de objetos de arte. Esta política fiscal revelar-se-ia, como facilmente 

se entende, adversa às aquisições de bens culturais para os acervos museológicos, como 

demonstraremos em capítulo próprio deste trabalho. 

Todas estas alterações legislativas decorrentes da realização do mercado único e 

da construção europeia mas, sobretudo, da revitalização do Ministério da Cultura pelo 

XIII Governo Constitucional (1995-1999), com Manuel Maria Carrilho a ocupar a 

pasta, determinaram os indispensáveis ajustes internos das instituições culturais e a 

revisão das respetivas orgânicas.  

Assim sucedeu com o Instituto Português de Museus que, ao fim de cinco anos 

de exercício e atendendo ao quadro de renovado empenho na Cultura, se reestruturou 

pelo Decreto-Lei n.º 161/97, de 26 de junho, dando início ao que designaríamos por 

“época áurea” dos museus portugueses, a que não foi alheia a extraordinária conjuntura 

financeira então gerada pelos Programas de apoio financeiro sustentados com fundos 

comunitários e pelo reforço significativo das dotações da Cultura no âmbito do 

Orçamento do Estado que, pela primeira e única vez na história da democracia 

portuguesa, atingiram o ponto percentual. Nos últimos cinco anos do século XX, o 

orçamento da Cultura conheceu um aumento de 43%, tendo passado de cerca de 175 

milhões de euros, em 1995, para cerca de 250 milhões, em 2000. 

Neste contexto, foi possível a concretização das prioridades elencadas no 

programa do Governo para a área do património, nomeadamente a aceleração e 

sistematização do inventário do património cultural móvel, a autonomização 

institucional dos setores da Arqueologia e da Conservação e Restauro e o 

restabelecimento do Instituto Português de Arquivos. Já no âmbito estrito da 

Museologia o programa era omisso, citando apenas, dentro do subcapítulo dedicado às 
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Artes Visuais, o apoio prioritário à instalação prevista do Museu de Arte Moderna 

/Centro de Arte Contemporânea na Fundação de Serralves (inaugurado em 1999) e a 

atribuição do núcleo museológico permanente do Centro Cultural de Belém ao domínio 

da criação artística contemporânea.  

A definição das atribuições e das competências do renovado IPM, agora dirigido 

por Raquel Henriques da Silva, bem como o respetivo organigrama, traduzem na 

perfeição os cinco vetores essenciais da política do Ministério da Cultura definidos no 

programa do Governo socialista: democratização, descentralização, internacionalização, 

profissionalização e reestruturação. Visando a construção de uma política museológica 

consistente, alicerçada em aturada reflexão teórica e elevados padrões de qualidade 

técnica, o novo diploma orgânico elencava de forma clara as prioridades de atuação do 

IPM no curto prazo, depois de encerrado o período de abertura ao exterior e de 

imposição internacional das coleções museológicas nacionais, sob a direção de 

Simonetta Luz Afonso68: a urgente ampliação e a modernização das instalações dos 

museus, a inclusão dos museus tutelados na Sociedade de Informação, designadamente 

por via da informatização integrada em rede dos inventários dos acervos (ainda muito 

incompletos) tendo em vista a sua futura disponibilização pública69, a formação 

adequada dos profissionais de museus e, acima de tudo, a implementação de um antigo 

projeto, com raízes no Plano Museológico Nacional da década de 198070

                                                           

68 A súbita e inesperada integração das coleções portuguesas nos circuitos internacionais revelar-se-ia 
crucial para afirmação da cultura e da identidades portuguesas, ao mesmo tempo que deixava a nu as 
fragilidades e as inúmeras insuficiências técnicas que então caraterizavam os nossos museus. À direção de 
Luz Afonso sucedeu a de Maria Antónia Pinto de Matos, de curta duração. 

, que era a 

Rede Portuguesa de Museus (RPM), uma estrutura transversal, supratutelar e de âmbito 

69 Em abril de 1997 foi aprovado o Livro verde para a Sociedade de Informação, onde se encontram 
espelhadas as carências e as expetativas tecnológicas de todos os setores da Administração Pública, entre 
os quais a Cultura, e se definiam as principais linhas de orientação para a implantação sustentada da 
sociedade da informação e do conhecimento em Portugal. 

70 Servindo de enquadramento ao Regulamento Interno dos Museus acima referido, este plano, elaborado 
pelo Departamento de Museus, Palácios e Fundações do IPPC e apresentado em reunião geral de diretores 
dos serviços dependentes em novembro de 1981, assentava no princípio da descentralização, depois de 
confirmados os resultados bastante restritivos da política de coordenação centralizada de todas as 
unidades museológicas tuteladas mas territorialmente dispersas. Como tal, partindo da classificação 
prévia dos museus, foi criada a figura de “museu coordenador” que, em contexto de rede, pudesse vir a 
prestar apoio às restantes entidades museais da mesma região e/ou da mesmo área temática. 
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nacional, destinada a organizar o tecido museológico existente e a normalizar os 

procedimentos tendentes à criação de novos museus.   

Reafirmando a responsabilidade inalienável mas não monopolizadora da 

intervenção do Estado no domínio da cultura, o Governo pretendia pôr em marcha 

novos modelos de cooperação ativa e de complementaridade, os mesmos princípios 

teóricos que subjazem ao conceito da RPM. Para prosseguir este objetivo, tornava-se 

vital conhecer com rigor o panorama museológico português, pelo que o IPM lançou, 

em 1999 mas referente ao ano anterior, o primeiro grande Inquérito aos Museus em 

Portugal71

Conhecidos os resultados deste levantamento nacional que, entre muitas outras 

conclusões, destacava o facto de a esmagadora maioria de autodesignados museus não 

preencher os requisitos mínimos definidores do conceito de museu, de acordo com as 

orientações formuladas pelo ICOM, entendeu-se fundamental uma nova revisão da lei 

orgânica do IPM, de modo a flexibilizar o relacionamento institucional com outros 

organismos com responsabilidades patrimoniais e culturais, a agilizar a resposta às 

diferentes solicitações e pedidos de apoio que lhe eram dirigidos pela comunidade 

museológica e a otimizar o seu papel de entidade credenciadora de museus em Portugal, 

garantindo o sucesso na implementação e estruturação da Rede Portuguesa de Museus, 

conforme enunciado no respetivo preâmbulo. 

, elaborado em colaboração com o recém-criado Observatório das Atividades 

Culturais (OAC) que se encarregou da recolha e tratamento estatístico dos dados.  

Surge, assim, o Decreto-Lei n.º 398/99, de 13 de outubro, que pela primeira vez 

atribui ao IPM autonomia não somente administrativa mas também financeira, enquanto 

este assegurasse a gestão dos projetos do PIDDAC cofinanciados pelo orçamento das 

Comunidades Europeias. Com este diploma, saíam da administração do IPM o Museu 

Nacional da Ciência e da Técnica e o Instituto de José de Figueiredo, passando o 

primeiro a revestir essencialmente a natureza de instituição vocacionada para a 

investigação da história da ciência e da tecnologia, a par da componente museológica. 

                                                           

71 Cf. IPM/OAC, Inquérito aos Museus em Portugal. Lisboa: Instituto Português de Museus/Observatório 
das Atividades Culturais, 2000. 
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No domínio da gestão das coleções e especificamente da incorporação de bens 

culturais, o novo diploma poucas alterações introduz se comparado com o seu 

antecessor. Aliás, arriscaríamos a afirmar que a questão da “política de aquisição” 

sempre surge transposta para a letra da lei como uma obrigação formal e intrínseca da 

administração do património cultural, tanto mais que corresponde a uma função 

museológica primordial, quiçá comparável à responsabilidade do Estado no que 

concerne à conservação ativa, no sentido em que o gigantismo da tarefa surge como um 

fator limitador à definição de uma ação estruturada, consistente e de longo prazo, face à 

escassez de recursos disponíveis. 

Neste sentido, enquanto o diploma orgânico de 1997 sublinhava a “necessidade 

de um forte incentivo à investigação e à colaboração com entidades especializadas, sem 

as quais não há garantias de políticas integradas de valorização, de incorporação e de 

gestão das coleções museológicas”, incluindo nas atribuições e competências do 

Instituto a de “contribuir para a definição e execução de uma política de aquisição de 

bens culturais móveis” e de “propor a aquisição de bens culturais móveis de interesse 

cultural”72, na revisão de 1999 reafirmava-se como atribuição do IPM o 

desenvolvimento de “uma política concertada de aquisição de bens culturais móveis e 

de gestão de coleções”, cabendo à sua Direção de Serviços de Inventário a organização 

dos respetivos processos73

Em ambos os diplomas era atribuída ao IPM a capacidade de exercício do direito 

de preferência na alienação de bens culturais móveis (sic), em representação do Estado e 

à margem do estatuto jurídico dos mesmos, assim como a de aceitação de doações, 

heranças e legados instituídos a favor do próprio Instituto e serviços dependentes. 

. 

A redação dada por ambos os diplomas às alíneas correspondentes a estas duas 

atribuições do IPM, embora aparentemente inócua, traduz intenções mais ou menos 

veladas da administração do património, que visavam agilizar os procedimentos 

conducentes à incorporação de bens culturais nos acervos dos museus por via das 

aquisições não onerosas. De uma forma sucinta, considerando que a questão das 
                                                           

72 Artigo 3º do DL nº 161/97, respetivamente alínea e) do nº 1 e alínea i) do nº 2. 

73 Respetivamente alínea m) do nº 2 do artigo 3º e alínea n) do artigo 13º. 
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modalidades de incorporação de bens museológicos será abordada noutro capítulo deste 

trabalho, desde já fazemos notar que a possibilidade de o IPM passar a aceitar doações, 

legados e heranças sem a prévia autorização das Finanças, como previsto no seu 

diploma criador de 1991, constituiu um ganho notório em termos da tramitação 

processual e do tempo de resposta aos interessados. Foram então tipificados os 

procedimentos inerentes, que se viram reduzidos a uma simples autorização de 

aceitação por parte da tutela dos museus, completamente acrítica e emitida sobre 

formulários-tipo criados para o efeito. Basicamente, sempre que um museu dependente 

recebia uma proposta de doação de bens culturais para o respetivo acervo ou que um 

legado ou uma herança eram instituídos a seu favor, limitava-se a preencher um simples 

formulário (cf. vol. II, doc. n.º 1 e doc. n.º 2) no qual identificava o doador ou o autor do 

legado, os bens culturais a receber, as eventuais contrapartidas exigidas ao 

museu/Estado e expunha sucintamente as razões pelas quais entendia útil a incorporação 

desses bens nas respetivas coleções. Estas propostas de incorporação eram canalizadas 

para a Direção de Serviços de Inventário do IPM que as analisava e posteriormente 

submetia à consideração superior da direção, a qual despachava, indeferindo ou 

deferindo a proposta, desde que as doações, legados ou heranças fossem livres de 

encargos. Na eventualidade de existirem encargos financeiros implícitos ou explícitos à 

aceitação dos bens propostos, a direção do Instituto ficava obrigada a emitir parecer 

para apreciação da tutela. 

Por outro lado, o exercício do direito de opção na alienação de “bens culturais 

móveis”, tal como preconizado nos dois últimos diplomas orgânicos do Instituto 

Português de Museus, contradiz na sua essência a lei de bases do património cultural 

português que vigorou até novembro de 2001 e que restringia o direito de preferência 

em caso de venda de bens classificados ou em vias de classificação, ou seja, fazia 

depender essa prerrogativa concedida ao Estado, às autarquias e aos comproprietários, 

do reconhecimento prévio do especial valor desses bens culturais. Em caso de venda em 

hasta pública, a lei concedia ao Estado cinco dias a contar da data da adjudicação para 

efetivar esse direito de opção. Ora, pelas orgânicas do IPM, de 1997 e 1999, este 

organismo do Ministério da Cultura alegadamente passaria a poder dispor deste direito 

na alienação de qualquer bem cultural móvel, o que viria a estar na origem do caso da 

pintura de Columbano Bordalo Pinheiro intitulada “O Serão”, vendida em leilão do 

Palácio do Correio Velho no ano de 2001, amplamente veiculado pelos órgãos de 
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comunicação social, o qual será abordado detalhadamente noutro capítulo do presente 

estudo. 

O incontestável avanço qualitativo que a museologia portuguesa – e não apenas 

os museus da rede nacional – conheceria nos anos subsequentes à aprovação da nova 

orgânica do IPM está intimamente associado à criação do primeiro Programa 

Operacional consagrado à Cultura, na União Europeia, que assim reconhecia na cultura 

um eixo fundamental da estratégia de desenvolvimento social e económico dos Estados-

membros.  

O III Quadro Comunitário de Apoio (QCA III), balizado entre 2000 e 2006, 

atribuiu a Portugal 351 milhões de euros no âmbito do POC (183 milhões do FEDER e 

74 milhões do Orçamento do Estado), montante equivalente a 96% do total das verbas 

canalizadas para o setor e que permitiria a muitos museus portugueses a realização de 

projetos cruciais para a cabal execução das funções museológicas a que estavam 

obrigados. Estruturado em dois eixos prioritários (eixo I - Valorizar o património 

histórico e cultural e eixo II - Favorecer o acesso a bens culturais), cada um dos quais 

subdividido em duas medidas, e contando com os serviços do Ministério da Cultura 

entre os destinatários preferenciais, o POC veio permitir a requalificação e a ampliação 

de vários museus da rede IPM, designadamente através de obras de recuperação dos 

imóveis históricos que os albergavam, de campanhas de conservação e restauro do 

património móvel e imóvel, de aquisição de equipamentos técnicos, da divulgação dos 

acervos e das instituições através de exposições e publicações várias, do 

desenvolvimento de websites, da prossecução do inventário das coleções e do arquivo 

fotográfico nacional, sua informatização e parcial disponibilização online (ação 

igualmente subsidiada por via do POSI-Programa Operacional da Sociedade de 

Informação, gerido pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia)74

Como não podia deixar de ser, os fundos comunitários permitiram ainda a 

aquisição por compra de alguns bens culturais para os acervos dos museus, 

maioritariamente realizadas junto do mercado nacional de arte e antiguidades, sem que 

tenha alguma vez existido uma candidatura ou um projeto estruturado, transversal ou 

. 

                                                           

74 O Ministério da Cultura de Isabel Pires de Lima fez saber quais as áreas prioritárias a contemplar em 
termos de investimento financeiro, sempre submetidas à linha mestra da “descentralização”: museus, 
património, equipamentos culturais e novas tecnologias. 
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direcionado, para ampliação das coleções. E se tal não sucedeu, foi porque nunca houve 

a preocupação ou o interesse, tanto por parte dos museus como dos organismos 

tutelares, de elaborar e fazer cumprir uma política de incorporação coerente que 

permitisse não apenas ir colmatando as lacunas dos acervos mas sobretudo conferir 

singularidade identitária, consistência missionária e reconhecimento do valor cultural 

único e irrepetível de instituições que, embora destinadas à edução e fruição dos 

públicos, não podem existir sem coleções vivas e dialogantes. É o que procuraremos 

demonstrar na II Parte da presente dissertação. 

Presente em todos os normativos legais atinentes às políticas culturais definidas 

em contexto pré e pós-democrático, nas últimas décadas a questão do crescimento das 

coleções museológicas – e, implicitamente, da sobrevivência dos museus enquanto 

entidades culturalmente vivas, socialmente relevantes e economicamente viáveis – tem 

sido menorizada e, de todos os esforços realizados em democracia com o objetivo de 

dotar os museus das condições mínimas de atuação, de modo a poderem responder aos 

requisitos mínimos estabelecidos internacionalmente pelo ICOM, não encontramos um 

único momento em que esta área estrutural e estruturante tenha sido privilegiada, quiçá 

mesmo considerada, mesmo em contexto institucionais de eleição como é o caso da 

própria RPM. 

Criada por Despacho Conjunto n.º 616/2000, de 17 de maio, na dependência do 

IPM, a Estrutura de Projeto Rede Portuguesa de Museus (EPRPM) tinha por missão a 

definição de um modelo para a futura RPM, sendo-lhe desde logo atribuídas 

competências para a elaboração de programas de apoio aos museus portugueses, entre 

outras. Com as Linhas Programáticas e o Plano de Atividades para o ano de 2001 

aprovados, a atuação da RPM estruturar-se-ia em três eixos basilares: 1 – Informação; 2 

– Formação; 3 – Qualificação.  

Omitindo deliberadamente a análise dos dois primeiros eixos porque marginais 

em relação ao tema que nos ocupa, procurámos, sem sucesso, dentro do eixo 

programático da “Qualificação”, um qualquer objetivo que potenciasse o 

enriquecimento dos acervos museológicos. Entre os incentivos à promoção e à adoção 

de padrões de qualidade, ao desenvolvimento de melhores modelos de gestão no que 

respeita “ao estudo, à conservação e à divulgação do respetivo património e ao 

cumprimento da sua missão social”, à qualificação dos espaços funcionais, dos serviços 
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técnicos e das atividades dirigidas aos diferentes públicos, bem como à rendibilização 

dos recursos logísticos, técnicos, humanos e financeiros, não é feita uma única menção 

ao crescimento das coleções.  

Do mesmo modo, o Programa de Apoio à Qualificação de Museus (PAQM), 

destinado a museus não dependentes da Administração Central mas integrados na RPM, 

cujo regulamento constituiu objeto do Despacho Normativo n.º 28/2001, de 23 de 

maio75

Em face das profundas alterações conjunturais ocorridas em finais da década de 

1990, a prioridade maior para a área da cultura identificada pelo XIII Governo 

Constitucional, que consistia no “aperfeiçoamento e regulamentação da Lei n.º 13/85, 

de 8 de julho”, rapidamente se revelara obsoleta. Impunha-se a redação de uma nova lei 

de bases do património cultural adaptada à realidade europeia e à reordenação 

institucional interna, de que a autonomização do Instituto Português de Arqueologia 

(IPA)

, integrava quatro programas-base e cinco subprogramas, nenhum deles destinado 

a apoiar a incorporação de bens culturais nos acervos. De facto, ao nível da gestão das 

coleções, os referidos programas apenas contemplavam a investigação, o estudo e a 

conservação, enquanto a componente programática destinada a aquisições financiava 

unicamente a compra de equipamento associado à conservação preventiva e de 

mobiliário para as reservas técnicas, como comprovam as listagens de projetos e 

candidaturas aprovadas para o ano de 2001 e seguintes, publicadas nos Relatórios 

anuais de atividades do IPM. 

76

Manuel Maria Carrilho terminaria a sua ação governativa em julho de 2000, 

depois de Portugal assumir pela segunda vez a Presidência da União Europeia, sendo 

certo que terá sido o principal responsável por uma política cultural global e sem 

precedentes na história da democracia portuguesa que, beneficiando naturalmente de 

 e do Instituto Português da Conservação e Restauro (IPCR) são apenas alguns 

exemplos, e que o então Ministro da Cultura anunciava como o esteio de um desejado 

Código do Património. 

                                                           

75 Publicado em Diário da República, série I-B, n.º 132, de 7 de junho. 

76 O IPA foi criado por Decreto-Lei nº 117/97, de 14 de maio, na sequência da polémica gerada em torno 
das gravuras paleolíticas do Vale do Côa, no mesmo ano em que era publicada a nova lei do património 
subaquático. 
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uma conjuntura financeira muito favorável, veio dinamizar e revitalizar o panorama 

cultural português em todas as suas vertentes. 

A sucessão de ministros da Cultura no seio do XIV Governo Constitucional, 

com José Sasportes a assegurar a pasta entre setembro de 2000 e julho de 2001, logo 

sucedido no cargo por Augusto Santos Silva até ao final da legislatura, terá contribuído 

para o atraso na promulgação da Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as 

bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural e se 

mantém em vigor até à atualidade. 

Muito mais elaborada e extensa do que a sua predecessora, a Lei nº 107/2001 

introduz princípios novos na ordem jurídica nacional no que ao património cultural diz 

respeito, divergindo desde logo do diploma de 1985 ao assumir a universalidade desse 

mesmo património. Neste sentido, o objeto de valorização e de proteção legal já não se 

restringe ao “património cultural português” mas todo o património cultural “como 

realidade da maior relevância para a compreensão, permanência e construção da 

identidade nacional e para a democratização da cultura”.  

À semelhança do que sucedera em termos territoriais na Europa, também as 

fronteiras patrimoniais, tradicionalmente conotadas com a autoria, o fabrico, a 

propriedade ou a ligação histórica dos bens a Portugal, se dissolveram e ampliaram, 

passando o conceito de “património cultural” a englobar todos os testemunhos com 

valor de cultura e civilização, imóveis, móveis ou imateriais e os respetivos contextos, 

desde que possuidores de interesse cultural relevante, nos termos legais. E como se a 

definição não fosse suficientemente ampla, a lei vai mais longe e inclui no seu escopo 

“quaisquer outros bens que como tal sejam considerados por força de convenções 

internacionais que vinculem o Estado Português” e explicita, ao enumerar as 

caraterísticas definidoras de bens culturais móveis que estes incluem também os “que 

não sendo de origem ou de autoria portuguesa, se encontrem em território nacional.”77

Uma segunda diferença entre a Lei nº 107/2001 e a sua antecessora é que aquela 

transfere para os cidadãos portugueses, e em especial para os proprietários e detentores 

 

                                                           

77 Vejam-se, respetivamente, os artigos 2º, 14º e 55º da lei. 
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de bens culturais, uma parte substancial da responsabilidade que até então pertencia ao 

Estado na defesa e conservação desse património.  

Simultaneamente, é possível discernir na lei vigente uma abordagem mais liberal 

à questão da propriedade real dos bens culturais móveis, tendo-se diluído no seu 

articulado a obrigatoriedade de o Estado manter a integridade das coleções (conceito 

que agora surge preferencialmente associado a fundos bibliográficos, arquivísticos e 

fotográficos e só por inerência a coleções artísticas) e impedindo-se a classificação 

jurídica de qualquer bem cultural no prazo de dez anos a contar da data da sua 

importação, ficando esse bem com o simples estatuto de inventariado. 

Ora os níveis de proteção legal a atribuir aos bens culturais móveis constituem 

outra das diferenças que distinguem as duas leis de bases. Embora implícito na 

revogada Lei n.º 13/85, a lei atual reafirma o registo patrimonial de inventário como a 

primeira forma de salvaguarda do património cultural, correspondendo ao levantamento 

sistemático e exaustivo de todos os elementos, testemunhos materiais e manifestações 

desse mesmo património. 

Para todos os bens merecedores de especiais medidas de salvaguarda, a lei 

vigente prevê a sua inclusão no regime patrimonial de classificação – a mesma forma de 

proteção prevista no diploma de 1985 -, dentro do qual distingue ainda três categorias 

que, por ordem decrescente e para o património móvel, correspondem a bens de 

Interesse Nacional (também ditos “tesouros nacionais”), de Interesse Público e de 

Interesse Municipal. O diploma revogado previa a eventual classificação genérica como 

de valor cultural, podendo ainda todos os bens, móveis e imóveis, ser classificados 

como de valor local, valor regional, valor nacional ou valor internacional.  

A diferença entre os dois diplomas reside não numa simples questão de 

nomenclatura mas na extensão dos ónus que estão associados a cada uma das categorias 

listadas. No espírito ainda muito protecionista da Lei nº 13/85, a exportação definitiva 

de quaisquer bens móveis classificados ou em vias de classificação era rigorosamente 

interdita; já para a Lei nº 107/2001, a interdição de alienação de bens classificados para 

o estrangeiro apenas se aplica aos do primeiro escalão, ou seja, os “tesouros nacionais” 

(artigo 65º), uma vez que para os de interesse público, a lei faz depender a sua 

exportação ou expedição definitivas ou temporárias da prévia autorização dos 

competentes serviços da Cultura, os quais podem submeter esses pedidos a 
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determinadas cláusulas modais. Relativamente aos demais bens classificados, ficam por 

apurar as respetivas condições de circulação, salvo a possibilidade que a lei confere à 

administração do património para vedar a saída dos bens culturais do território nacional 

a título provisório, porque remete para diplomas de desenvolvimento que nunca 

existiram.  

Não despiciendo é também o facto de a atual lei de bases, contrariamente ao 

disposto no diploma análogo que a mesma revoga, contestar de algum modo o direito de 

propriedade dos bens culturais classificados pelo Estado Português, enquanto a Lei n.º 

13/85 reduz o estatuto de todos os proprietários ou detentores desses bens ao de meros 

depositários (artigo 34º, n.º 2). 

Por último, as duas leis de bases do património cultural divergem entre si na 

variedade e abrangência das problemáticas que abordam, facto que decorre do distinto 

enquadramento conjuntural em que foram redigidas, bem como das exigências 

internacionais e até dos compromissos de ordem diplomática a que Portugal estava 

obrigado por força do direito convencional e dos acordos bilaterais estabelecidos com 

outros países, dentro e fora do espaço comunitário. É o caso da sempre polémica 

questão da restituição e do retorno de bens culturais roubados, furtados ou ilicitamente 

saídos dos respetivos locais de origem, transposta para a ordem jurídica nacional através 

da Diretiva 93/7/CEE, de 15 de março de 1993, atinente à restituição de bens culturais 

que tenham saído ilicitamente do território de um Estado-Membro78

No que às aquisições e ao crescimento das coleções públicas diz respeito, a lei 

de bases é especialmente parcimoniosa e contida, dedicando apenas a esta temática duas 

linhas no respetivo Título VI - Do regime geral de valorização dos bens culturais, em 

que se cita o “crescimento e o enriquecimento” como componentes do regime de 

valorização, para pouco depois se indicarem “os planos e programas de aquisição e 

, e que também nos 

chega por via da ratificação por Portugal da Convenção relativa às medidas a serem 

adotadas para proibir e impedir a importação, exportação e transferência ilícitas da 

propriedade dos bens culturais, de 1970 e da Convenção do UNIDROIT sobre os bens 

culturais roubados ou ilicitamente exportados, adotada em Roma (1995), entre outras. 

                                                           

78  Atualmente em fase de revisão, tendo sido adotada pela Comissão, em 30 de maio de 2013, a Proposta 
de nova Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. 
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permuta” como um dos instrumentos desse mesmo regime (alínea g) do artigo 70º e 

alínea m) do artigo 71º), respetivamente). 

Para concretização, embora parcial, dos princípios gerais acima elencados, foi 

alguns anos mais tarde criado o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, 

através do Decreto-Lei n.º 138/2009, de 15 de junho, que surge como um dos únicos 

três diplomas de desenvolvimento da Lei n.º 107/2001 que, como se sabe, continua 

maioritariamente por regulamentar79. Este diploma aprova a constituição de um fundo 

público constituído no âmbito do organismo do Governo responsável pela área da 

Cultura, com um capital inicial de 5 milhões de euros, e destina-se a financiar medidas 

de proteção e valorização relativas a imóveis integrados na lista de património mundial 

e a bens culturais móveis classificados, ou em vias de classificação, que estejam em 

situação de risco; destina-se portanto a acorrer a situações de emergência. Mais, o 

Fundo visa igualmente promover a aquisição de “bens culturais classificados, ou em 

vias de classificação, designadamente através do exercício do direito de preferência pelo 

Estado ou de expropriação” (alínea c) do supracitado Decreto-Lei), dando assim alguma 

estrutura financeira a uma tão desejável quanto urgente política de aquisições, 

consistente e coerente, para os museus estatais. Neste sentido, ainda em 2009 o titular 

da pasta da Cultura se comprometia a afetar para este efeito 20% do montante global do 

Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, ou seja, o equivalente a 1 milhão de 

euros, verba que chegaria a ser inscrita na Conta Geral do Estado para o ano de 2010, no 

subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos (SFA), da qual apenas seria despendida € 

184.710,00 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e dez euros), para não mais voltar a 

integrar os Orçamentos do Estado80

Sem quaisquer consequências palpáveis ao nível do crescimento e da 

revitalização dos acervos museológicos nacionais que uma vez mais viam goradas as 

. 

                                                           

79 Para além da criação do Fundo de Salvaguarda, até à presente data a lei de bases do património cultural 
apenas foi regulamentada nas áreas do Património Cultural Imaterial (PCI) e do regime jurídico relativo 
aos estudos, projetos, obras ou intervenções em bens culturais classificados, ou em vias de classificação. 

80 Cf. Ministério das Finanças e da Administração Pública/ Direção-Geral do Orçamento, Conta do 
Estado – Ano de 2010, vol. I, pp. 142, 371, 383 e 455. Disponível online em 
http://www.parlamento.pt/orcamentoestado/documents/cge2010/cge2010vol1.pdf. Estas medidas seriam 
publicamente apresentadas no âmbito do Colóquio Os Leilões de Arte e Antiguidades em Portugal, 
coorganizado pelo Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras de Lisboa e pelo ISCTE-Instituto 
Universitário de Lisboa, em 26 de março de 2010. 

http://www.parlamento.pt/orcamentoestado/documents/cge2010/cge2010vol1.pdf�
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suas expetativas de longa data, esta medida terá de ser contextualizada em função do 

novo quadro jurídico-institucional surgido entre 2004 e 2007, respetivamente com a 

homologação da Lei-Quadro dos Museus Portugueses (Lei n.º 47/2004, de 19 de 

agosto) e a criação do Instituto dos Museus e da Conservação, IP (IMC). 

Assumindo-se como o primeiro diploma regulador da atividade museológica em 

Portugal, a Lei-Quadro dos Museus Portugueses – que não poderá deixar de ser 

entendida como um desenvolvimento da lei de bases do património cultural -, 

determinava pela primeira vez a obrigatoriedade de cada museu definir a sua própria 

política de incorporações “consubstanciada num programa de atuação que permita 

imprimir coerência e dar continuidade ao enriquecimento do respetivo acervo de bens 

culturais”, através de um documento que se pretende público e que deverá ser revisto de 

cinco em cinco anos. 

Este documento vital, aprovado e divulgado para vários museus da Rede 

Portuguesa de Museus, foi também elaborado pelos museus e palácios da tutela da 

Cultura, cuja aprovação superior depende de prévia revisão, bem como da adequação e 

normalização de um modelo predefinido à especificidade de cada entidade museal que, 

por definição, é única e irrepetível. 

O conhecimento e a análise crítica de cada um destes documentos internos 

permitirá à tutela identificar modalidades de incorporação primordiais, hierarquizar 

prioridades face às lacunas dos acervos, bem com à localização e disponibilidade dos 

bens a incorporar para, consequentemente, afetar verbas às respetivas aquisições 

onerosas. Neste contexto, admite-se que o Estado possa vir a agir positivamente junto 

do mercado e não de forma reativa e episódica, como tem sucedido no passado mais ou 

menos recente. 

Esse mesmo objetivo encontra-se de algum modo espelhado na orgânica do novo 

IMC, IP, organismo que até 2012 congregaria as competências herdadas dos extintos 

Instituto Português de Museus e Instituto Português da Conservação e Restauro, visando 

dar cumprimento às orientações definidas pelo Programa de Reestruturação da 

Administração Central do Estado (PRACE) e aos objetivos do Programa do Governo. 

Para além da fusão das áreas dos museus e da conservação e restauro do património 

cultural móvel, o IMC concretizava um modelo de tutela administrativa já ensaiado no 

passado e desde há muito reclamado pelos profissionais da museologia, integrando os 
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seis81

Deste modo, entre as atribuições específicas do IMC, contavam-se a 

coordenação da “comissão de aquisição de obras de arte para o Estado, cuja composição 

e competências serão definidas em diploma próprio”, bem como da “comissão de 

acompanhamento do comércio de bens culturais móveis, cujas competências serão 

[igualmente] definidas em diploma próprio” (alíneas c) e d) do n.º 4 do artigo 3º do 

Decreto-Lei n.º 97/2007, de 29 de março). 

 Palácios Nacionais nos seus serviços dependentes e assim restituindo-lhes o 

estatuto de verdadeiras entidades museais, que efetivamente são, resgatando-os ao 

universo dos monumentos e imóveis históricos. 

Relativamente à primeira das referidas Comissões, convirá desde logo notar a 

expressão “obras de arte” que lhe está associada e que aprioristicamente poderíamos 

entender como uma mera incorreção terminológica, porque redutora face ao conceito de 

“bens culturais móveis”, certamente mais abrangente e coetâneo com a realidade 

tipológica dos museus dependentes do IMC. Mas assim não é.  

O que se pretendia desta Comissão era tão-somente que, a partir de uma visão 

macro, orientasse as futuras aquisições de obras de arte contemporâneas para as 

coleções do Estado, considerando a inexistência de uma política colecionista coerente e 

sistemática para a área, a necessidade de assegurar a articulação entre as instituições na 

dependência direta ou indireta do Estado que são detentoras deste tipo de acervo 

artístico e evitar a subsequente pulverização de verbas (sempre escassas) para as 

respetivas compras. Ulteriormente, poder-se-ia almejar a uma verdadeira coleção estatal 

de arte contemporânea, com amplitude suficiente de modo a abarcar a diversidade dos 

artísticos nacionais. 

Para melhor se entender o real fundamento desta “missão” atribuída ao IMC, 

haverá que recordar, brevemente, as coleções e as entidades públicas empenhadas na 

constituição de coleções afins de arte contemporânea. Em primeiro lugar, o Museu 

Nacional de Arte Contemporânea-Museu do Chiado, o único museu nacional de arte 

contemporânea à data da revolução de 25 de abril e um caso invulgar e ilustrativo da 

revisão da respetiva vocação em função de diferentes perspetivas tidas sobre as suas 
                                                           

81 O Palácio Nacional da Pena só técnica e nominalmente ficaria afeto ao IMC, sendo gerido pela empresa 
Parques de Sintra-Monte da Lua. 
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coleções e o papel a desempenhar pela instituição no panorama nacional. Criado em 

1911 com o objetivo de estudar, conservar, expor e recolher obras representativas da 

produção artística da segunda metade do século XIX e da primeira metade da centúria 

seguinte, com a viragem de 1950 rapidamente o conceito inicial de 

“contemporaneidade” se tornou obsoleto. Concomitantemente, e por definição 

vocacional, o museu via-se “impedido” de prosseguir uma linha de aquisições de obras 

de arte coevas e, assim, de documentar e acautelar a preservação, para o futuro, de 

exemplares ilustrativos da evolução da sociedade portuguesa através da correspondente 

produção artística da segunda metade do século XX que, como se sabe, conheceu 

grande incremento e novas dinâmicas em resultado da revolução democrática e da 

abertura de Portugal ao mundo. 

Partindo desta constatação e aproveitando as sinergias geradas no renovado 

bairro do Chiado após o incêndio do verão de 1988 e em cujo ressurgimento cultural o 

museu reclamava um papel importante, pelo Decreto-Lei n.º 112/94, de 2 de maio, o 

antigo Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC) passou a chamar-se Museu do 

Chiado, “por razões processuais e de rigor histórico”. A partir desta data, o museu 

empenhar-se-ia na aquisição de obras representativas da produção nacional das décadas 

de 1960, 1970 e 1980, período cronológico onde existiam maiores lacunas, que apenas 

parcialmente podem ser justificadas com o encerramento do museu por cerca de quinze 

anos.  

Convirá desde já referir que inversamente ao que é voz corrente, mesmo no 

período em que esteve encerrado por manifesta deficiência das instalações, o MNAC 

nunca deixou de ser agraciado com novas obras para o seu acervo, inclusivamente pela 

via da aquisição onerosa, sendo também ele um exemplo da clara preferência dada pelo 

Estado à arte contemporânea nos primeiros anos da democracia. Poder-se-á, pois, 

questionar a bondade, a qualidade ou mesmo a oportunidade das compras então 

efetuadas, como demonstraremos mais adiante, mas não a preponderância numérica face 

ao crescimento de outras coleções públicas de arte. 

Sob a direção de Pedro Lapa, o Museu do Chiado iniciaria a incorporação de 

obras das duas últimas décadas do século XX, dos mesmos autores nacionais que 

apresentava em exposições temporárias, numa tentativa de acompanhar, apesar da 

proverbial escassez de recursos, outras coleções institucionais constituídas fora da ação 
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direta do Estado, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos82

Simultaneamente, o Estado empenhava-se na constituição de uma coleção de 

arte contemporânea portuguesa com o propósito de dar resposta imediata aos anseios e 

reivindicações desde há muito expressos pela comunidade artística: a “Coleção 

Nacional”, afeta à Secretaria de Estado da Cultura. Vulgarmente designada por Coleção 

SEC

, da Fundação Luso-

Americana para o Desenvolvimento, das Fundações Calouste Gulbenkian/Centro de 

Arte Moderna e de Serralves, ou mais recentemente das coleções privadas, Berardo e 

Ellipse.  

83

Sem nunca ter sido formalmente afeta a uma unidade museológica que pudesse 

assegurar a sua efetiva gestão, a Coleção SEC é composta por cerca de mil duzentas e 

setenta obras e encontra-se presentemente dispersa e à guarda de diferentes entidades 

depositárias, entre as quais se incluem a Fundação de Serralves-Museu, a Câmara 

Municipal/Universidade de Aveiro (projeto “Avenida de Arte Contemporânea”), o 

MNAC-Museu do Chiado, o Centro Português de Fotografia e o Palácio Nacional da 

Ajuda (Gabinete do Secretário de Estado), havendo ainda um número considerável de 

obras a decorar gabinetes e organismos do Estado. 

, foi iniciada no ano de 1976 por iniciativa de David Mourão Ferreira - embora 

viesse a integrar um núcleo iniciado no âmbito dos antigos SNI e SEIT -, coincidindo 

temporalmente com a criação da DGAC, organismo estatal que almejava suprir graves 

lacunas no panorama cultural português, investido da missão de prestar apoio aos 

artistas e criadores nacionais e incentivar o mercado que era praticamente inexistente no 

Portugal pós-revolucionário, em virtude do desaparecimento ou da falência técnica de 

muitas galerias.  

                                                           

82 Constituída por iniciativa de Fernando Calhau e assente em critérios museológicos, a coleção CGD teve 
início no ano de 1983 – sendo, por isso, absolutamente coeva da coleção do Centro de Arte Moderna da 
Fundação Calouste Gulbenkian – e “reúne um conjunto de obras extremamente significativas da produção 
artística nacional e também algumas obras de proveniências de países de língua oficial portuguesa (…) 
[incluindo obras] das mais relevantes na produção dos artistas representados com profundidade e 
diversidade e, no seu conjunto, formam um núcleo de grande coerência histórica”, embora com algumas 
lacunas identificadas. Balizada cronologicamente entre a década de 1980 e a atualidade, “a partir de 1995, 
sob a direção de António Pinto Ribeiro e de Fátima Ramos, procurou uma especificidade capaz de suprir 
a falta de horizontes no panorama das novas emergências artísticas” (LAPA, 2010: 13 e 15). 

83 Também conhecida como “coleção MIEC” ou “Coleção MC”, consoante o enquadramento tutelar. 



 73 

Esta coleção, à qual não subjaz uma política de aquisições fortemente 

estruturada84

A coleção começou por ser constituída por obras compradas com verbas da SEC, 

na Galeria de Arte Moderna da SNBA (uma ou duas obras por artistas, no valor máximo 

de 15.000$00, até dez exposições por ano, excluindo gravuras, desenhos e guaches), em 

setembro de 1977, um novo despacho do SEC aumentava o limite de aquisições para 

20.000$00 e impunha que o “caráter significativo” das obras a adquirir fosse validado 

pela Divisão de Artes Plásticas da SEC, que deveria ter em conta as necessidades da 

coleção

 mas que replica o modelo da subvenção estatal através de compras mais 

ou menos avulsas feitas pelo Estado a artistas portugueses que expusessem na Galeria 

Nacional de Belém e na Sociedade Nacional de Belas-Artes, é muito heterogénea em 

termos da qualidade intrínseca das obras que acolhe – desde peças excecionais como a 

Cabeça de Santa-Rita até obras medíocres ou de autores que logo desapareceriam do 

panorama artístico -, ao contrário dos demais acervos museológicos, revela uma 

presença muito forte da obra gráfica, modalidade tantas vezes secundarizada mas que 

assume um papel importante na democratização da arte e que então conhece uma fase 

áurea com a Gravura – Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses a acolher os 

experimentalismos da década de 1970.  

85

Mas os critérios aquisitivos dificilmente eram cumpridos por força da 

exiguidade orçamental mas sobretudo pela obrigação a que o Estado se autovinculara, 

ao ter de adquirir obras menores em exposições da SNBA, cuja qualidade não era 

controlada e ficava muito aquém do desejável. Uma sucessão de despachos revogatórios 

emitidos pela tutela entre os anos de 1976 e 1981 dão conta das tentativas goradas no 

 e a representatividade das obras escolhidas, ouvidos os próprios artistas 

plásticos.  

                                                           

84 Chegaram a ser elencados prioridades: 1 – Primeira metade do séc. XX (primeira e segunda gerações 
futuristas); 2 – Segunda metade do séc. XX (neo-realistas, surrealistas e abstracionistas), isto é, obras de 
artistas vivos já com mérito firmado; 3 – Atividade contemporânea, sobretudo jovens criadores que se 
afigurassem como promessas de futuro. 

85 É nesta fase que, contrariando o entendimento inicial, os desenhos começam a marcar forte presença no 
conjunto porque serviam, juntamente com as gravuras, os fins didáticos e de difusão da arte 
contemporânea por todo o território nacional, em contexto das exposições itinerantes que então se 
organizavam. Passa também a ser possível adquirir em galerias comerciais, mas apenas obras de artistas 
reconhecidos e que reunissem um consenso geral da crítica de arte. Excluídos ficavam os artistas 
estrangeiros. 
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sentido da qualificação da coleção de arte, nomeadamente através de medidas concretas 

e mais justas como a limitação das aquisições a obras que tivessem representado 

Portugal em certames internacionais, que representassem a produção nacional alargando 

o sistema de compras à cidade do Porto, ou mesmo a criação de uma comissão de 

aquisições que integrasse representantes do Centro de Arte Contemporânea do Porto, da 

ESBAP e da Cooperativa Árvore, cujas propostas seriam ulteriormente analisadas e 

validadas pela DAP, em função da representatividade, preços e disponibilidades 

orçamentais. 

Apesar das reconhecidas inconsistências, a coleção continuaria a ser ampliada 

nos Anos 80 do século passado com obras dessa próspera fase da produção artística 

nacional, mas agora também com a incorporação de um sólido e representativo núcleo 

de fotografia86

Na década seguinte, entre 1996 e 1999, com a criação do Instituto de Arte 

Contemporânea (IAC) – denominado Instituto das Artes (IA) a partir de 2003 -, formar-

se-ia um novo núcleo que, embora constituído por apenas trinta e sete obras de artistas 

nacionais e internacionais, revela profundidade e unidade programática de obras, 

espécimes que foram adquiridos com verbas de um programa PIDDAC específico para 

aquisição de obras de arte

. Considerando os orçamentos então disponíveis e a situação do País, as 

aquisições realizadas com o objetivo de ampliar da dita “Coleção Nacional” não podem 

deixar de ser vistas como um significativo esforço financeiro do Estado, se 

considerarmos que nos sete anos e meio que medeiam entre a Revolução de 1974 e o 

incêndio da Galeria Nacional de Belém, em 21 de agosto de 1981, foram dispendidos 

3.661.405$00 (o equivalente a 224.220,00 €) em novas obras, muitas das quais 

consumidas pelo fogo, conforme documento em anexo (cf. vol. II, doc. n.º 3). 

87

                                                           

86 Este núcleo fotográfico, atualmente depositado no CPF, surge de uma iniciativa da então Secretária de 
Estado da Cultura, Teresa Patrício Gouveia, que convidou o Professor Jorge Calado a definir um 
programa de aquisições para a constituição de uma coleção nacional de fotografia. 

 e que mais tarde acabariam por ser acoplados à dita 

Coleção SEC.  

87 Este programa teve uma execução prevista, em 1997, de 60.000 contos (equivalente a 403.560,00 €), de 
55.000 contos em 1998 (ca. 361.340,00 €), 90.000 contos em 1999 (ca. 578.200,00 €) e 100.000.000$00 
em 2000 (equivalente a 620.660,00 €).  
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Mas a etérea prática colecionista do Estado no que à arte contemporânea diz 

respeito, e que tem resultado na recorrente dispersão de recursos, encontra também 

expressão em dois outros núcleos: o destinado ao Museu de Arte Moderna, do Porto, e 

outro associado à Fundação das Descobertas (Centro Cultural de Belém). 

Em janeiro de 1976, a comunicação social anunciava a criação do Centro de 

Arte Contemporânea do Porto, um projeto com objetivos claramente pedagógicos, 

elencado no âmbito das atividades culturais do Museu Nacional de Soares dos Reis, que 

previa a constituição de um núcleo exemplificativo do processo evolutivo da arte 

portuguesa (sobretudo nortenha) ao longo do século XX. Para concretização deste 

projeto embrionário do futuro Museu de Arte Moderna, desde logo se solicitava a boa 

colaboração de colecionadores, artistas e galeristas que estivessem interessados em 

ceder, a título de depósito, obras rigorosamente selecionadas que ficariam expostas em 

permanência no Museu, juntamente com aquelas que a disponibilidade orçamental 

permitisse vira a acrescentar ao acervo. À semelhança da coleção SEC, também este 

núcleo idealizado por Fernando Pernes previa a inclusão de “um amplo setor de 

gravuras de artistas portugueses” destinadas a exposições itinerantes que irradiariam “a 

ação museológica pela província.”.  

Seis anos mais tarde, o Ministro da Cultura anunciava a criação do futuro 

Museu Nacional de Arte Moderna (MNAM) do Porto, cuja proposta já se encontrava 

em apreciação pelo Conselho de Ministros e que tinha por modelo teórico o Centro de 

Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, inaugurado em 1983. Alicerçando-se 

no dito Centro de Arte Contemporânea (CAC) que se manteve ativo até 1980, a 

comissão organizadora do MNAM incluía os nomes de Pernes, José-Augusto França, 

Fernando de Azevedo e Emília Amaral Teixeira e desde logo iniciou a compra de obras 

para a nova unidade museológica que, continuando a ser propriedade do Museu 

Nacional de Soares dos Reis, ainda hoje se encontram depositadas em Serralves. 

Importará ainda recordar o caráter inovador do apoio mecenático prestado pela Têxtil 

Manuel Gonçalves, SA a este projeto “oferecido” à cidade do Porto. 

A Fundação das Descobertas foi instituída em 1991 entre o Estado Português e 

várias entidades do setor privado e no respetivo diploma fundador pode ler-se que o 

Estado se compromete a dotá-la “do recheio do museu permanente a instalar no Centro 
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Cultural de Belém, em direito de propriedade ou usufruto.” (Decreto-Lei n.º 361/91, de 

3 de outubro, artigo 5º, alínea a) do n.º 6), que constituiria património da Fundação.  

Porque não existem propriamente motivações ou critérios distintos que 

individualizem as duas coleções de arte contemporânea da SEC e do CCB, por 

despacho da tutela datado de 30 de outubro de 1991, foi autorizada, sob proposta da 

Direção-Geral de Ação Cultural, que o suporte financeiro para compra das obras para a 

dita coleção SEC fosse encontrado no PIDDAC do IPPC. Como se entende, a 

canalização de verbas do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da 

Administração Central atribuído ao IPPC para o fim acima descrito inviabilizou, 

naturalmente, eventuais compras de bens culturais para os serviços dependentes. 

Arriscaríamos ainda a dizer que as discutíveis opções então tomadas em prol da 

valorização artística da Nação estão bem patentes na dificuldade experimentada pela 

tutela do património quando confrontada com a inexistência de contrapartida na dotação 

do Instituto para despesas correntes, indispensáveis ao reforço da rubrica “valorização e 

defesa dos valores culturais”. Como as obras a adquirir não iriam integrar nenhum 

acervo museológico, não se enquadravam nos “bens suscetíveis de constituir fator de 

dinamização e enriquecimento da cultura junto dos indivíduos” tendo, por isso, de ser 

classificados como bens de capital, com as caraterísticas de uma despesa de 

investimento. 

Em 1999 a Fundação é renomeada, passando então a designar-se Fundação 

Centro Cultural de Belém, e de acordo com os novos estatutos integrava o respetivo 

património o “recheio do museu ou museus permanentes, em regime de propriedade ou 

usufruto, temporário ou vitalício, conforme resultar do ato de dotação”, constituído por 

bens inalienáveis e que não podiam ser dados em garantia, “se o contrário não resultar 

do ato de dotação” (Decreto-Lei n.º 391/99, de 30 de setembro, respetivamente artigo 

5º, n.º 2 alínea a) e artigo 7º, n.º 2). 

Mais recente exemplo da desregulada afetação de verbas públicas à aquisição de 

obras para diferentes coleções de arte contemporânea é o da já mencionada Coleção 

Berardo, objeto de protocolo de colaboração assinado entre o Comendador e o Estado 

Português no ano de 2006, pelo qual este último ficava obrigado a contribuir com meio 

milhão de euros anuais para a compra de novas obras para a coleção, a entregar à 

Fundação CCB até 31 de março de cada ano civil, num período com início em 2007 e 
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termo em 201588

Considerando que nos últimos anos as aquisições onerosas têm sido raríssimas - 

se não mesmo inexistentes - pelo facto de as partes contratantes se terem escusado à 

entrega das verbas acordadas protocolarmente para este efeito, certo é que desde a 

celebração do acordo foram adquiridas cerca de duas centenas de obras que, 

desejavelmente, deveriam manter autonomia em relação ao corpus primitivo da coleção 

Berardo, constituindo um núcleo com coerência interna que pudesse, em qualquer 

momento, vir a enriquecer a Coleção Nacional de arte contemporânea que continua por 

cumprir e, sobretudo, que carece de afetação permanente e definitiva a uma instituição 

museológica. 

. Este montante integraria um fundo específico para aquisição de obras 

de arte, “dotado de verbas provenientes dos instituidores, dos fundadores e de outras 

entidades que queiram contribuir”, isto é, seria constituído pelas verbas do capital 

fundacional e pelas entregas anuais subsequentes, geridas pela Fundação de Arte 

Moderna e Contemporânea — Coleção Berardo, sendo que as novas aquisições 

integrariam o seu património próprio. 

Também no período 2006-2007 se concretizou a renovação do protocolo 

originalmente celebrado com a Fundação de Serralves, no ano de 2003, para aquisição 

de obras de arte para o respetivo museu. Este novo acordo previa a constituição, num 

prazo de oito anos, de um fundo de 14 milhões de euros para a aquisição de objetos 

artísticos, comprometendo-se o Ministério da Cultura em contribuir, de forma faseada, 

com metade do montante global, por abraçar este projeto como uma das suas 

prioridades89

                                                           

88 Cf. Artigo 7º do Decreto-Lei n.º 164/2006, de 9 de agosto - Protocolo celebrado entre o Estado, através 
do Ministério da Cultura, a Fundação Centro Cultural de Belém, a Associação Coleção Berardo e o 
colecionador José Manuel Rodrigues Berardo para instalação de um museu de arte moderna e 
contemporânea no Centro Cultural de Belém (Lisboa). 

.  

89 Este fundo, que contava igualmente com a contribuição financeira de autarquias locais, entre as quais a 
Câmara Municipal do Porto que atribuía um subsídio no valor de 180 mil euros, permitiu a compra de 
mais de sete centenas de obras para o Museu de Arte Contemporânea. Mais recentemente, em 2011, a 
conjuntura económica impôs a revisão do acordo, tendo-se reduzido, por mútuo acordo entre o MC e a 
Fundação de Serralves, os 14 milhões de euros iniciais para 12,950 milhões de euros atribuídos pelo 
Estado para aquisição de obras de arte. Todavia, não podemos deixar de assinalar que o Museu de 
Serralves continua a subsistir graças aos contratos de depósito e de comodato celebrados com diferentes 
entidades singulares e coletivas, entre as quais a própria SEC, representada através da sua própria coleção 
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Não obstante o conhecimento da realidade que sucintamente acabámos de 

descrever, não seria ainda no âmbito do extinto IMC que a política de aquisições de 

bens museológicos seria definida - independentemente da extensão que se queira 

atribuir a este conceito ou da estrutura formal que o viesse a sustentar – embora à 

margem da estrita letra da lei, tivesse chegado a ser elaborada uma proposta concreta90

Do mesmo modo, continua adiada sine die a tão necessária revisão do universo 

de bens culturais móveis classificados, um conjunto de cerca de 2.200 bens móveis, 

maioritariamente na posse de particulares singulares, que o Estado arrolou, inventariou 

ou classificou desde a década de 1930 segundo critérios muito díspares e que hoje se 

afiguram totalmente desadequados. É consensualmente aceite pela administração do 

património cultural, pelos proprietários e detentores de bens culturais móveis e pelos 

próprios meios académicos que a inscrição de bens culturais em qualquer dos escalões 

do atual regime patrimonial de classificação deve apenas incidir sobre espécimes de 

inestimável valor cultural cujo estatuto, assim reconhecido pela Administração, 

pressuporia um compromisso tácito de aquisição para as coleções públicas, no momento 

em que os legítimos proprietários desses bens os pretendessem alienar. 

, 

para a qual contribuímos muito ativamente, referente à composição e ao funcionamento 

da dita Comissão de aquisição, que contemplava todas as tipologias e balizas 

cronológicas das coleções museológicas de arte.  

Por último, não será demais recordar que uma política de incorporações de bens 

culturais para os museus não deve nem pode continuar a ser exclusivamente associada, e 

por isso adiada, às aquisições por compra, que exigem a afetação de verbas específicas 

nos orçamentos institucionais. Sabendo-se que as aquisições não onerosas (sobretudo 

doações e legados) assumem cada vez mais um papel preponderante na renovação dos 

acervos, o facto de estas modalidade de incorporação não estarem dependentes da 

flutuação e do imediatismo dos mercados, não dispensa a aferição prévia, por parte da 

entidade destinatária, da relevância culturais dos bens a incorporar, mediante a sua 

confrontação com os princípios e critérios estabelecidos em documento interno próprio.  

                                                                                                                                                                          

bem como de obras cedidas em depósito (de longa duração, diríamos) pelos Museus de Soares dos Reis e 
do Chiado.  

90 Nos termos dos Estatutos do IMC, IP, definidos pela Portaria n.º 377/2007, de 30 de março. 
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Com o objetivo claro de promover estas modalidades de incorporação – que 

serão alvo de análise detalhada num capítulo posterior – cuja aceitação sempre esteve 

adstrita às direções dos diferentes organismos da Cultura responsáveis pelo património 

cultural móvel por delegação da respetiva tutela, a orgânica do IMC-IP chegava mesmo 

a clarificar que “as doações efetuadas ao IMC, I. P., e aos seus serviços dependentes são 

consideradas donativos de interesse público, beneficiando automaticamente da 

aplicação do regime jurídico do mecenato.” (Decreto-Lei n.º 97/2007, de 29 de março, 

artigo 11º, n.º 5). 

A extinção do Instituto dos Museus e da Conservação, IP, em 2012, e 

transposição das respetivas competências e atribuições para a atual Direção-Geral do 

Património Cultural, correspondeu a um profundo retrocesso ao nível das políticas 

museológicas, particularmente no que concerne à expetativa de renovação e de 

ampliação dos acervos em função de um plano estruturado, transversal e de médio 

prazo. Embora extravasando os limites cronológicos definidos para esta dissertação, não 

podemos deixar de assinalar que na orgânica da DGPC a questão basilar da política de 

incorporações para os museus nacionais é omissa, elencando-se apenas no respetivo 

articulado a “aquisição de obras de arte para o Estado”, cuja coordenação compete à 

própria DGPC e já não a uma Comissão estatutariamente autónoma. 

 

 

I.2 - A circulação transfronteiriça e a saída definitiva de bens culturais do 

território nacional. Que repercussões no património museológico nacional? 

 

A manutenção em território nacional do património cultural móvel relevante 

para o País, nomeadamente através da interdição da sua exportação ilícita foi, desde a 1ª 

República, um dos desígnios nacionais expressos na legislação cultural portuguesa e um 

dos pilares que, transversal e invariavelmente, sustentaram as diferentes políticas 

patrimoniais. 

A bem conhecida e documentada fuga de pessoas, património e divisas de 

Portugal no chamado “período revolucionário” foi, muito naturalmente, acompanhada 
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pela saída do território nacional de património artístico de elevado valor, afeto a 

coleções privadas de arte ou simplesmente procedente de recheios de residências de 

famílias endinheiradas e de algum modo associadas ao regime do Estado Novo. 

Para evitar a exportação ilícita e descontrolada de bens culturais existentes no 

País, em 2 de maio de 1974 a Junta de Salvação Nacional decretava que “a exportação, 

ou saída por qualquer forma, para outro território nacional ou para o estrangeiro de 

notas, moedas metálicas, divisas, ouro, prata, outros metais e pedras preciosas, títulos de 

crédito, ou outros valores, nomeadamente antiguidades, quadros e objetos de arte”, era 

punida com prisão maior de dois a oito anos, sem prejuízo de sanções mais graves 

resultantes da aplicação da lei geral.91

Para forçar o controlo e fazer cumprir a lei, a Escola Superior de Belas-Artes de 

Lisboa era frequentemente chamada a emitir pareceres sobre o valor artístico das obras 

de arte e de mobiliário que aguardavam autorização de saída para o estrangeiro, 

documentos exigidos pelos serviços aduaneiros aos proprietários desses bens culturais. 

E era tal o volume de pedidos que então chegavam àquele estabelecimento de ensino 

que logo foi criada uma Comissão de Peritagem constituída por dois docentes e dois 

alunos, até que, em julho de 1975, o respetivo Conselho Diretivo sugeria à tutela que 

este tipo de serviço passasse a ser solicitado ao MNAA ou à Academia Nacional de 

Belas-Artes, organismos tecnicamente mais habilitados para assegurarem as ditas 

peritagens

  

92

                                                           

91 Decreto-Lei N.º 181/74, de 2 de maio (DG I série, nº 102, de 2 de maio), artigo 1º, alínea d). 
Sublinhados nossos. Os princípios de salvaguarda expressos neste diploma, seriam posteriormente 
retificados pelo Decreto-Lei N.º 189/74, de 6 de maio, da Junta de Salvação Nacional, que limitava as 
referidas sanções a operações e ações que envolvessem montantes superiores a 30.000$00 (seiscentos 
euros). 

. Os exames periciais passaram então a ser solicitados diretamente à DGAC 

pela Guarda-fiscal, a pedido dos importadores. Aos conservadores dos museus 

nomeados pela tutela competia, mediante remuneração, observar os bens importados 

para os classificar, ou não, no artigo da pauta aduaneira correspondente a “antiguidades 

com mais de cem anos”, sendo sempre exarado no bilhete de despacho o resultado do 

exame. 

92 Arquivo DGPC. Fundo: DGAC, Proc.º 110, Livro 5, N.º 229. 
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Mas a instabilidade política e social que então se vivia teve igualmente 

expressão na atuação legislativa. Assim, e com o objetivo de evitar a asfixia da 

economia nacional e de promover o seu crescimento, os princípios punitivos expressos 

nos diplomas de maio logo seriam revogados pelo Decreto-Lei N.º 238/74, de 3 de 

junho, do Ministério da Coordenação Económica / Secretaria de Estado do Comércio 

Externo e Turismo que, no seu artigo 1º, decretava que “São autorizadas (…) as 

exportações de pedras preciosas, de objetos, ou suas partes, de prata, ouro, platina e 

outros metais preciosos, quadros e objetos de arte, que não sejam classificados como 

antiguidades (…)”.  

De facto, os bens artísticos de maior valor patrimonial que não davam entrada 

nas coleções públicas abandonavam, lícita ou ilicitamente, as fronteiras portuguesas, 

tendo por destinos preferenciais o Brasil e Espanha, sendo que deste último país eram 

posteriormente “lançados” no mercado internacional, sobretudo o britânico.  

A título de exemplo, recordamos a coleção do banqueiro Ricardo do Espírito 

Santo Silva, cujo quinhão mantido na posse da família seria parcialmente vendido nas 

praças londrinas das décadas de 1970-80, ou mesmo da pintura de Giovanni Battista 

Tiepolo intitulada Triunfo de Anfitrite que, apesar de inventariada pelo Estado e, por 

isso impedida de ser alienada para o estrangeiro, foi vendida num leilão da Christie's de 

Londres em 9 de julho de 1976 (lote 11), pertencendo atualmente à Walpole Gallery 

Ltd., Londres (fig. 1). Um terceiro caso paradigmático é o do Tríptico da Crucificação e 

os Doadores, de Joos Van Cleve, ca. 1530-1540, que terá saído de Portugal no pós-25 

de Abril, em consequência da ocupação da residência do seu proprietário português por 

movimentos proletários, tendo sido vendida ao Museu Nacional de Arte Ocidental de 

Tóquio (Japão), onde deu entrada em 1976, por compra (fig.2).  

Vários outros exemplos poderiam ser citados, como o da coleção de arte do 1º 

Conde da Póvoa93

                                                           

93 Entre as peças desta última coleção que saíram do País no período pós-revolução, sobretudo entre abril 
de 1974 e novembro de 1975, conta-se a baixela rocaille encomendada pelo Barão de Teixeira ao mais 
famoso ourives inglês da época, Paul Storr (Londres, 1823), que seria vendida em leilão na Suíça, no ano 
de 1976. 

, ou a extraordinária coroa em ouro, diamantes, rubis e esmeraldas 

que se crê ter sido oferecida pela Família Real Portuguesa a Nossa Senhora do Cabo da 

Igreja de São Lourenço de Azeitão, vendida a Nelson Rockefeller pela Antique 
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Porcelain Company, em novembro de 197594. Revendida mais tarde pela Sotehby’s de 

Nova Iorque em dezembro de 1985 (fig. 3), esta coroa setecentista, que se julga ter feito 

parte de um lote de objetos preciosos ofertados por D. José I a vários templos 

portugueses no pós-terramoto de 1755, regressaria ao mercado em junho de 1993, tendo 

o IPM envidado esforços no sentido de a adquirir para as coleções públicas, mas sem 

sucesso95

Ainda duas pinturas da coleção de D. Luís I, supostamente perdidas no incêndio 

que deflagrou no Palácio da Ajuda na noite de 23 para 24 de setembro de 1974: um 

auto-retrato atribuído a Rembrant, posto à venda em leilão realizado no Palais Galliera 

(Paris), em finais daquele mesmo novembro, e uma pintura da Escola Italiana do século 

XIX, representando militares a cavalo, que terá sido vendida pela Christie’s no início de 

1975

. 

96

Porque com repercussões mediáticas, consequências penais e contornos de 

novela policial, merece especial menção o caso dos 943 bens culturais apreendidos em 

julho de 1975 e mais tarde depositados no Banco de Espanha, associado à rede que 

então operava em Portugal, alegadamente com a conivência das autoridades policiais de 

outros países e de elementos da Guarda Fiscal, que se encarregava de fazer passar a 

fronteira obras de arte e bens valiosos, pertença de vários colecionadores, os quais eram 

recolhidos num armazém junto a Tuy

. 

97

Entre os lotes apreendidos contavam-se quarenta e sete pinturas, entre as quais 

vinte e quatro obras de Vieira da Silva, treze quadros de Serge Poliakoff, três do pintor 

surrealista René Magritte - entre os quais o famoso e recentemente reposto no mercado 

internacional Le Territoire (fig. 4) - bem como obras de Sonia Delaunay e do cubista 

 antes de serem inseridos no mercado de arte e 

antiguidades. 

                                                           

94 Cf. The Connoisseur Magazine – Jewellry Issue, novembro de 1975. 

95 Eram então proprietários da coroa portuguesa os milionários Gloria e Richard Manney que novamente 
através da leiloeira Sotheby’s a colocam à venda por 12.000 a 180.000 USD (ca. de 18.000 a 27.000 
contos), um montante demasiado elevado para o orçamento português. 

96 Cf. Requerimento apresentado pelo deputado do MDP/CDE, Levy Casimiro Baptista, em sessão da 
Assembleia Constituinte de 4 de março de 1976 

97 Reportagem “O tesouro que passou a fronteira ‘a salto’”, in Semanário Jornal, de 20 de novembro de 
1982. 
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Albert Gleizes, quase todas propriedade do banqueiro Jorge de Brito, mas também 

alegadamente de Fernando Pedro Guedes, Manuel Fernandes Magalhães98

Todos estes lotes seriam contestados por Luís Mello do Rego, que se declarava 

diretor do Museu do Caramulo e colecionador de Arte e que acabaria por ver as suas 

pretensões reconhecidas pelo tribunal espanhol, antes de a titularidade das mesmas ser 

contestada por colecionadores e financeiros que se apresentavam como os seus 

verdadeiros proprietários. Alguns destes bens acabariam por regressar a Portugal ainda 

na década de 1980, como sucederia com as excelentes telas de Maria Helena Vieira da 

Silva que, por interceção do então Presidente Mário Soares, seriam reimportadas e 

posteriormente depositadas por Jorge de Brito na Fundação Arpad Szenes-Vieira da 

Silva (FASVS), cujo Museu se pensava desde 1985 para ser inaugurado nove anos mais 

tarde. Sendo muitas destas obras superiores às doadas pela artista plástica, tanto em 

termos de qualidade estética como de representatividade do seu percurso artístico, 

viriam suprir lacunas óbvias na limitada coleção, enquanto se aguardava que o Estado 

cumprisse o compromisso então assumido de adquirir as obras julgadas necessárias e 

fundamentais ao discurso expositivo. Assim não sucederia e estas mesmas obras 

voltariam muito recentemente a abandonar o País, depois de um muito moroso e 

lamentável processo destinado a classificar juridicamente vinte e duas das telas de 

Vieira da Silva que conduziu ao levantamento do depósito efetuado na FASVS pelos 

herdeiros do colecionador e à sua venda no mercado parisiense pela leiloeira Tajan 

(2011)

 e dos 

empresários vinícolas Silva Reis e Fernando Guedes, do Porto, avaliadas em 41.100 

milhões de pesetas. Incluíam-se também trezentos e cinquenta e quatro lotes de peças 

cerâmicas dos séculos XV a XIX (33,017 milhões de pesetas) e duzentos e oitenta e sete 

objetos de ourivesaria e prataria portuguesa e inglesa dos séculos XVII a XIX e sessenta 

e duas moedas (24,5 milhões de pesetas), entre os quais se contava o famoso “licórnio”, 

peça única no mundo e também ela da coleção Jorge de Brito, perfazendo um total de 

98,169 milhões de pesetas.  

99

                                                           

98 Dono e único acionista do banco homónimo que, depois de um fulgurante sucesso, trilhava o caminho 
da internacionalização quando se deu a revolução de 1974. 

 (fig. 5), juntamente com muitos outros bens de absoluta relevância cultural 

99 Veja-se, a propósito, a “Ata nº 4 da Reunião da Secção Especializada dos Museus e da Conservação e 
Restauro, do Conselho Nacional de Cultura”, de 20 de abril de 2011, disponível online em 
http://www.imc-ip.pt/pt-PT/conselho_nac_cult/ContentDetail.aspx. Consultado em 20/04/2013. 

http://www.imc-ip.pt/pt-PT/conselho_nac_cult/ContentDetail.aspx�
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como telas de Souza-Cardoso, Sonia Delaunay, Júlio Pomar, Amadeo Modigliani e da 

Escola Inglesa dos séculos XVII e XIX (incluindo um retrato de um seguidor de Van 

Cleve), a par de cerâmicas de Pablo Picasso e espécimes das artes decorativas asiáticas.  

Alegariam sempre os proprietários dos bens culturais expatriados, a fim de 

justificarem a necessidade de venda desse património no mercado internacional de 

antiguidades, a falta de liquidez provocada pelas convulsões político-económicas 

decorrentes do contexto revolucionário. 

De modo a fazer cumprir a lei, passaram a ser realizadas inúmeras peritagens por 

técnicos da Junta Nacional da Educação e dos museus nacionais (sobretudo do Museu 

Nacional de Arte Antiga) sem que, contudo, nessas verificações fossem detetados bens 

culturais de grande relevância, mas tão-somente objetos de índole decorativa, na 

maioria dos casos de valor histórico-artístico e qualidade intrínseca muito inferiores a 

peças que iam aparecendo em vendas de rua – como porcelanas chinesas de exportação, 

ditas “Companhia das Índias” – e que, como era veiculado, haviam sido furtadas por 

ocasião da Revolução de 25 de abril de 1974.  

Com base nos pareceres dos especialistas deslocados ao local onde se 

encontravam os bens a exportar, a tutela da Cultura emitia as correspondentes 

autorizações. Os únicos casos de indeferimento por nós identificados diziam respeito a 

peças de origem e/ou de autoria portuguesa, ou a espécimes ilustrativos de tipologias 

tidas por caraterísticas da produção artística nacional - como é o caso da talha e da 

azulejaria – ou quando os relatórios dos peritos, muito excecionalmente, assinalavam a 

particular relevância ou a singularidade desses bens.  

Nestes casos, a interdição de saída conduzia à inventariação jurídica dos bens 

culturais, cuja tramitação passou a estar a cargo da Comissão Organizadora do Instituto 

de Salvaguarda do Património Cultural e Natural100, procedimento que poderia demorar 

três anos até estar concluído, o que acontecia com a respetiva publicação no jornal 

oficial do Governo101

                                                           

100 Esta Comissão era igualmente responsável pela avaliação das propostas de aquisição de património 
cultural para as coleções públicas. 

. 

101 Citamos, a título meramente ilustrativo, o processo atinente à exportação de vários bens culturais por 
uma cidadã alemã que pretendia regressar ao seu país de origem, em Setembro de 1975, tendo sido 
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A consulta dos processos de exportação guardados no hoje centralizado arquivo 

da Direção-Geral do Património Cultural permite reconhecer a realidade acima descrita, 

bem como associar uma percentagem significativa desses processos a cidadãos 

estrangeiros residentes em Portugal e que, nos anos subsequentes à revolução de abril 

regressaram aos respetivos países de origem, levando consigo os recheios das suas 

casas. O destino preferencial era o Brasil, mas também se identificam exportações de 

património cultural móvel para vários países da Europa e mesmo para a longínqua 

Austrália, sendo ainda de assinalar alguns casos em que o arquivamento desses pedidos 

era pedido pelos requerentes. 

Recorde-se que até 1986, ano em que é comprada e renovada a leiloeira Leiria e 

Nascimento por Clara Ferreira Marques, o mercado de antiguidades em Portugal estava 

estagnado, tendo até então mantido caraterísticas profundamente elitistas, porque as 

vendas eram mantidas privadas, para uma clientela restrita e selecionada. Como recorda 

aquela leiloeira (NUNES, 2011: 122), foi com o leilão da coleção do banqueiro Miguel 

Quinas, por si realizado na Quinta de Caneças e que ficaria conhecido como o “leilão do 

século”, que os leilões de arte e antiguidades se democratizaram em Portugal, abrindo-

se a um público mais vasto e indiferenciado. 

Três anos volvidos sobre a Revolução, eram promulgadas novas medidas 

protetoras do património cultural, desta feita o pertencente a empresas constituídas há 

mais de 25 anos e com capital social superior a vinte e cinco milhões de escudos. É esse 

o teor do Decreto-Lei N.º 429/77, de 15 de outubro (publicado em DG I Série, nº 239) 

que determinava a inalienabilidade dos arquivos e bens culturais, históricos e científicos 

das empresas privadas, nacionais ou estrangeiras “que pela sua antiguidade, relevância 

económica ou influência política hajam tido grande projeção na vida nacional em 

qualquer tempo”, sendo que a responsabilidade pela manutenção deste património 

competia às direções das próprias empresas. 

                                                                                                                                                                          

impedida a saída de apenas uma espingarda com fechos de sílex e punções britânicas, que o perito do 
Museu Militar de Lisboa consultado para o efeito entendia ser um “exemplar já pouco frequente em 
Portugal” – Proc.º 7.7.2.1 (80), de 1975 – Caixa 45, Arquivo da DGPC, Fundo IMC-IP, ou um outro 
processo em que uma cidadã portuguesa pretendia levar para o Brasil os móveis utilitários de sua casa, 
alguns dos quais, embora perfeitamente banais, ficariam retidos para serem inventariados pelo Estado). 
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Enquanto isso, a imprensa nacional dava conta de uma “vaga” de exportações 

ilícitas do território português de obras de arte de grande qualidade, concretizada 

paulatinamente mas em larga escala, e uma reportagem do jornal O País, intitulada 

“Património artístico leiloado no estrangeiro”102

Os destinos preferenciais dos bens culturais saídos de Portugal eram o Reino 

Unido/Londres, para as Artes Plásticas (pintura e escultura), a Suíça e a Espanha para as 

peças de ourivesaria e prataria bem como para a porcelana chinesa brasonada, 

constando ainda o Brasil na lista dos destinos possíveis, como já referido. 

 citava mesmo exemplos concretos, 

como a já mencionada tela de Giambattista Tiepolo, um Rubens que havia sido 

observado por “peritos” que o terão classificado como “pintura sem interesse”, um van 

de Velde, uma “Natividade” de Josefa de Óbidos, dois Jean-Baptiste Monnoyer (um da 

antiga coleção Burnay e outro de uma série das Estações do Ano) e peças de ourivesaria 

de Thomas Germain, a par de obras mais recentes da autoria de Serge Poliakoff e 

Appel, entre outras. A peça jornalística avançava mesmo os modos mais comuns de 

saída de bens culturais: ou dissimulados dentro de contentores ou, no caso das pinturas, 

com repintes modernos sobre as composições originais. 

Na Junta Nacional de Educação do Ministério da Educação e Investigação 

Científica, a questão da alienação ilegal para o estrangeiro de bens culturais era assunto 

recorrente, como dá conta a informação do arquiteto Octávio Lixa Filgueiras, vogal da 

4ª Subsecção da 2ª Secção da JNE, datada de 17 de abril de 1977, e cujo teor seria 

aprovado em sessão de 6 de maio do mesmo ano, a qual terminava apelando à 

intervenção do Governo, atendendo à amplitude que o problema havia atingido. Aliás, 

pela mesma data, chegavam à administração do património cultural notícias vagas da 

recente fuga para a Suíça e a Alemanha de importantes espécimes organológicos, entre 

os quais uma fantástica coleção de automatofones e um órgão positivo oriundo de uma 

igreja alentejana. 

Mas nem só no PREC e no pós-PREC foram ilicitamente exportadas obras de 

arte da maior relevância artística, com ou sem proteção legal, para irem enriquecer os 

acervos de museus estrangeiros; esta fuga de património prosseguiria na década de 

1980. No Musée de Dijon, por exemplo, podemos encontrar obras pictóricas saídas do 

                                                           

102 O País, Ano II, n.º 67, semana de 15 a 21 de abril de 1977, pp. 24-26. 
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nosso país em 1982/83 e compradas pelo museu francês numa altura em que as questões 

da proveniência dos bens culturais incorporados nos museus e da “diligência devida” 

não eram sequer equacionadas103

Como seria expetável, a próspera década de 1990 não deixou relatos sobre a 

exportação definitiva de obras de arte que nos mereçam especial menção, admitindo-se, 

inversamente, que neste período terão entrado em Portugal muitos e bons espécimes 

artísticos, com o objetivo de enriquecerem as várias coleções privadas que então se 

formavam. Não obstante esta perceção generalizada, e pese embora as isenções fiscais 

que a Lei nº 13/85, de 6 de julho (nº 3 do artigo 32º), oferecia aos importadores de bens 

culturais cujo inegável valor cultural para o País viesse a ser reconhecido pelo 

Ministério da Cultura, não existem nos arquivos da DGPC processos em número 

suficiente para o comprovar. A razão para tal facto é, em nosso entender, fácil de 

explicar: de acordo com a lei do património cultural vigente, a atribuição de benefícios 

fiscais teria de ser acompanhada pela classificação dos bens importados, limitando os 

direitos dos respetivos proprietários em termos da sua alienação e circulação 

internacional

.  

104

Este princípio, nunca pacífico, encontra raízes na discussão havida em finais da 

década de 1940 no seio da Junta Nacional de Educação, quando o Estado se mostrava 

empenhado em regular “o número crescente de obras de arte que, nos últimos tempos, 

quer os particulares, quer as casas de negócio vêm fazendo entrar no país”, mas também 

incentivar a importação, com o fito de vir a adquirir essas peças para mobilar os 

Palácios Nacionais e as muitas repartições do Estado espalhadas pela metrópole e 

.  

                                                           

103 É o caso da tela de Jacques Stella representando a Infância de Jesus ou Sagrada Família, séc. XVII 
(fig. 6), cujo registo é disponibilizado online através da base de dados Joconde, do Ministério da Cultura 
Francês, em: 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=AUTR&VA
LUE_1=STELLA%20Jacques&NUMBER=27&GRP=0&REQ=%28%28STELLA%20Jacques%29%20
%3aAUTR%20%29%20ET%20%28%27%24FILLED%24%27%20%3aVIDEO%29&USRNAME=nobo
dy&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=1&SYN=1&IMLY=CHECKED&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=
100&DOM=All. Consultado em 15/09/2013. 

104 Importa aqui referir que diligenciámos junto da Autoridade Tributária e Aduaneira do Ministério das 
Finanças, entidade tutelar das Alfândegas Portuguesas e responsável pelo controlo das exportações e 
importações, no sentido de apurarmos os registos existentes sobre as importações de bens culturais. 
Contudo, esta abordagem revelar-se-ia infrutífera, no sentido em que o registo informatizado dos dados 
não pode, neste momento, ser disponibilizado ao público. 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=STELLA%20Jacques&NUMBER=27&GRP=0&REQ=%28%28STELLA%20Jacques%29%20%3aAUTR%20%29%20ET%20%28%27%24FILLED%24%27%20%3aVIDEO%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=1&SYN=1&IMLY=CHECKED&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All�
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=STELLA%20Jacques&NUMBER=27&GRP=0&REQ=%28%28STELLA%20Jacques%29%20%3aAUTR%20%29%20ET%20%28%27%24FILLED%24%27%20%3aVIDEO%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=1&SYN=1&IMLY=CHECKED&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All�
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=STELLA%20Jacques&NUMBER=27&GRP=0&REQ=%28%28STELLA%20Jacques%29%20%3aAUTR%20%29%20ET%20%28%27%24FILLED%24%27%20%3aVIDEO%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=1&SYN=1&IMLY=CHECKED&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All�
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=STELLA%20Jacques&NUMBER=27&GRP=0&REQ=%28%28STELLA%20Jacques%29%20%3aAUTR%20%29%20ET%20%28%27%24FILLED%24%27%20%3aVIDEO%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=1&SYN=1&IMLY=CHECKED&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All�
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=AUTR&VALUE_1=STELLA%20Jacques&NUMBER=27&GRP=0&REQ=%28%28STELLA%20Jacques%29%20%3aAUTR%20%29%20ET%20%28%27%24FILLED%24%27%20%3aVIDEO%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=1&SYN=1&IMLY=CHECKED&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All�
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territórios ultramarinos. Embora desfasado do âmbito cronológico do presente trabalho, 

importa entender as decisões então tomadas e que seriam transpostas para um diploma 

de 1952 (DL nº 38.906, de 10/09/1952) que viria a condicionar, até à presente data, o 

conceito de património artístico da Nação e, concomitantemente, a atuação do Estado 

em matéria de salvaguarda e de valorização desse mesmo património.  

Desde 1938105

A aplicação generalizada deste benefício, da qual decorriam necessariamente 

ónus legais sobre os bens culturais – quer sob a forma de inventariação, quer como mera 

interdição de “alienação a favor de estrangeiros”

 que as obras de arte portuguesas (salvo as de autor vivo) estavam 

isentas de pagamento de direitos de importação, sendo para tal indispensável requerer às 

Alfândegas a peritagem da mercadoria por técnicos do património. Sendo os serviços 

periciais assegurados pelos vogais da JNE, que assim se viam assoberbados de trabalho, 

foi proposta a criação de um corpo de peritos especializados e devidamente 

remunerados a funcionar junto das estâncias aduaneiras, responsável pela escolha 

criteriosa dos bens que pela sua alta qualidade ou raridade – e com documentação válida 

- interessassem ao património do Estado e assim pudessem gozar do benefício da 

isenção de taxas alfandegárias. Esta solução, que desde há muito defendemos e que 

demonstra ser cada vez mais incontornável face à dimensão do tráfico ilícito de obras de 

arte a que Portugal não é alheio pela sua posição geográfica, jamais seria implementada. 

Em consequência, optar-se-ia por isentar todos os bens com mais de 100 anos e que 

genericamente se enquadrassem na definição comum de “antiguidade”, 

independentemente do seu valor intrínseco.  

106

                                                           

105 Decreto n.º 28.670, de 18 de maio de 1938, designadamente o artigo 92º, n.ºs 9 e 10. 

 – tem ainda outra justificação 

distinta, embora também ela do foro fiscal: um bufete português do século XVII ou uma 

cadeira estilo D. José I poderão não corresponder aos padrões de qualidade, 

singularidade e raridade elegíveis para efeitos de isenção de taxa de importação, mas se 

não lhes fosse reconhecido o estatuto cultural especial, seriam simplesmente onerados 

com os direitos que incidiam sobre madeira de obra (matéria prima), o mesmo 

106 Ao abrigo, respetivamente, dos artigos 1º e 2º do referido Decreto-Lei n,º 38-906, de 10 de setembro 
de 1952. Este diploma, que nunca foi revogado apesar de parte do seu articulado se nos afigurar hoje 
claramente inconstitucional, serve de enquadramento legal a cerca de 50% dos bens culturais móveis 
inventariados ou classificados pelo Estado que, pelas razões acima aduzidas, constituem um universo 
bastante heterogéneo e desigual. 
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sucedendo com outras tipologias de bens culturais que passariam a ser taxados 

consoante o seu peso, por equiparação a determinados códigos da pauta aduaneira. 

A mesma indigência informativa sobre as importações de património artístico 

carateriza a primeira década do século XXI, relativamente à qual apenas pudemos 

identificar um processo em que foi comunicada ao competente organismo da 

administração do património a importação de um bem cultural por uma entidade 

particular, no caso uma pintura de Álvaro Pires de Évora, apesar do novo 

enquadramento legal imposto pela Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, que no seu artigo 

68º determina a obrigatoriedade de comunicação à administração do património cultural 

competente da importação e admissão de bens culturais, passando o seu proprietário a 

gozar “do direito ao título de identificação do bem, com equivalência ao estatuto de bem 

inventariado” e ficando o Estado impedido de classificar esses bens pelo período de dez 

anos. Do mesmo modo, mantinha-se a possibilidade de isenção do IVA nas importações 

definitivas de bens culturais destinados a particulares e a instituições sem fins 

comerciais (Decreto-Lei n.º 31/89, de 25 de janeiro). 

Os valores divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, atinentes às 

importações e exportações de bens culturais, têm diminuta utilidade para o presente 

estudo, tendo em conta que englobam diferentes categorias: a) “livros, brochuras e 

impressos semelhantes”; b) “jornais e publicações periódicas”; c) “objetos de arte, de 

coleção ou antiguidades”; d) “quadros, pinturas e desenhos”; e) “instrumentos 

musicais”. Destes, como se entende, são as primeiras categorias que movimentam 

valores mais elevados, sendo que os objetos de arte correspondem, em média, a 14% 

dos montantes anuais globais.  

Se atentarmos, por exemplo, no triénio 2007-2009 (cf. vol. II, doc. n.º 4), em que 

não há oscilações significativas entre os totais anuais apurados, tanto para as saídas 

como para as entradas de bens culturais, podemos verificar que se no ano de 2008107

                                                           

107 Este foi o primeiro ano em que o IMC,IP – bem como o seu antecessor, IPM – publicou no respetivo 
Relatório de Atividades os valores apurados para a totalidade dos pedidos de exportação e expedição 
definitivas de bens culturais cujas tipologias correspondiam às suas competências específicas, 
distinguindo bens com mais e com menos de 50 anos, porque sujeitos a procedimentos administrativos 
distintos. 

 os 

8,9 milhões de euros apurados pelo INE para a categoria de “objetos de arte” exportados 
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se aproximam dos € 7.658.736,00 publicados nesse mesmo ano pelo IMC-IP108

Este valor apurado pelo IMC, IP afigura-se-nos de difícil explicação, tanto mais 

que coincide temporalmente com a escalada da crise económico-financeira que desde 

então grassa em Portugal, com óbvias repercussões em todos os setores incluindo 

naturalmente o comércio de arte e antiguidades, e que explica a diferença abissal entre 

os montantes apresentados pelo IMC, IP para o ano de 2010, € 11.916.058,00, agora 

bastante superiores aos 6,5 milhões de euros indicados pelo INE para os objetos de arte, 

de coleção ou antiguidades

, já em 

2009 aquele organismo referia 9,9 milhões de euros em saídas de obras de arte, 

enquanto este anunciava uma descida acentuada do número de processos de exportação 

e expedição definitivas que, no cômputo geral, se ficaram por € 1.655.138,00. 

109

Haverá aqui que ressalvar a diferença estrutural entre os processos de exportação 

de bens culturais, necessariamente sujeitos a emissão de licença após autorização prévia 

pelo membro do Governo responsável pela pasta da Cultura, e os de expedição para 

outros Estados-membros da UE, sendo que até à criação da atual DGPC, estes últimos 

ficavam na esfera dos serviços dependentes do Ministério da Cultura, por força de 

competências próprias ou delegadas nas respetivas direções.  

. 

Mais do que uma mera questão formal ou administrativa110

                                                           

108 Admitir-se-á que o diferencial entre os dois montantes poderá corresponder a outras categorias de bens 
culturais que estavam sob a alçada administrativa de outro organismos da Cultura, nomeadamente 
espólios fotográficos, fílmicos, arquivístico ou mesmo material gráfico como gravuras, da 
responsabilidade da Direção-Geral de Arquivos, da Cinemateca e da Biblioteca Nacional, respetivamente. 

, certo é que os bens 

culturais (vulgo antiguidades) expedidos para outro país comunitário – em particular 

para o mercado londrino - não são contabilizados na balança de pagamentos nacional, 

embora tenham expressão numérica e pecuniária muito superior à dos bens exportados, 

apesar de o seu destino final ser, a maioria dos casos, os mercados extra-europeus, 

depois de revendidos pelas grandes casas leiloeiras. 

109 Dados retirados dos documentos “O INE divulga dados da Cultura” para os anos de 2008 a 2011, 
disponibilizados na Internet através do respetivo website institucional em URL: www.ine.pt.  

110 Como se sabe, as exportações de bens culturais pressupõe o preenchimento de um formulário 
comunitário que é numerado e validado pela aposição de selo branco sobre assinatura de um responsável 
de cada Estado-membro, assinatura essa que é sempre reconhecida e enviada a todos os postos aduaneiros 
limítrofes, através dos quais é possível exportar esse tipo de mercadorias. 

http://URL:%20www.ine.pt�
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Para termos um pálida ideia do volume e da qualidade de muitos dos bens 

culturais expatriados e vendidos no mercado internacional bastará pesquisarmos os 

websites da Sotheby’s, Christie’s ou Bonhams, para os mercados anglo-saxónicos, ou da 

Tajan, Hotel Drouot ou Durán ou Alcalá Subastas, para o mundo franco-latino, entre 

outras. Aí encontraremos bens culturais saídos de acervos históricos como os da Rainha 

Carlota Joaquina ou dos Duques de Palmela, ou de coleções privadas de grande 

relevância, como a de Jorge de Brito, entre muitas outras cuja titularidade não 

revelamos por dever de sigilo (figs. 7 e 7a), algumas das quais chegaram mesmo a ser 

selecionadas para representarem o que de melhor houve na produção artística nacional 

em diferentes épocas e correntes estéticas e assim figurarem nas grandes mostras 

internacionais promovidas pela tutela da Cultura111

No que concerne às importações de bens culturais, nem os valores anuais 

(sempre superiores a 220 milhões de euros) nem o saldo negativo crónico na balança 

comercial dos bens culturais registado pelo INE podem ser confirmados pelo lado da 

Cultura por total ausência de dados, como ficou dito. A razão para a persistência deste 

“deserto informativo” prende-se, ao que julgamos saber, com questões do foro fiscal, 

uma vez que os comerciantes e colecionadores portugueses preferem importar as obras 

de arte por países cujo regime do IVA lhes é bastante mais favorável, como é o caso do 

Reino Unido que aplica a taxa de 5%, contra os 23% que vigoram em Portugal, 

escusando-se assim à obrigação de comunicar tanto as importações como as admissões, 

conforme estabelecido na da lei de bases do património cultural. 

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

111 A exposição “Triunfo do Barroco” apresentada em Bruxelas no âmbito da Europalia/91 e mais tarde 
reproduzido no CCB, em Lisboa, é uma caso concreto de uma mostra de sucesso que jamais poderá vir a 
repetir-se por parte dos bens culturais que a integraram já não existirem por furto ou saída definitiva de 
Portugal. 



 92 

I.2.1 – Case study: A venda internacional da coleção Champalimaud (2005) 

 

Pouco tempo após a morte de António Sommer Champalimaud (1918-2004), 

deram os herdeiros cumprimento à vontade expressa do empresário, pondo à venda em 

leilão internacional o recheio da residência familiar sita na Lapa, em Lisboa. A 

avaliação dos bens culturais móveis da Rua do Sacramento foi entregue à leiloeira 

Christie’s, que para o efeito fez deslocar à capital portuguesa alguns dos seus melhores 

especialistas.  

Como foi então divulgado pelo testamenteiro de António Champalimaud, o 

pecúlio que viesse a ser obtido com a venda da referida coleção reverteria a favor dos 

legítimos herdeiros e muito particularmente da Fundação homónima (herdeira de 25% 

da fortuna), criada por disposição testamentária e destinada a apoiar a investigação na 

área da medicina oncológica, a qual viria a ser inaugurada no dia em que a República 

Portuguesa celebrava o seu centenário. 

A venda da coleção privada do multimilionário português realizar-se-ia na 

Christie’es de King’s Street, em Londres, nos dias 6 e 7 de julho de 2005 (figs. 8 e 8a), 

dando origem e um dos mais proveitosos leilões realizados por aquela casa leiloeira 

entre a última década do século XX e a primeira década do século XXI como, aliás, 

seria amplamente noticiado pela imprensa internacional. 

Considerado um dos melhores acervos clássicos vendidos pela conceituada 

leiloeira, a coleção privada do “homem mais rico de Portugal”, foi sendo construída 

desde a década de 1950 pelo industrial português com o objetivo de decorar a sua 

residência pessoal. Para o efeito, optou por objetos elegantemente sumptuosos que tão 

bem respondiam ao gosto e à personalidade do colecionador – comum, aliás, ao sentido 

estético que caracterizava os estratos sociais mais elevados da sociedade portuguesa de 

então -, onde o rocaille francês e italiano ocupavam um lugar cimeiro. Todavia, a 

aquisição dos objetos artísticos, assente em pareceres de conceituados art dealers 

associados à própria Christie’s, teve sempre subjacente a intenção de futura valorização 

do património. 

Por outras palavras, diríamos que dentro da arte francesa de Setecentos, António 

Champalimaud elegeu o que representava um investimento seguro e rentável, quer pela 
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elevada qualidade estética dos bens culturais adquiridos, quer pela intemporalidade das 

autorias que lhes estavam associadas. Citem-se, a título de exemplo, as telas dos mestres 

franceses Greuze, Fragonard, Boucher ou Hubert Robert, ou dos mestres italianos tão 

apreciados no Século das Luzes que foram Guardi e Canaletto.  

Na categoria de mobiliário, uma vez mais as preferências do milionário 

português recaíam sobre as belas peças marchetadas e embutidas em madeiras exóticas, 

ou enriquecidas com aplicações de bronze dourado, cuja autenticidade e valor intrínseco 

eram atestados pela presença da assinatura ou de marcas de ensambladores de renome 

internacional como Riesener. Já em matéria de artes decorativas, não podemos deixar de 

notar a preponderância das porcelanas chinesas de exportação, de entre as quais se 

destacam o magnífico par de leopardos de grandes dimensões, de que se conhece apenas 

mais um em todo o mundo, comprado por 2,360 milhões de euros pelos donos da 

galeria londrina Cohen and Cohen (fig. 8b), ou ainda duas figuras monumentais 

representando Mouros Reais, licitadas pelo montante de € 1,2 milhões de euros pelas 

netas do colecionador, que as fizeram regressar a Portugal. 

A coleção, inicialmente estimada entre os 21 e os 30 milhões de euros, acabaria 

por ultrapassar logo na primeira sessão (ca. 44 milhões de euros) o valor estimado para 

a totalidade das peças, atingindo após o encerramento do segundo dia do leilão 

57.271.288,00 euros. Este montante ultrapassou largamente o que a Christie’s vendera 

em todo o ano de 2004, ficando apenas 700.000 euros abaixo dos valores alcançados 

com a venda da coleção Rothschild, em 1999. 

De acordo com informações prestadas pelo vice-presidente da Christie’s, Pedro 

Girão, à imprensa, “Há muitos portugueses interessados em comprar peças da coleção, 

que já confirmaram presença no leilão desta semana ou, pelo menos, já anunciaram que 

irão licitar através do telefone. Outros até já fizeram ofertas muito competitivas.”112 

Entre os cento e noventa e sete lotes apresentados no leilão londrino, mereceram 

desde cedo a atenção de especialistas, da imprensa e do mercado em geral, a 

extraordinária pintura “vertical” do mestre de vedutte 

                                                           

112 In Jornal de Notícias, de 5 de julho de 2005. 

Giovanni Antonio Canal, dito o 

Canaletto, representando O Bucintoro no Molo, no dia da Ascensão (fig. 8c). 
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Distinguindo-se das demais pinturas do mestre veneziano pelas suas dimensões e 

inusitada verticalidade, este óleo fora comprado pelo industrial português à Sotheby’s 

em dezembro de 1973, pelo montante de meio milhão de euros, para ser posto à venda 

em 2005 pela base de licitação entre 5,9 e 8,8 milhões de euros e finalmente arrematado 

por um comprador anónimo por 16,8 milhões de euros, ou seja, mais 15,3 milhões de 

euros do que o valor pelo qual a obra havia sido avaliada à saída de Portugal. 

Duas outras vedutte de Canaletto - Piazetta e Piazza San Marco - e Ilha de San 

Cristoforo, da autoria de Francesco Guardi, alcançariam, individualmente, o 

impressionante quantitativo de 2,6 milhões de euros. 

Para que este notável conjunto de bens culturais pudesse transpor as fronteiras 

portuguesas para outro Estado-membro da UE, tornou-se necessário que os interessados 

comunicassem à administração do património a intenção da sua saída do território 

nacional, com uma antecedência de trinta dias (conforme determinado no n.º 1 do artigo 

64º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro). 

Assim foi feito pelos representantes da Christie’s em Portugal que, nos últimos 

dias do ano de 2004, entregaram no então Instituto Português de Museus a 

documentação exigida pela administração para a instrução deste tipo de procedimentos. 

Consequentemente, e como é comum suceder sempre que estão em causa bens culturais 

de elevado valor cultural e pecuniário, aquele serviço do Ministério da Cultura com 

competências em matéria de exportação e expedição de bens culturais, solicitou parecer 

técnico a especialistas dos Museus Nacionais, sobre a relevância cultural do acervo em 

apreço.  

Da leitura dos relatórios elaborados pelos peritos após a observação direta dos 

bens ressaltam entendimentos e posturas muito díspares quanto ao valor destes bens 

para o enriquecimento das coleções públicas portuguesas: se não restam dúvidas quanto 

à exemplaridade e grande interesse de muitas das peças em porcelana para os nossos 

acervos, quanto aos móveis ficamos apenas a saber que são de grande qualidade e 

especialmente raros os que apresentavam marcas de ébénistes célebres representados em 

grandes museus europeus. Já a pinacoteca, coesa do ponto de vista epocal e estilístico 

mas longe de ser uma “coleção histórica”, integrava obras de autores internacionalmente 

reputados, quiçá interessantes para o preenchimento de lacunas existentes nos museus 

portugueses mas não essenciais pelo seu “caráter absoluto”.  
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Talvez por se “saber” a razão de ser do leilão internacional e o destino final do 

dinheiro a realizar, certo é que nenhum dos pareceres é taxativo quanto ao dever de 

permanência de qualquer dos bens culturais da coleção Champalimaud em Portugal. 

Pelo contrário, reitera-se o facto de a coleção em apreço resultar tão-somente da 

materialização de um gosto pessoal para uso privado, não tendo sido constituída 

segundo critérios de coerência histórica, autoral ou outras que determinassem o 

indeferimento da sua expedição definitiva pelo Estado. 

Bem diferente seria a reação da comunicação social que veiculava a admiração 

de grandes críticos de arte internacionais e destacava o valor pecuniário das obras, bem 

como da comunidade científica que se indignava contra a saída de Portugal de uma 

coleção a todos os níveis notável. 

Pessoalmente, acreditamos que não sendo viável – nem sequer desejável - que as 

cerca de duas centenas de bens culturais em apreço permanecessem no País, tanto mais 

que se reconhece, por um lado, a enorme mais-valia que representa a criação da 

Fundação Champalimaud e, por outro, a inexistência no tecido museológico português 

de um grande museu dedicado às ditas “Artes Decorativas”113

                                                           

113 Inclusivamente por razões espaciais, o Museu Nacional de Arte Antiga não poderá continuar a 
albergar, conservar e expor mais espécimes ilustrativos de outras expressões artísticas que não as das 
Artes Plásticas – havendo já a preocupação de, por exemplo na coleção de Mobiliário, incorporar 
miniaturas que ilustrem diferentes gramáticas estéticas, materiais ou estágios da produção tecnológica -, 
sendo certo que até por vocação esta entidade museal não extravasa cronologicamente a primeira metade 
do século XIX, o que tem deixado desprotegidas e sem contexto as “Artes Decorativas” posteriores a 
1850. Recordem-se, a propósito, o projeto nunca concretizado de criar um verdadeiro Museu Nacional de 
Artes Decorativas na Ajuda, assim como as vocações quase sempre de cariz regional que definem os 
restantes museus de arte da Administração Central e a ainda a óbvia caraterização do MNAC-Museu do 
Chiado como um museu unicamente de Artes Plásticas. 

, o Estado Português 

deveria ter envidado todos os esforços no sentido de assegurar a compra de algumas das 

obras em causa - sobretudo as de autores de relevância internacional para a 

historiografia da Arte e sem representação nas coleções portugueses, como é o caso da 

grande tela de Canaletto – pois que obras de Francesco Guardi e de igual qualidade 

podem ser admiradas no Museu da Fundação Calouste Gulbenkian - ou de peças que 

pela sua singularidade e raridade contribuiriam também para a elevação e a 

internacionalização dos nossos acervos e para o aumento do número de visitantes (os 

leopardos em porcelana, ou a cómoda estampilhada por Saunier, por exemplo) - 
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beneficiando dos preços absolutamente módicos por que as mesmas foram declaradas 

pelos seus expedidores.  

Não podemos, assim, concordar com os colegas que por ocasião do leilão da 

Christie’s afirmaram que “um Canaletto faz mais sentido nas paredes da National 

Gallery, pois Canaletto pintou em Inglaterra, do que em qualquer um dos nossos 

Museus.” 

Sem querer comparar diferentes ordens de grandeza ou mesmo esgrimir gostos 

pessoais que sempre devem permanecer arredados das políticas de incorporação para os 

museus, recordamos a assertividade com que antigos responsáveis do museu das Janelas 

Verdes, como o seu diretor e grande museólogo João Couto, identificavam a 

necessidade de incorporar grandes nomes das Artes Plásticas como Goya, Vélasquez, 

Rembrandt ou outros, para educação dos públicos, captação de novos visitantes e 

reconhecimento internacional dos acervos.  

(FRANCO, 2005: 84). Estamos certos de que a tela da coleção António 

Champalimaud pouco iria acrescentar à pinacoteca londrina, onde existem já catorze 

outras obras daquele autor, porquanto seria um importante contributo para a tão 

desejada dimensão internacional que gostaríamos de ver o MNAA alcançar.  

Confrontado com o caráter excecional deste conjunto (e não coleção, stricto 

sensus), o Estado tinha a obrigação de se ter socorrido de expedientes que permitissem a 

aquisição de bens cirurgicamente escolhidos de entre os lotes a expedir, designadamente 

a figura da subscrição pública ou o recurso à abertura de créditos especiais, como fizera 

no passado em situações análogas, como foi o caso do Leilão Burnay. Em vez disso, a 

administração do património preferiu invocar os habituais constrangimentos 

orçamentais e a alegada impossibilidade de proceder à classificação jurídica destes bens 

culturais – efetivamente a única forma de impedir liminarmente a sua alienação 

definitiva para o estrangeiro, se classificados como de Interesse Nacional ou “tesouros 

nacionais” – pelo facto de os mesmos se encontrarem em Portugal há menos de 50 anos.  

Ora, este é um argumento falacioso e abusivo, pois não só alguns dos bens em 

apreço estavam em Portugal há mais de cinco décadas (RIBEIRO, 2005) como a lei de 

bases do património cultural apenas impede a classificação como de interesse nacional 

ou de interesse público de bens culturais móveis que tenham sido importados ou 

admitidos por particulares há menos de dez anos, salvo se com o consentimento dos 

respetivos proprietários (artigo 68º, n.º 2, alínea b) da Lei n.º 107/2001, de 8 de 
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setembro). A questão da permanência em território nacional há mais de 50 anos apenas 

se aplica, para efeitos de integração no património cultural, aos bens móveis a que o 

Estado não tenha atribuído especial valor, sujeitando-os consequentemente ao regime 

patrimonial de classificação. Tal é o significado do n.º 1 do artigo 55º da supracitada 

Lei114

Por último, e sabendo-se da existência de colecionadores portugueses abastados 

e sempre disponíveis para adquirirem obras de arte de “primeira água”, acreditamos que 

a revisão dos procedimentos administrativos que atualmente subjazem à emissão de 

licenças de exportação de bens culturais, necessariamente fundados em diplomas de 

desenvolvimento da lei de bases que com transparência identificassem os critérios 

gerais de apreciação dos pedidos e na definição de políticas de incorporação 

consistentes para os museus nacionais, seriam o garante para a sua manutenção dentro 

das fronteiras portuguesas e a valorização do património artístico da Nação. Veja-se, a 

propósito, a Parte III do presente trabalho. 

, que claramente afirma que essa integração é imediata sempre que os bens 

culturais em apreço “apresentem especial interesse para o estudo e compreensão da 

civilização e cultura portuguesas”. 

 

 

 

 

                                                           

114 Citando o referido artigo 55º “1.Consideram-se bens culturais móveis integrantes do património 
cultural aqueles que se conformem com o disposto no n.º 1 do artigo 14.º e constituam obra de autor 
português ou sejam atribuídos a autor português, hajam sido criados ou produzidos em território nacional, 
provenham do desmembramento de bens imóveis aí situados, tenham sido encomendados ou distribuídos 
por entidades nacionais ou hajam sido propriedade sua, representem ou testemunhem vivências ou factos 
nacionais relevantes a que tenham sido agregados elementos naturais da realidade cultural portuguesa, se 
encontrem em território português há mais de 50 anos ou que, por motivo diferente dos referidos, 
apresentem especial interesse para o estudo e compreensão da civilização e cultura portuguesas.  

2.Consideram-se ainda bens culturais móveis integrantes do património cultural aqueles que, não sendo 
de origem ou de autoria portuguesa, se encontrem em território nacional e se conformem com o disposto 
no n.º 1 do artigo 14.º”, ou seja, que “representem testemunho material com valor de civilização ou de 
cultura.” 
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PARTE II 

 

II. 1 - Enriquecimento das coleções públicas de Arte: as incorporações dos museus 
nacionais entre 1974 e 2010 

 

A turbulência sociopolítica decorrente da implementação do modelo 

democrático em Portugal, assim como a redefinição de uma nova tessitura económica 

em que o Estado passaria a assumir um papel profundamente dirigista da economia, 

determinaram, como ficou dito, a saída do País de uma quantidade avultada de bens 

culturais mas também a retração profunda e duradoura das aquisições onerosas para os 

acervos museológicos nacionais, como procuraremos demonstrar nas páginas que se 

seguem.  

Se é claro que nos últimos trinta e oito anos de democracia só muito 

pontualmente – em anos de maior desafogo económico e excecionalmente favoráveis à 

Cultura e, dentro desta, aos museus estatais – o Estado investiu no crescimento e na 

valorização dos acervos através da afetação de verbas específicas para a compra de bens 

culturais, é também óbvio que esta realidade acompanhou de perto, e inversamente, a 

tendência generalizada de criação de novos museus em Portugal, sobretudo nas últimas 

duas décadas do século XX (IPM/OAC, 2000)115

Por uma espécie de ironia, cinco meses após a revolução, o mais importante 

museu de Arte português inaugurava a famosa Sala Patiño, um magnífico conjunto de 

mobiliário francês, maioritariamente estilo Regência, bem como toda a boiserie Luís 

XV procedente do revestimento de um palácio vienense, que haviam sido doados ao 

MNAA, em 1969, pelo multimilionário e colecionador de origem boliviana, Antenor 

Patiño, conhecido como “o rei do estanho”. 

. 

Com exceção deste evento, que não deixava de ser conotado com o regime 

deposto, no ano de 1974 apenas merecerá destaque, no que ao enriquecimento das 

                                                           

115 Cf. IPM/OAC, Inquérito aos Museus em Portugal. Lisboa: Instituto Português de 
Museus/Observatório das Atividades Culturais, 2000. 
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coleções museológicas diz respeito, a atribuição de subsídios pelo Fundo de Fomento 

Cultural, no valor global de 427.040$00 (ca. 55.960,00 €), para a aquisição de peças de 

indumentária e adereços destinados ao futuro Museu do Traje116

Em 1975, os Palácios Nacionais da Ajuda e de Mafra foram as entidades 

escolhidas para receberem os bens culturais procedentes do Palácio de São Bento, na 

sequência da desafetação das salas que haviam constituído o Museu Histórico-

Bibliográfico da Assembleia Nacional e que se estimavam em “centenas de móveis, 

pinturas, desenhos, gravuras e objetos decorativos.”. Apesar de contestada aquela 

decisão que, pela importância que o Presidente da Assembleia lhe atribuía seria 

extraordinariamente debatida no Parlamento em sessão de 30 de março de 1976, certo é 

que em maio do ano precedente “diversos móveis que se encontravam no Museu e na 

Sala Dourada” haviam já sido transferidos. Ambos os Palácios foram, pois, subitamente 

ampliados com coleções e objetos totalmente alheios aos respetivos acervos, acabando 

por promover o depósito de muitos deles junto de entidades terceiras, nomeadamente 

organismos e repartições públicas sempre carentes de peças decorativas

, para cuja instalação o 

Plano de Fomento da DGPC- 1975 previa a verba de 3.297 contos, ou seja, cerca de 

352.760,00 €. Importante será notar que o valor então gasto com as coleções do Traje 

correspondia à quase totalidade das verbas inscritas na rubrica “12.1.7 - Obras de arte “ 

daquele Fundo, que ascendiam a 430.202$00 em 2.082.512$00 reservados para todo o 

Setor Público (respetivamente 46.029,59 € de 272.904,29 €) e se equiparavam ao 

montante despendido com o guarda-roupa da ópera Rigolletto, orçado em meio milhão 

de escudos. 

117

Este é apenas um exemplo, entre muitos outros que poderíamos citar, de uma 

situação de incorporação indesejada de bens museológicos que, em vez de enriquecer os 

acervos antes se afigura como um pesado ónus para a instituição recetora, o qual vai 

desencadear um processo de redistribuição do património que, quando 

.  

                                                           

116 Arquivo MNAA - Pasta 1974 – Proc.º 51/M/2 a 61/M/3.  

117 Recordamos, a propósito, o caso dos desenhos de Martins Barata (ca. 1940-43) que serviram de estudo 
aos trípticos que decoram as paredes do andar superior da escadaria nobre da Assembleia da República, 
alguns dos quais seriam distribuídos pelos extintos Governos Civis, enquanto outros da mesma série 
podem ser encontrados no acervo do Palácio Nacional de Queluz, que também terá beneficiado com bens 
da Assembleia Nacional. 



 100 

insuficientemente documentada, acaba por suscitar, a médio prazo, sérias dúvidas 

quanto à sua legítima propriedade. 

A leitura cruzada dos Gráficos 1 e 2 – complementada naturalmente com os 

gráficos específicos das aquisições realizadas por cada entidade museal em estudo 

(apresentados no final da presente dissertação), permite-nos verificar que nas primeiras 

décadas do Portugal democrático, as verbas atribuídas à administração do património 

para aquisição de bens culturais para os museus públicos foram quase integralmente 

canalizadas para a compra de obras de arte contemporânea, que maioritariamente 

enriqueceriam o acervo do Museu Nacional de Arte Contemporânea, em Lisboa, mas 

também pequenos núcleos de pintura contemporânea que iam sendo constituídos 

noutros museus mais pequenos, sendo que nestes últimos muitas das obras ingressaram 

por doação e não por compra. 

 

 

 

A clara preponderância da arte contemporânea nas coleções públicas 

portuguesas até à criação do Instituto Português de Museus (dentro e fora do contexto 

museológico) parece-nos tão evidente e significativa do ponto de vista mental e cultural, 

que será objeto de abordagem em subcapítulo próprio. 

Gráfico 1 
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A par da pintura contemporânea, os têxteis foram uma outra categoria de bens 

museológicos em que houve algum investimento de dinheiros públicos, tendo por 

destinatário preferencial o Museu Nacional do Traje que nascia no conturbado contexto 

pós-revolucionário e que até à data da sua inauguração, em 26 de julho de 1976, 

contaria com cerca de cinco milhares de peças no respetivo acervo (GUEDES, 

1988:136-139). Destas, quinhentas e sete resultavam de aquisições onerosas propostas 

por Natália Correia Guedes à direção da DGAC118, de entre as quais se destaca o núcleo 

de objetos têxteis da coleção Ernesto de Vilhena, repartido entre o novo Museu do Traje 

e o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA)119

                                                           

118 A Direção-Geral dos Assuntos Culturais era, à data, superiormente dirigida por João Manuel Bairrão 
Oleiro, sendo Victor Pavão dos Santos o responsável pelo pelouro dos Museus, para além de Inspetor das 
Belas-Artes. 

.  

119 Para o Museu Nacional de Arte Antiga foi adquirido a Antiquália, Lda., de Lisboa, um extenso lote de 
fragmentos de tecidos da coleção Vilhena e à leiloeira Leiria e Nascimento o fantástico núcleo de tecidos 
coptas que, no seu todo, ilustram e permitem o estudo rigoroso da evolução dos têxteis, tanto ao nível dos 
materiais como das tecnologias e do próprio gosto. 

Gráfico 2 
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A incorporação destas peças têxteis no Museu das Janelas Verdes seria, aliás, 

determinante para a constituição de um núcleo rico e coerente, ao qual seria dado 

continuidade nos anos subsequentes. Note-se que dos quarenta e três objetos 

incorporados por compra no acervo do MNAA entre 1974 e 1991, dezassete são têxteis 

e um deles, um guarda-porta indo-português do século XVII (fig. 9), seria um dos bens 

culturais mais caros que deram entrada num museu de arte da administração central, 

então avaliado em dez milhões de escudos, o que dá uma dimensão real da importância 

que esta tipologia assumia então para as direções do museu. 

Não obstante o que fica dito, a partir de 1976 a possibilidade de ampliar as 

coleções públicas de arte por via das aquisições onerosas tornar-se-ia cada vez mais 

difícil por força da promulgação do Decreto-Lei nº 95/76, de 30 de janeiro, centrado na 

revisão da tributação das transações com o objetivo da limitação de consumos, ditada 

por uma necessária política de austeridade. Este diploma viria onerar com uma taxa de 

40% todas as transações de “antiguidades, raridades e quaisquer mercadorias 

transacionadas como tais”, não excluindo os organismos do Estado, o que poderia 

revelar-se impeditivo “em muitos casos de que se aproveitem oportunidades de 

enriquecimento do património dos Museus e Palácios”, como referia a conservadora a 

exercer funções de direção no Museu Nacional de Arte Antiga, Maria Alice Beaumont, 

em ofício endereçado à tutela, em 10 de março de 1976120

Pela razão legal acima indicada, quando surgiu a oportunidade de o MNAA 

adquirir em leilão a Leiria e Nascimento um extraordinário biombo oriental primo-

setecentista decorado com efígies régias e batalhas da Guerra da Restauração, 

anteriormente inventariado pelo Estado (figs. 10 e 10a), a direção do museu endereçava 

ao Ministro das Finanças e do Plano um pedido de isenção do dito imposto de 

transação, que seria concedido, viabilizando a concessão de um subsídio pelo Fundo de 

Fomento Cultural. A compra deste biombo constitui, aliás, um caso paradigmático 

porque reúne vários factores excecionais: i) o interesse histórico-artístico do objeto 

adquirido; ii) o montante despendido, que se aproximou de um milhão de euros; iii) as 

. Note-se que neste ano de 

1976, o Fundo de Fomento Cultural destinava à rubrica de “Aquisição de obras de arte” 

para o setor público, 579.074$00 (52.434,00 €). 

                                                           

120 Arquivo MNAA. Fundo: Gestão Museológica. Pasta 1976 – Processo 1-M-1. 
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tentativas de apoio mecenático desencadeadas pelo museu antes da afetação de verbas 

pelo FFC e tendo em conta a urgência da aquisição; iv) a coexistência temporal com o 

aparecimento no mercado internacional do respetivo par. 

Trata-se de uma peça extraordinária, que havia sido apresentada na sua 

integridade física na Exposição de Arte Ornamental de 1882, sendo então pertença da 

Senhora Viscondessa de Fonte Arcada121. Quando a segunda metade do biombo 

apareceu à venda na Galeria de Lance Entwistle e o MNAA foi disso informado pela 

Embaixada Portuguesa em Londres, a SEC tinha acabado de concretizar a compra do 

par (inv.1568 Mov). Confrontado com a impossibilidade de conseguir a concessão de 

novo subsídio pelo FFC para compra desta peça em Londres, o Museu tentou obter a 

comparticipação financeira da Fundação Calouste Gulbenkian, entidade que, 

contrariamente aos museus estatais, se encontrava em posição de adquirir bens no 

estrangeiro sem que tal representasse a saída de divisas. Este pedido seria indeferido por 

decisão do Conselho de Administração da FCG, dando início a uma situação de quase 

conflito institucional onde, entre outros motivos, era esgrimido entre as partes a 

preponderância dos respetivos museus no ranking nacional122

Foi neste mesmo ano que as verbas atribuídas à Cultura e, em particular, as 

afetas à compra de objetos artísticos para as coleções públicas parecem 

surpreendentemente elevadas, com mais de seis milhões e meio de escudos (368.660,00 

€), quase na totalidade procedentes do FFC, para compra de obras destinadas ao futuro 

Museu Nacional de Arte Moderna - hoje integradas na dita Coleção SEC - e um pouco 

mais de um milhão e cem mil escudos (ca. 174.000,00 €) gastos na aquisição de bens 

artísticos para os museus estatais. A estes valores acresce ainda a aquisição da coleção 

Alfredo Lucas Cabral, cujo montante global não nos foi possível apurar embora tenha 

também sido liquidado pelo Fundo de Fomento Cultural, que iria formar o núcleo 

. 

                                                           

121 Este biombo, em couro e papel de arroz pintado, terá pertencido originalmente a Pedro Jacques de 
Magalhães, 1º Visconde de Fonte Arcada e um dos cabos de guerra da independência de 1640. 
Posteriormente, terá transitado para a posse da família Oriol Pena e, mais tarde, para a colecção do 
antiquário João da Silva Nascimento, cuja viúva o venderia ao Estado, não sem antes o ter apresentado a 
público pela leiloeira Leiria e Nascimento no 3º Salão de Antiguidades, realizado entre 14 e 30 de abril de 
1966. 

122 Arquivo MNAA. Fundo: Gestão Museológica, Pasta 1979, Processos nº 1-M-1 e 1-M-16. 
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original do futuro Museu de Cerâmica das Caldas da Rainha, formalmente inaugurado 

em 1983 (fig. 11). 

Adiada por falta de verbas ficaria a aquisição, por 700.000$00, de um conjunto 

completo de painéis de azulejos ditos “cozinha de fumeiros”, da primeira metade do 

século XIX, a que o Estado havia atribuído especial proteção através da inventariação 

jurídica proposta pelo MNAA em 1974, quando o conjunto azulejar foi retirado de um 

prédio lisboeta e logo sugerida a sua compra para o futuro Museu Nacional do Azulejo 

(fig. 12). 

Inexplicavelmente, ao mesmo tempo que este pedido era indeferido pelo 

Conselho Administrativo do FFC e que o Museu envidava esforços no sentido de 

conseguir financiamento para a compra de obras da maior importância para o acervo 

como uma pintura de Domingos António de Sequeira, assinada e datada de 1826, que se 

encontrava à venda em Grenoble por um valor de 80.000 a 100,00 FF e cuja aquisição 

haveria de ser concretizada pelo Museu Assis Chateaubriand de São Paulo (Brasil), a 

tutela dava conta da atribuição de um subsídio de 500.000$00 (ca. 27.700,00 €) para 

compra de painéis azulejares de uma sala setecentista, aquisição que o MNAA “não 

propõe nem recomenda” mas que acabaria por aceitar, entendendo esta incorporação 

como uma “doação em espécie” que aparentemente lhe era imposta superiormente123

Mas o ano de 1979 marcou o início da recessão mundial desencadeada pela 

subida dos preços do petróleo que conduziria à perda dos rendimentos reais no Ocidente 

e à subsequente queda da economia. Esta conjuntura determinou a definição de uma 

. 

Por comprar ficaria também uma pintura de António Dacosta, para o MNAC, por 

120.000$00. 

                                                           

123 José Luís Porfírio escreveria mesmo à Presidência do Fundo de Fomento Cultural, dizendo que “É pois 
com inquietação que, sobretudo neste ano, em que estamos negociando algumas transações de real 
importância para as nossas coleções, recebemos um subsídio para efetuar uma compra pela qual não 
somos responsáveis”. Ofício datado de 10 de julho de 1979. Arquivo MNAA. Fundo Gestão 
Museológica, Pasta 1979. Proc.º 1-M-7. Curiosamente, fomos encontrar no arquivo da DGPC, Fundo 
Comissão Instaladora, Proc.º 50.1 (1) - 9.2/209 (79), um parecer assinado pelo Presidente da Comissão 
Instaladora do ISPCN, datado de 5 de abril de 1979, que citava parcialmente um outro parecer de Rafael 
Salinas Calado, corroborado pelo antiquário António Costa, em que aquele especialista em cerâmica 
afirmava que “Considero do maior interesse para o Museu do Azulejo o conjunto azulejar duma sala da 
primeira metade do século XVIII”. Esta aparente contradição parecer explicar-se com base em 
entendimentos pessoais necessariamente diferentes das prioridades aquisitivas para as coleções públicas, 
bem como da noção que cada agente tinha de que se tratava, efetivamente, de uma aquisição onerosa. 
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política monetária restritiva, sendo que a recuperação económica só seria timidamente 

retomada em finais de 1982 (inicialmente nos Estados Unidos da América, estendendo-

se depois à Europa), num processo lento e nem sempre linear que apenas em 1985 

começa a ter significado, com a redução da inflação. O ciclo expansivo iniciado 

continuava a caracterizar-se pela incerteza e pelo risco associados, refletindo-se 

imediatamente nas dotações para aquisições de bens museológicos, de novo 

confrangedoramente baixas – quando não inexistentes -, como sucedia no final do 

primeiro semestre de 1980, quando a tutela indeferia qualquer aquisição que não 

pudesse ser assegurada pelos orçamentos dos próprios museus. E esta situação tornou-se 

de tal modo comum que os serviços dependentes desenvolveram mesmo minutas 

destinadas a comunicar aos promitentes vendedores a indisponibilidade orçamental para 

a aquisição. De facto, se comparados os montantes globais apurados para os anos de 

1979 e 1980, regista-se um decréscimo de mais de cerca de 60% nas aquisições para os 

museus e de 90% no respeitante à coleção de arte contemporânea do Estado.  

Olhando retrospetivamente para os primeiros anos de vida democrática em 

Portugal, ou seja, para a segunda metade da década de 1970, destacaríamos 

eventualmente, para além dos bens já citados, as seguintes incorporações por compra 

para os museus estatais: o Self-portrait in red de Paula Rego (fig. 13), as obras de 

Joaquim Rodrigo Mondo Cane I, 1963 (fig. 14) e Alassio Nice, 1971, e ainda o lote de 

sete peças escultóricas de Jorge Vieira (fig.15) para o Museu Nacional de Arte 

Contemporânea, a pintura de José Malhoa, Os Cacos, 1893, para o museu homónimo 

das Caldas da Rainha (fig. 16) ou os desenhos de Domingos António de Sequeira para o 

MNAA (fig.17). 

Especial menção merece, pelo caráter pontual e de absoluta exceção que sempre 

tiveram as coleções artísticas e os conjuntos coerentes no seio das aquisições do Estado, 

o espólio artístico e bibliográfico do artista plástico, intelectual e político português 

Manuel Mendes, comprado em agosto de 1977 com verbas do Fundo de Fomento 

Cultural, pelo montante global de 800.000$00 (ca. 61.000,00 €)124

                                                           

124 A quantia acordada foi paga à viúva do escritor numa única tranche, depois de o Estado ter recebido a 
doação do imóvel que servira de residência a Manuel Mendes (sita no Restelo) e onde ficariam a residir a 
viúva e a governanta da casa, a primeira com uma pensão e o direito de usufruto vitalícios. O espólio 
arquivístico, que integra uma importante coleção epistolar, desenhos, reproduções de obras de arte da 
coleção de Manuel Mendes e ainda um importante espólio fotográfico que ilustra momentos significativos 

. Sobre a coleção de 
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arte reunida por Manuel Mendes, que seria exposta publicamente em 2000, escreveria o 

então diretor do Museu do Chiado: “A coleção de arte moderna, incluída neste espólio, 

pela completude geracional e recorrência de temas e retratados, configura um conjunto 

também ele de grande unidade. Com esta importante aquisição salvaguardava-se um 

património marcante de uma dispersão que seria a todos os títulos lesiva.” (LAPA, 

2000: 8). 

Posteriormente, na referida propriedade seria criada a Casa-Museu Manuel 

Mendes (Decreto-Lei

As doações e os legados instituídos a favor dos museus na segunda metade da 

década de 1970 são numérica e qualitativamente irrelevantes, sendo certo que muitos 

deles não constam dos respetivos inventários informatizados ou sequer possuem registo 

fotográfico (Gráfico 3). Genericamente identificamos retratos pictóricos 

(frequentemente dos doadores e seus familiares), medalhas comemorativas, objetos 

utilitários (peças em porcelana e faiança, móveis, fotografias antigas, etc.), gravuras 

esparsas e de mero interesse documental e obras de artistas locais e/ou pouco relevantes 

para a história da arte portuguesa, ou ainda peças decorativas cuja aceitação pelos 

museus decorria do estrito cumprimento de cláusulas testamentárias, como sucedeu com 

uma travessa em faiança branca e uma caixa para chá incorporadas no acervo do 

MNAA em 1976. Entre as peças avulsas mais relevantes destacaríamos eventualmente o 

Retrato de D. Emília Condeixa, de Ernesto Condeixa, doado ao Museu do Chiado em 

1976 (fig. 19), as três esculturas executadas na década de 1940 por Delfim Maya e 

ofertadas pelo autor ao Museu José Malhoa ou a escultura de João Cutileiro Por do sol 

nas ruínas do castelo, doada pelo próprio ao Museu de Évora, em 1979 (fig.20).  

 n.º 355/77, de 31 de agosto), que jamais abriu ao público, tendo o 

respetivo espólio sido integrado no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu 

do Chiado em 1997, instituição à qual sempre esteve afeto e que assume a sua gestão 

permanente até à presente data (fig. 18).  

                                                                                                                                                                          

da vida portuguesa do século XX, encontra-se presentemente em tratamento pela Fundação Mário Soares, 
podendo ser parcialmente consultado online em: http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_868. 

http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_868�


 107 

 

 

 

Menção especial merece o legado do Dr. Alberto Eduardo Vallado Navarro, 

Visconde da Trindade125

                                                           

125 Cf. Arquivo DGPC: Fundo: Junta Nacional de Educação, 3ª Subsecção da 2ª Secção, Liv.º A-30, 
Proc.º nº 234/93, Ano 1974. 

, que se distingue dos demais pelo facto de os duzentos bens 

artísticos, quase todos de qualidade, terem sido distribuídos por vários museus estatais, 

pese embora a preferência do legatário pelo MNAA. Este legado veio formalizar a 

vontade expressa pelo antigo vereador da Câmara de Lisboa junto da DGESBA, em 

1969, de vir a legar ao Estado várias pinturas, gravuras, bronzes, peças de mobiliário, 

pratas, casquinhas, porcelanas e faianças que guardava na sua residência da Calçada 

Marquês de Abrantes, em Lisboa. A seleção dos bens foi feita em 1970 pela então 

diretora do MNAA, Maria José Mendonça, sendo realizada escritura de doação logo 

após a aprovação do Secretário de Estado do Tesouro. Com o falecimento do Visconde, 

em agosto de 1972, os bens constantes da escritura são arrecadadas no Palácio da Ajuda 

e simultaneamente oficiados os diretores dos Museus de Grão Vasco, Soares dos Reis e 

Machado de Castro, a fim de escolherem de entre as peças que não haviam sido 

sinalizadas pelo MNAA, as que pretenderiam incorporar nos respetivos acervos. Tendo 

havido alguma divergência e sobreposição de interesses na seleção dos objetos, por 

Gráfico 3 
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despacho ministerial foi incumbida a Dra. Teresa Gomes Ferreira, da Fundação 

Calouste Gulbenkian, de proceder ao exame dos bens culturais guardados na Ajuda. 

Em 1975, as peças provenientes deste legado (pintura, ourivesaria e cerâmica) 

foram expostas no Museu de Viseu que receberia, entre outras, as pinturas Anunciação, 

atribuída a Giovanni del Biondo (1356-1399) (fig. 21), Casamento Místico de Santa 

Catarina, atribuída pelo museu à Escola Italiana do séc. XVI (?), uma aguarela de 

Enrique Casanova intitulada Rapariga sentada, 1919, um Retrato do benemérito, da 

autoria de Eduardo Malta, entre várias peças de prataria, ourivesaria e cerâmica, como 

um pote em porcelana chinesa de exportação, com as armas reais de França, entre 

outras. As pratas e as peças cerâmicas com marcas da cidade do Porto e do norte foram 

atribuídas ao MNSR, enquanto alguns móveis acabariam em Queluz, nos espaços afetos 

à Presidência da República. 

Da maior relevância seria, pelo contrário, a entrada no Museu Nacional de Arte 

Antiga do extraordinário conjunto de esculturas da coleção Ernesto Vilhena, cujo 

processo de incorporação estaria concluído no ano de 1980, apesar de as 1490 peças já 

se encontrarem em situação de depósito no museu desde o ano da morte do 

Comandante, em 1969. A incorporação deste lote de esculturas tem sido frequentemente 

mal entendida pela bibliografia que refere amiúde a modalidade de “doação” quando se 

tratou, efetivamente, de uma dação em pagamento feita ao Estado pelos herdeiros do 

Comandante, como modo de pagamento do elevado imposto sucessório. Contudo, 

tratando-se (como sempre sucede em contextos idênticos) de uma dívida liquidada 

diretamente junto do Ministério das Finanças, para o museu beneficiário, o ingresso das 

peças escultóricas seria entendido como uma doação em espécie que, como veremos 

mais tarde, pressupõe uma ação desinteressada, bem diversas dos motivos que subjazem 

a uma obrigação fiscal126

                                                           

126 Notem-se as palavras de Clara Ferreira Marques no Catálogo do Leilão da Coleção Comandante 
Ernesto de Vilhena (Parte I), promovido por Leiria e Nascimento, a casa leiloeira responsável por todas 
as vendas da coleção, no Palácio das Exposições da Tapada da Ajuda, em 2001, p. 9: “Foi Ernesto de 
Vilhena um dos maiores colecionadores de antiguidades do País. Da sua herança não constou dinheiro – à 
flutuação da Moeda preferiu o comandante opor o valor imperecível da Arte. Na verdade, milhares de 
belíssimas peças e obras de arte sacra, que hoje podemos ver no Museu Nacional de Arte Antiga, foram 
entregues ao Estado, aquando da sua morte em finais dos anos sessenta, como pagamento de imposto 
sucessório.” 

. Entende-se que assim tenha sido entendido porque a própria 

tutela do MNAA, o Ministério da Educação, refere ter recebido a coleção de escultura 
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após assinatura da respetiva escritura, tendo apenas tratado de “organizar o processo de 

doação, de que foi titular o filho do colecionador, Dr. Júlio Manuel Porto de Vilhena, 

resolvendo previamente o problema que a condicionava (isenção do imposto sucessório 

devido pela transmissão de pai para filho) e obteve a assinatura do repetivo contrato, em 

21 de fevereiro de 1969.”127

Esta incorporação foi tanto mais importante num ano em que se registou uma 

inesperada redução do plafond do FFC atribuído à DGPC, limitando consequentemente 

a atuação do recém-criado IPPC e a prossecução dos projetos em curso, que assim 

ficaram condicionados às verbas do PIDDAC programadas em 1979. Ficaria assim 

adiada, entre outras, a aquisição para o MNAA de uma pintura quatrocentista sobre 

tábua representando a Lamentação (também dita Nossa Senhora da Piedade), 

proveniente de Torrão do Alentejo, cuja despesa só encontraria cabimento no Plano de 

Atividades de 1981, no projeto “Aquisição de espécies com interesse cultural, em risco 

de dispersão e/ou deterioração” e que seria anotada pelo FFC em abril daquele ano, por 

sugestão do IPPC.  

 

Um ano volvido sobre a incorporação das “esculturas Vilhena” e a sua primeira 

exposição pública no Convento de Mafra e o acervo do MNAA era novamente 

enriquecido, em agosto de 1981, com um notável conjunto de bens culturais 

procedentes do Legado Francisco Barros e Sá128, constituído por centenas de peças de 

ourivesaria, escultura, gravura, metais (incluindo sinetes) e mobiliário (figs. 22 e 22a). 

A inquestionável importância deste legado pode ser avaliada pela dedicação e espírito 

filantrópico do colecionador e membro do Grupo de Amigos do Museu Nacional de 

Arte Antiga, que se empenhava em adquirir peças deliberadamente com o propósito de 

virem a preencher lacunas nas coleções do museu, nomeadamente na área bastante 

deficitária da prataria civil129

                                                           

127 Resposta do Diretor da DGPC à nota nº 1272 – GAB/77, de 24 de Agosto de 1977. In Diário da 
Assembleia da República, 1ª legislatura, 2ª Sessão, n.º 13, de 30/11/1077, p. 186. 

. 

128 Cf. Arquivo MNAA. Fundo: Gestão Museológica, Proc.º 2-M-5/81. 

129 Entre os vários objetos que poderíamos mencionar destacamos uma grande salva de aparato, em prata 
dourada, dita dos “Trabalhos de Hércules”, oriunda da família Van-Zeller Guedes, do Porto, apresentada 
na Exposição de Arte Ornamental de 1882 e inventariada pelo Estado em outubro de 1958, quando se 
encontrava depositada no Museu Nacional de Soares dos Reis. 
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Exatamente no mês em que se concretizava tão relevante incorporação nas 

coleções do MNAA, o Governo anunciava medidas rigorosas para controlo da despesa 

pública face à conjuntura desfavorável então sentida em Portugal e parcialmente 

causada pela seca, pelo decréscimo da procura externa e sobretudo pela valorização do 

dólar. Eram então aprovadas medidas conducentes à redução do défice das despesas 

públicas, algumas das quais incidindo especificamente sobre a rubrica de classificação 

económica das despesas da qual saíam as verbas para aquisição de bens museológicos, 

21.00. Bens duradouros – Outros, com dotações corrigidas do Orçamento Geral do 

Estado, e que ficava impedida de usar os duodécimos de Dezembro.  

Se atentarmos nas dotações inscritas no orçamento de museus do IPPC para o 

ano de 1981, facilmente concluímos pela exiguidade das verbas afetas à aquisição de 

obras de arte e pela desigualdade de distribuição desses valores, ao mesmo tempo que 

percecionamos as prioridades da tutela relativamente ao crescimento dos acervos. 

 

 

Orçamento 1981 - Rubrica “21.00 – Bens duradouros - Outros” 

 

Museu 

 

1980  

(gasto) 

 

1981  

(inscrito) 

 

1982  

(proposto) 

 

Observações 

MNAA 228.950$00 / 
10.484,00 € 

350.000$00 / 

13.284,00 € 

1.000.000$00 / 

32.169,00 € 

 

Museu de Aveiro 0$00 12.000$00 / 

455,00 € 

12.000$00 / 

386,00 € 

 

MFTPJr. (Castelo 
Branco) 

0$00 150.000$00 / 

5.693,00 € 

200.000$00 

6.433,00 € 

Verbas destinadas a arte 
contemporânea 

Museu de 
Lamego 

8.885$00 

406,00 € 

10.000$00 

379,00 € 

20.000$00 

643,00 € 

 

Museu José 
Malhoa 

0$00 0$00 0$00  

 

Museu de Alberto 
Sampaio 
(Guimarães) 

 

0$00 

 

0$00 

 

0$00 

Embora sem verbas para 
ampliar o acervo, em 1981 
o museu dispunha de 
25.000$00 para seguros de 
obras depositadas ou 
cedidas e 1.600.000$00 
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para atividades de 
divulgação. 

 

Museu Nacional 
de Arte 
Contemporânea 

  

685.000$00 

27.543,00 € 

 

 

900.000$00 

30.673,00 € 

Em consequência da 
elaboração do 2º 
Orçamento Suplementar 
para 1982, o orçamento 
inicial de um milhão de 
escudos seria reduzido em 
10%. 

 

  A aridez orçamental acentuar-se-ia sobremaneira no ano seguinte, cujo 

orçamento ordinário (OGE) atribuído ao IPPC para o ano de 1982 ascendia a 202.605 

contos, dos quais 168.694 contos para despesas correntes e 33.961 contos para despesas 

de capital (ca. 6.905.000,00 €, 5.750.000,00 € e 1.158.000,00 €, respetivamente). Ao 

Departamento de Artes Plásticas, e para a Rubrica 21.00 do OE referente a aquisições 

de bens culturais, seriam inicialmente afetos 1.500 contos (ca. 51.000,00 €), com a 

indicação expressa de que se aguardava uma redução das dotações gerais na ordem dos 

3% e uma redução das dotações para aquisição de bens e serviços de 10%, o que 

acabaria por confirmar-se sob a forma de Decreto-Lei n.º 364/81, de 31 de dezembro. 

Neste sentido, foram introduzidas as necessárias alterações ao Plano de Atividades 

daquele organismo, sendo que a rubrica económica 21.00 seria reduzida para 

261.950$00 (ca. 8.900,00 €). 

À margem dos exíguos orçamentos dos museus, e apesar de todos os cortes a 

que estava sujeita, seria ainda a tutela a garantir com verbas do seu orçamento 

privativo130 a aquisição de algumas obras importantes para os acervos, como o Retrato 

de João Gaspar Simões, de Mário Eloy (MNAC, 1981), transacionado pelo montante 

extraordinário de um milhão de escudos ou 40.210,00 € (fig. 23)131

                                                           

130 O Orçamento Privativo do IPPC integrava duas componentes distintas;  

, o retábulo pétreo de 

A) Orçamento de receita, elaborado por origem das receitas; 
1- “OE” (verbas inscritas no Ministério/Secretaria de Estado, no Capítulo 01 – Gabinete, 

em rubricas de Transferências – Setor Público);  
2-  PIDDAC (verbas inscritas no OE, no Ministério/Secretaria de Estado, no Capítulo 50 – 

Investimentos do Plano);  
3-  Receitas próprias (verbas arrecadadas diretamente pelo Instituto e transitadas por 

Contas de Ordem). 
B) Orçamento de despesa, subdividido em: Funcionamento normal; Investimento do plano (dito 

PIDDAC) e Planos de atividades. 
 

131 Dos mil contos, 588.000$00 saíram do FFC (com cabimento no plafond das verbas do Fundo de 
Fomento Cultural atribuídas ao IPPC) e os restantes 412.000$00 do orçamento do MNAC. 
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São Silvestre, de João de Ruão (MNMC, 1982), oriundo da capela do Solar dos 

Vilhenas, Coimbra, e adquirido nas Galerias Vandoma por 2.760.000$00, o equivalente 

a 94.065,00 € (fig. 24) e ainda conjuntos coerentes como o espólio do pintor Silva Porto 

(CMAG, 1983), comprado à neta do artista pelo valor global de 1.075.00$00 (ca. 

29.000,00 €), a supracitada coleção Lucas Cabral, constituída por seiscentas e catorze 

peças cerâmicas destinadas ao futuro Museu de Cerâmica, ou mesmo a coleção de 

carros do Visconde da Corte, em 1981, por 2.500.000$00, e os treze carros hipomóveis 

comprados a Silva’s Leiloeiros (1983) por cerca de dois milhões e meio de euros, 

ambos para o Museu Nacional dos Coches132

Todas estas compras eram, desde 1981 e como já se sabe, previamente 

analisadas pela Comissão de Avaliação de Bens Culturais, cujos pareceres consultivos 

espelhavam as opiniões individuais dos seus membros que nem sempre eram unânimes 

(cf. vol. II, doc. n.º 5). 

. 

 Mesmo num período em que a maior parte das aquisições onerosas de bens 

culturais para os museus resultava de acordos privados havidos com antiquários, 

pequenos colecionadores ou com os próprios autores das obras e que a urgência do 

leilão ainda não se colocava – o que começará a verificar-se apenas nos anos de 

transição para a década de 1990 -, a recorrente escassez de verbas impediu a realização 

de bons negócios. Entre várias outras peças que ficaram por adquirir para os museus de 

arte contam-se um espelho estilo Luís XV procedente do Palácio do Grilo, residência da 

família Lafões, cujas inusitadas dimensões e qualidade da pintura o definiam como “um 

objeto muitíssimo pouco frequente, senão raro” (1978), uma arca portuguesa do século 

XVII, em madeira de cedro pirogravada, conservada intacta com o rodapé e o escaninho 

que, tal como o espelho, acabaria por ser vendida a terceiros (1982), ou mesmo uma 

pintura contemporânea de António Dacosta, para o MNAC (1980), para já não 

mencionar os bens artísticos de superior qualidade que iam aparecendo à venda no 

mercado internacional.  

                                                           

132 Pese embora o facto de o Museu Nacional dos Coches não fazer parte do universo de museus 
selecionados no âmbito do presente estudo, entendemos dever fazer referência a este lote de carros pela 
sua importância na valorização de um acervo específico, mas também pelo esforço orçamental que o 
mesmo representou. 
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Mais raramente, um longo compasso de espera na tomada da decisão final pela 

administração poderia revelar-se algo vantajoso para os museus. Assim sucedeu com a 

pintura atribuída ao círculo de Jacopo Bassano, vulgarmente intitulada A construção da 

Arca de Noé (fig. 25), cuja primeira proposta de venda ao Estado data de 1985, pouco 

depois de aquela ter sido inventariada juridicamente, pedindo o seu proprietário 

170.000.000$00 ou um milhão de dólares (ca. 3.089,215,00 €) “valores correntes no 

mercado internacional, embora muito distantes das possibilidades do museu”. Estas 

eram palavras do conservador de Pintura do MNAA, que afirmava tratar-se de “uma 

magnífica pintura do maior interesse para qualquer museu de Belas Artes em qualquer 

parte do mundo”, ao mesmo tempo que discorria sobre a ambiguidade dos 

“arrolamentos” de bens artísticos em países de fracos recursos financeiros como 

Portugal, que tanto poderiam propiciar a inflação dos preços quando o Estado era 

chamado a exercer o direito de preferência, como convidavam ao secretismo da parte de 

quem possuía obras de arte de grande valor e cuja valorização no mercado internacional 

era constante133

Treze anos mais tarde, e não tendo sido confirmada a autoria do pintor italiano 

pelo Instituto José de Figueiredo, a obra conheceria uma forte depreciação, acabando 

por ser comprada para o MNAA pela módica quantia de 15.000.000$00 (equivalente a 

104.406,00 €), a segunda quantia mais elevada despendida pelo IPM em aquisições de 

bens culturais no ano de 1998, para hoje ocupar uma posição perfeitamente secundária 

nas reservas da respetiva pinacoteca. 

. No caso em apreço, entendia-se que o proprietário do dito Bassano 

estava a fazer um jogo leal, considerando a dimensão do mercado interno e a ausência 

de intermediários na transação, pelo que a solução para a aquisição da obra teria de 

passar pela tentativa de negociação do montante final e pelo pagamento faseado em 

vários anos sucessivos, não sem antes sujeitar a pintura a exames laboratoriais que 

confirmassem a sua autenticidade. 

 Especial menção, porque absolutamente incomum, merece a aquisição em Nova 

Iorque, a Rolin & Cia. Inc. (1982) por £ 30.000, de duas trompas sapi-portuguesas em 

marfim (também ditas olifantes), decoradas com cenas venatórias e ostentando as armas 

de Portugal e a cruz da Ordem de Cristo, séculos XV-XVI, sendo que uma delas viria a 

                                                           

133 Arquivo MNAA. Fundo: Gestão Museológica. Pasta 1985 (3). Proc.º 8/A a 19/M/19. Processo 1-M-6. 
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ser classificada como “tesouro nacional” (fig. 26). Compradas pelo Estado Português, as 

duas peças deram entrada imediata no MNAA, onde ficaram em situação de depósito 

até obterem o indispensável despacho autorizador da tutela para serem finalmente 

incorporadas no acervo. A compra destas trompas foi suscitada pelo conselheiro cultural 

da Embaixada de Portugal em Washington, depois de contactado por Marguerite Klobe 

que o informava da existência na dita casa de antiguidades dos dois olifantes e de um 

saleiro da Serra Leoa, peças que no entender da especialista deveriam ficar, 

preferencialmente num museu português. Dois anos decorreriam desde a proposta de 

venda ao Estado e a aquisição das duas peças, não sem que primeiro fosse pedido 

parecer técnico ao Museu Nacional de Etnologia, tempo suficiente para que se perdesse 

a terceira peça anunciada no catálogo African Ivories da dita casa de antiguidades 

fundada pelo barão belga Frédérick Rolin. 

O mesmo fim não teria uma outra peça da Serra Leoa colocada à venda pela 

leiloeira Sotheby’s de Londres em 1983, no caso um saleiro quinhentista, obra de 

artistas Sherbro da região de Serra Leoa, com a representação de um soldado português 

e para o qual os especialistas do MNAA emitiriam parecer muito positivo relativamente 

à sua incorporação. Este tipo de peças, bastante incomuns e sempre disputadas pelos 

grandes museus “universais” quando surgem no mercado internacional, embora 

diretamente relacionados com a nossa história, não encontram equivalentes nas coleções 

nacionais, se excetuarmos o pequeno núcleo de marfins afro-portugueses do MNAA e 

uma píxide incompleta pertencente ao Museu Grão Vasco. Não obstante a raridade, a 

singularidade e o real valor destas peças que chegaram a ter lugar nas coleções régias de 

D. João II e D. Manuel I, não têm as mesmas merecido a devida atenção da 

administração do património cultural que não só não consegue trazer Portugal os raros 

espécimes que ainda vão circulando, como autoriza a sua saída do território nacional. 

Assim sucedeu recentemente com um dos poucos saleiros sapi-portugueses conhecidos 

no mundo, o qual chegou mesmo a integrar a coleção Agha Khan – uma verdadeira 

“obra-prima afro-portuguesa”, como chegou a ser classificada – e que em 2008 saiu de 

uma das mais importantes coleções privadas de Lisboa, então em plena fase de 

desmembramento na sequência da morte do colecionador, para atingir o extraordinário 

valor de venda de 1.296.750,00 € na Sotheby’s de Paris (fig. 27).  

Se excetuarmos as obras contemporâneas, que anualmente absorviam a quase 

totalidade das verbas afetas à rubrica destinada à aquisição de obras de arte para os 
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acervos nacionais e que adiante analisaremos, não restam dúvidas que os únicos museus 

a beneficiarem com essas compras – quer por via de dotações próprias, quer com o 

contributo orçamental do PIDDAC da tutela ou do Fundo de Fomento Cultural – foram 

o MNAA, o MNAz, os dois museus das Caldas da Rainha (sendo que muitos dos bens 

artísticos incorporados no Museu José Malhoa são medalhas comemorativas, adquiridas 

com o fito de virem a constituir um núcleo de medalhística único) e muito pontualmente 

o Museu Nacional de Machado de Castro e os Palácios Nacionais de Queluz, Pena e 

Mafra.  

Entre estes últimos, destacaríamos os retábulos setecentistas Nossa Senhora da 

Conceição e da Coroação da Virgem (fig. 28), dois alto-relevos em terracota destinados 

ao Palácio de Mafra (1984), bem como o conjunto de dezassete gravuras de D. 

Fernando II, compradas em 1982 ao antiquário Konrad Menschel, de Bona (fig. 29) e o 

conjunto de seis cadeiras e um cadeirão outrora pertencentes ao Príncipe Consorte 

(1986), adquirido ao Visconde de Vilarinho de S. Romão pela avultada quantia de 

1.400.000$00, (22.435,00 €), com subsídio do FFC, ambos para o Palácio Nacional da 

Pena.  

O processo atinente à compra das referidas gravuras do Príncipe Consorte 

merece que lhe dediquemos algumas linhas pois ilustra bem o modo como a 

administração desde sempre respondeu – e continuará a responder no curto prazo - de 

forma improvisada às ofertas do mercado, por ausência de uma política e de uma 

estratégia aquisitivas para as coleções públicas. A sugestão de aquisição deste lote de 

gravuras partiria de José-Augusto França, que constatava não existir nada de semelhante 

nas coleções do Palácio Nacional da Pena, na Academia Nacional de Belas Artes nem 

mesmo no MNAA134

                                                           

134 Arquivo DGPC. Fundo IPPC, Proc.º 5 PE 3 (13) /81. 

. Solicitado o apoio da Direção-Geral do Património do Estado, a 

resposta daquele serviço do Ministério das Finanças e do Plano seria negativa, por falta 

de verba. Foi então o assunto presente ao Conselho Administrativo do IPPC que 

deliberou sobre a necessidade de se proceder ao exame direto das gravuras a fim de 

comprovar a sua autenticidade, bem como de apurar a unidade monetária a usar na 

transação (marcos ou escudos), ficando a aquisição condicionada à autorização prévia 

do Secretário de Estado do Tesouro para o dispêndio de moeda estrangeira. Como a 
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resposta não chegasse célere nem de feição, a importação das gravuras da Alemanha 

seria assegurada pelo Centro Cultural de São Lourenço de Almansil que as depositou no 

IPPC para avaliação. Concretizada a compra, os espécimes em apreço ficariam 

arrecadados por mais de um ano nos cofres daquele Instituto, aguardando a sua afetação 

definitiva a um acervo. Em 1984, a direção do Palácio da Pena, tendo conhecimento da 

existência e da condição das ditas gravuras e atendendo ao facto de estar a proceder ao 

arranjo decorativo do monumento de acordo com os ambientes românticos bem como a 

preparar a exposição comemorativa do primeiro centenário da morte de D. Fernando II, 

solicitava a cedência temporária das gravuras. Regressando à tutela no final da referida 

mostra, as obras seriam novamente cedidas ao PNP em 1985, de onde não voltariam a 

sair. 

Um outro caso paradigmático é o da compra, em 1986, de um amplo conjunto de 

6.000 ferragens e ornamentações antigas para mobiliário, nacionais e estrangeiras, 

destinadas a servirem de moldes que compunham a coleção de Giovanni Battista 

Cristofanetti, discípulo do Instituto de Belas Artes e Museu Artístico e Industrial de 

Roma radicado em Portugal desde 1888, onde regeu a cadeira de desenho ornamental 

nas Escolas Industriais até ao ano de 1928. Esta coleção, reunida ao longo de sessenta 

anos, incluía espécimes de diversos estilos e épocas, devidamente catalogados, 

acrescidos de ampla documentação gráfica e bibliográfica relacionada com a temática, 

então considerada da maior utilidade para um futuro Museu de Artes Decorativas ou 

mesmo para o PNA, onde já existiam peças Cristofanetti. Certo é que, após duas 

vistorias à coleção por especialistas em mobiliário e de informações internas que 

aconselhavam a compra de tão importante conjunto como modo de impedir o seu 

desmembramento e a eventual saída do País, as ferragens seriam adquiridas por 

3.200.000$00 (metade do preço pedido pela filha do colecionador italiano), preço que 

incluía também uma gaveta-escritório indo-portuguesa. Este montante foi para o efeito 

atribuído ao Departamento de Artes Plástica do IPPC e excecionalmente inscrito no 

Plano de Atividades para 1986, sendo que quando os caixotes deram entrada no PNA, a 

respetiva direção dava conta de apenas os aceitar a título provisório até que os mesmos 

seguissem para o seu destino final: o Museu Nacional de Arte Antiga, onde se 

encontram135

                                                           

135 CF. Arquivo DGPC: Fundo IPPC, Proc.º 5 ADO 10 (1)/86. 

. 
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Excetuando os casos supracitados, a maioria dos bens artísticos então 

incorporados nos restantes museus em estudo são obras secundárias ou mesmo 

irrelevantes para as coleções, resultando as respetivas compras de uma resposta positiva 

e imediata a ofertas que eram endereçadas às instituições ou da necessidade de 

“decorar” os espaços palacianos - como os tapetes de Arraiolos ou persas e as peças de 

mobiliário ou simplesmente utilitárias compradas para Mafra e Pena, respetivamente - e 

não de uma procura atenta, fundamentada e criteriosa por parte dos responsáveis dos 

museus. Bastará, para tanto, observar a tabela que reproduzimos em anexo e que, 

embora certamente incompleta, corresponde ao levantamento que foi possível realizar 

para os Bens artísticos adquiridos por compra para os Museus e Palácios Nacionais 

entre os anos de 1974 e 1991 (cf. vol. II, doc. n.º 6).  

No Museu de Lamego, por exemplo, conseguimos identificar apenas duas 

aquisições onerosas entre 1974 e 1991: uma medalha em bronze comemorativa dos 

Centenários da Diocese de Lamego, comprada em 1977 por 300$00 e, sete anos mais 

tarde, uma estela funerária romana, que havia sido inventariada pelo Estado em 1981. 

Contrariamente, será importante mencionar, embora de algum modo extravasando o 

âmbito deste trabalho, as aquisições de espécimes organológicos e fonográficos feitas 

através do Departamento de Musicologia do IPPC para o futuro Museu de Música136

Acompanhando de certo modo a “democratização” dos leilões iniciada pela casa 

Leiria e Nascimento, nos últimos anos da década de 1980, os museus e palácios 

nacionais começaram a adquirir objetos no mercado secundário, tendência que se 

amplificou e instalou nos anos seguintes. Datam precisamente do ano de 1986 as 

primeiras compras em leilão realizadas pelo IPPC, no caso duas modestas gravuras 

alusivas a D. Inês de Castro (fig. 30) e à morte de D. Pedro I, destinadas ao Palácio 

Nacional de Queluz, pelo montante global de 50.000$00 (ca. 800,00 €), uma quantia 

, 

onde também se inclui uma pintura quinhentista da Escola Portuguesa representando a 

Corte celestial (ou a Adoração do Cordeiro), importante documento iconográfico pela 

profusa representação de instrumentos musicais do Renascimento. 

                                                           

136 Como o órgão positivo de José António Peres Fontanes (1979), a guitarra inglesa de Domingos José de 
Araújo (1985) ou os instrumentos comprados pelo IPPC em 1980 a um colecionador privado, como o 
orquestrino Eldorado, do séc. XIX. 
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bem diferente da despendida na aquisição de álbuns de desenhos de Henrique Pousão 

por 2.066.450$00 (ca. 27.000,00 €). 

Já em 1990, o Estado adquire em leilão três das peças mais importantes e caras 

incorporadas em museus de arte na fase pré-IPM: o tríptico do Calvário, S. Jerónimo, S. 

Paulo, St Eustáquio e S. João Baptista, de Frei Carlos (fig. 31), por 15.000.000$00 (ca. 

160.155,00 €) e a imagem da Imaculada Conceição (fig. 32), por 1.700.000$00 

(18.150,00 €), ambas para o MNAA, e a pintura de António Areal, O colecionador de 

Belas Artes - o colecionador do 8º dia, 1970 (fig. 33), avaliada em 3.574.400$00, com 

comissão e taxa de IVA incluídas (38.164,00 €). Tanto o tríptico como a imagem 

peninsular procediam da coleção Vilhena e foram postos à venda pela firma Leiria e 

Nascimento, sendo que o primeiro constituía um dos raros casos em que o mercado era 

agraciado com a presença de um primitivo do início do séc. XVI, destinando-se a 

segunda a completar uma lacuna evidente no núcleo de Escultura do MNAA, então bem 

representado ao nível da escultura medieval, quinhentista e setecentista, mas pobre na 

produção do século XVII. 

A compra da tela de António Areal surge como resposta possível a uma 

solicitação do Presidente do IPPC para que se averiguasse do interesse na aquisição para 

as coleções públicas de obras de pintura moderna e contemporânea presentes a leilão de 

9 a 11 de abril de 1990 pelo Palácio do Correio Velho. Ouvido o Diretor-Geral da Ação 

Cultural, Fernando Calhau, que logo declinou a eventual compra de qualquer das obras 

constantes do catálogo por considerar não terem relevância suficiente, foi elaborada por 

José Luís Porfírio uma lista de possíveis aquisições, na qual era dada ênfase a duas 

pinturas de Estrela Faria e Dordio Gomes. A obra de Areal era também referenciada 

mas com a indicação de que a base de licitação era elevada, acabando por ser 

arrematada pelo Vice-Presidente do IPPC e pela Diretora do MNAC, pelo facto de não 

terem existido mais interessados e, consequentemente, o preço se ter mantido 

controlado e dentro do plafond previamente autorizado pelo SEC que se cifrava em 

5.000 contos (53.400,00 €). 

Já o Museu Nacional de Soares dos Reis constitui um caso paradigmático em 

matéria de aquisições onerosas uma vez que beneficia, para o efeito, do Fundo João 

Chagas, constituído a seu favor em 1941 com o produto da venda em hasta pública de 

um imóvel sito na avenida de Nice, no Estoril. Com o Centro de Arte Contemporânea 
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(CAC) a ocupar as instalações do museu entre 1975 e 1980, neste período o Fundo foi 

usado essencialmente para adquirir obras de autores contemporâneos, atualmente em 

regime de depósito em Serralves. Citamos, por exemplo, as cinco esculturas compradas 

em 1977 como a de Zulmiro Carvalho, Sistema H, 1973 (fig. 34). Posteriormente, este 

fundo financiaria obras mais consentâneas com a vocação original do MNSR, como a 

tela de Acácio Lino, Palhaços músicos, 1903, um conjunto de gravuras (retratos) de 

Francisco Oeirense, adquiridas em 1984 (fig. 35), os pratos alusivos aos Acontecimentos 

do Porto em 31 de janeiro de 1891, comprados dois anos mais tarde a Acácio Luz, ou já 

em 1991 Amor-Estudo para o painel central do tríptico “A Vida", de António Carneiro 

Jr., Paris 1899 (fig. 36). 

Quando no mesmo ano de 1991 o MNSR ficou na dependência do IPM, o Fundo 

João Chagas passou a ficar depositado no Ministério das Finanças, sendo que para 

poder aplicar os quantitativos pretendidos o Museu beneficiário tinha de apresentar à 

Contabilidade Pública um pedido de abertura de crédito especial com contrapartida na 

mais-valia de receita, uma vez que o dinheiro recebido na conta do museu era 

depositado como “Receitas do Estado” no Banco de Portugal. A morosidade de tais 

procedimentos, sempre intermediados pelo organismo da tutela, era não raras vezes 

impeditiva da concretização de boas compras, razão pela qual o museu reivindicava o 

direito de poder dialogar diretamente à Direção-Geral do Tesouro. Neste sentido, e com 

o fito de uma gestão mais ágil do fundo monetário, em 1994 a direção do museu 

apresentava à tutela um plano de aquisições consideradas prioritárias para colmatarem 

lacunas nas suas coleções: obras de António Carneiro, Aurélia de Sousa, José de Brito, 

Veloso Salgado, Marques de Oliveira, Carlos Reis e José Malhoa. Na esfera das Artes 

Decorativas, o museu encarava a compra de prataria civil do século XVIII e início do 

século XIX, preferencialmente do Porto, bem como de lustres de grandes dimensões 

para as salas de exposição do 2º andar do Palácio dos Carrancas. 

Nos anos seguintes, e até 2010, o MNSR prosseguiria as aquisições com recurso 

ao Fundo João Chagas mas segundo critérios e prioridades distintos dos acima 

assinalados: as pratas cederam lugar à faiança portuguesa das fábricas de Miragaia, 

Massarelos e Bordalo Pinheiro, e o núcleo de Pintura era enriquecido com obras da 

autoria de Armando de Basto (Retrato de Pedro Vitorino, comprado em 1992) e de 

Eduardo Viana, como o óleo Louça de Barcelos (fig. 37), o segundo bem cultural mais 

caro comprado em 2001, pelo preço de 35.000.000$00 (ca. 204.000,00 €) 
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Valerá a pena atentar nos montantes anuais apurados para os anos de 1981 a 

1991, isto é, durante a vigência do IPPC, apesar de não ser possível fazer a 

correspondência direta entre os quantitativos apresentados e as obras de arte que lhes 

subjazem e de sabermos que estes valores incluem a aquisição de bens para a totalidade 

dos serviços dependentes, onde se incluem mosteiros, museus de outras tipologias que 

não de Arte e até o Arquivo Nacional de Fotografia, então em organização, para o qual 

foram comprados espólios fotográficos tão importantes como os de Emílio Biel e da 

Casa Alvão. 

 

Instituto Português do Património Cultural 

Aquisições de obras de arte 1981-1991 

  

1981 

 

1982 

 

1983** 

 

1984*** 

 

1985 

 

1986 

 

1987 

 

1988 

 

1989 

 

1990 

 

1991 

 

IPPC/Encargos 
suportados pelo 
PIDDAC* 

 

2.416.000$00 

97.146,00 € 

 

188.900$00 

6.438,00 € 

  

 

  

1.310.000$00 

20.993,00 € 

 

9.964.550$00 

146.919,00 € 

 

111.405.412$00 

1.466.463,00 € 

 

1.500.000$00 

17.743,00 € 

 

25.629.854$00 

273.650,00 € 

 

100.132.500$00 

967.534,00 € 

 

P/ coleções 
Museus e 
Palácios 

---  

261.950$00 

 

 

 

 

   

655.000$00 

9.657,00 € 

 

18.873.450$00 

248.436,00 € 

 

8.721.800$00 

10.317,00 € 

  

 

IPPC  

OGE 21.00-Bens 
duradouros/outros 

--- ---   

430.000$00- 

150.00$00 

 

500.000$00 

(dotação, 
não 

execução) 

      

 

TOTAIS 

 

 

2.416.000$00 

 

450.850$00 

 

0$00 

 

280.000$00 

 

500.000$00 

 

 

1.310.000$00 

 

 

10.619.550$00 

 

130.278.862$00 

 

10.221.800$00 

 

25.629.854$00 

 

 

100.132.500$00 

 

 

* Inclui coleções SEC e CCB.  

** Não foi possível apurar valores para este ano porque as dotações foram acontecendo em função da disponibilidade orçamental 

*** Código 26106 “Aquisição de obras de arte” a dotação era de 430.000$00, da qual foram subtraídos 150.000$00 (execução de 

para participação da FRESS num Salon de Artes Decorativas) 

 

A reestruturação da Administração Central e a reorganização governativa, 

acompanhadas por uma cada vez maior consciência do património cultural e da 

necessidade da sua preservação e exposição em locais próprios, estarão na origem de 
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algumas transferências de bens de valor museológico efetuadas na década de 1980. O 

MNAA foi um dos museus beneficiários ao receber, entre outros, oito retratos a óleo, 

cinco dos quais datáveis de finais do século XVI e provenientes do Palácio Palmela 

(Procuradoria-Geral da República) e três representando Vice-Reis da Índia, procedentes 

do Palácio do Idalcão, em Goa, que estavam arrecadados no Palácio da Cova da Moura, 

outrora pertença do extinto Ministério do Ultramar (fig. 38). 

O processo de incorporação dos três retratos dos Vice-Reis, concretizado por 

despacho do Secretário de Estado da Reforma Administrativa merece-nos especial 

menção pela forma escorreita e lúcida com que foi conduzido pelo então conservador de 

Pintura do MNAA. Contrariamente ao entendimento que se tem vindo a registar como 

prática mais ou menos aceite e generalizada no seio de vários museus estatais que, 

confrontados com a impossibilidade de assegurarem a compra de bens culturais 

relevantes para os acervos, praticam a aceitação acrítica de incorporações não onerosas 

mas absolutamente irrelevantes, José Luís Porfírio agrupou os cinquenta e oito bens 

culturais observados em quatro listas distintas, selecionando criteriosamente as únicas 

três obras com interesse para o Património Nacional e em particular para o Museu 

Nacional de Arte Antiga. Uma segunda lista elaborada a pensar na decoração de 

gabinetes oficiais e edifícios públicos era constituída por pinturas e aguarelas com mero 

valor estimativo e decorativo, algumas das quais “completamente destituídas de valor 

artístico mas [que] têm assinaturas prestigiosas que constituem ainda um valor 

comercial a considerar”, e duas outras listas que incluíam pinturas “fora do mínimo de 

qualidade”, fotografias e reproduções a abater, sendo que o abatimento não implicaria a 

sua destruição física mas tão-somente a sua completa e definitiva exclusão de qualquer 

relação de bens culturais. 

Mas os Anos 80 do século passado inauguraram uma nova tendência nas 

modalidades de aquisição de bens culturais para os museus, tornando cada vez mais 

presentes as aquisições não onerosas – doações e os legados -, em detrimento das 

aquisições por compra (Gráficos 4 e 5). Esta tendência, gradual e irreversivelmente 

traçada a partir da segunda metade de 1980, pode ser explicada de um ponto de vista 

macro, ou seja, em função das alterações conjunturais que marcaram toda a década, mas 

também como consequência direta e imediata de um novo enquadramento legal e 

administrativo que então se começa a estruturar.  
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Para um melhor conhecimento desta realidade, deverá também ser consultado o 

documento Bens artísticos adquiridos por doação e legado para os Museus e Palácios 

Nacionais entre os anos de 1974 e 1991 (cf. vol. II, doc. n.º 7). 

 

Gráfico 4 
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Por Despacho n.º 12/82, o então Secretário de Estado da Cultura, Gomes de 

Pinho, chegou mesmo a estatuir o “Cartão de doador” que, embora não viesse a ter 

grandes consequências, visava incentivar as doações de bens culturais aos museus, 

concedendo especiais benefícios aos beneméritos. Convirá ainda recordar a 

implementação, após 1985, de uma política nacional que visava assegurar o início da 

recuperação controlada dos níveis económicos para que a breve trecho não viessem a 

ser necessárias novas medidas de estabilização, mais restritivas que as anteriores. 

A partir de 1986, por força da Instrução de Serviço n.º 197/86, de 2 de 

dezembro, da Presidência do IPPC, a tramitação processual inerente à aceitação de 

doações e legados para os serviços dependentes assumia contornos administrativos mais 

definidos mas igualmente complexos: depois de colherem os pareceres favoráveis das 

direções dos museus envolvidos, as propostas eram submetidas à apreciação de uma 

renomeada Comissão de Avaliação de Bens Culturais, cujo relatório sustentaria o 

posterior despacho de aceitação da tutela da Cultura.  

Em caso de deferimento – o que sempre sucedia, ao que pudemos apurar com 

base nos processos consultados -, o processo só era concluído depois de obtida a 

validação do Ministério das Finanças, através da Direção-Geral do Património do 

Estado, nos termos do Decreto-Lei N.º 31.156, de 03/03/1941, cujo artigo 1º 

determinava que competia “exclusivamente ao Ministro das Finanças decidir sobre a 

Gráfico 5 
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aceitação de heranças, legados e doações instituídos a favor do Estado, propriamente, ou 

de qualquer dos seus serviços, estabelecimentos ou organismos.”. Acrescentava este 

diploma que a aceitação pressupunha a incorporação dos bens no património do Estado, 

sendo atribuição específica da Direção-Geral da Fazenda Pública a organização dos 

respetivos processos, ficando igualmente obrigada a averiguar “da conveniência ou 

exequibilidade dos fins da doação, legado ou herança” (artigo 2º)). 

Em termos das políticas culturais, defendia-se o desenvolvimento equilibrado, 

assente em dois pilares estruturais: o da difusão, defesa e conservação do património 

cultural em todas as suas manifestações e a promoção do acesso generalizado de toda a 

população a essas manifestações. Assim, o PIDDAC da Cultura previa, para programas 

setoriais, 850.000 contos, montante global que não incluía os programas integrados de 

desenvolvimento regional. Esta dotação inscrevia-se integralmente no Orçamento do 

Estado, em cuja rubrica 21.00 – Bens duradouros/outros, se integravam as aquisições de 

bens culturais para as coleções públicas, através do orçamento privativo do IPPC e das 

dotações orçamentais específicas de cada museu (despesas correntes) ou, a título 

excecional, do Fundo de Fomento Cultural. 

No âmbito genérico da Museologia, não podemos esquecer que é nesta década 

precisa que surge a Declaração de Québec (1984), reafirmando e cimentando o 

movimento da Nova Museologia, em que implicitamente se “condenava” o conceito 

elitista da instituição “museu” defendendo-se, inversamente o reconhecimento e a 

generalização, da sua função eminentemente social, educativa, inclusiva e democrática. 

Ora, se a participação direta das comunidades é relativamente fácil de ser realizada em 

museus com uma abrangência territorial circunscrita e uma orientação temática de cariz 

antropológico e/ou etnográfico, já nos museus de Arte a participação do cidadão não é 

tão evidente. Sendo, por definição histórica, estes os museus mais fechados e elitistas, a 

aceitação de bens culturais doados por particulares não deixava de ser um meio 

importante para estreitar laços entre a instituição e aqueles que são os seus últimos e 

únicos destinatários. 

Mas nem só as mutações ideológicas e as conjunturas económicas explicam, em 

nosso entender, o aumento gradual e acentuado das doações que continuaria no período 

seguinte, isto é, durante a vigência do Instituto Português de Museus (1992-2007) e do 

seu sucessor direto, o Instituto dos Museus e da Conservação, IP (2007-2012), com 
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particular ênfase nos anos mais recentes (Gráfico 6). A promulgação da primeira lei do 

mecenato cultural, em 1986, veio introduzir novas possibilidades que a administração 

do património cultural logo soube aproveitar, sendo acompanhada na esfera legislativa 

por outras alterações significativas, quer do ponto de vista do direito fiscal e tributário, 

quer no respeitante à proteção dos direitos autorais e da criação artística137

 

. 

 

 

Conhecedor do novo enquadramento mecenático, a partir de 1987 o IPPC diz-se 

empenhado em acompanhar os fluxos do mercado para assim preservar para as coleções 

nacionais os bens culturais relevantes que surgissem no mercado. Mas porque a 

ensombrar estes princípios, estaria sempre - e uma vez mais - a questão orçamental, 

tornava-se necessário recorrer ao apoio de empresas enquanto se procurava definir o 

futuro modelo, nunca usado, da subscrição pública. 

 
                                                           

137 Em Portugal, os direitos de autor foram definidos em 1927, por Decreto-Lei nº 13.725, de 27 de maio 
de 1927 (Regime de Propriedade Literária, Científica e Artística). Em 1966, surge o Código do Direito de 
Autor (DL nº 46.980, de 27 de abril) mas só em 1985 é aprovado o Código do Direito de Autor e dos 
Direitos Conexos (DL nº 63/85, de 14 de março). 

 

Gráfico 6 
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Assim, a propósito de uma proposta de venda de uma pequena cruz peitoral 

Namban do século XVI, em cobre lacado de negro e ouro (fig. 38), apresentada ao 

MNAA em 1984, a SEC lançaria, cinco anos mais tarde e por intermédio do IPPC, uma 

campanha para angariação de mecenas que pudessem vir a suportar um fundo para 

aquisição de bens para os museus e responder às propostas de venda de particulares a 

que foi dado o nome de “Projetos à procura de financiamento” (cf. vol. II, doc. n.º 8). 

Apesar de esta medida poder ser considerada uma iniciativa de sucesso face aos 

resultados obtidos (quase todos os bens listados foram comprados), 1989 seria um ano 

muito pouco auspicioso para as coleções museológicas, tendo sido possível quantificar 

apenas dez lotes adquiridos por compra, dentro do universo em estudo. 

Até então, e à semelhança das tendências registadas na década anterior, os bens 

culturais doados aos museus podem ser agrupados em três categorias:  

a) Doação de obras contemporâneas, feitas pelos próprios autores com o objetivo 

de se fazerem representar em coleções públicas, aceites de forma acrítica pelas 

instituições donatárias; 

b) Doações e legados de particulares, maioritariamente entidades singulares, 

onde a retratística e as peças utilitárias retiradas dos recheios de casas de 

habitação, cuja relevância cultural é muito discutível, ocupam lugar destacado;  

c) Doações realizadas por entidades coletivas - como Câmaras Municipais e 

indústrias locais – sempre com caráter esporádico e irrelevante para os acervos, 

dominadas pela medalhística e pela produção cerâmica. 

 

A par da referida cruz Namban que viria a ser adquirida com o apoio mecenático 

da Cimpor e incorporada no MNAA em 1988, outros bens artísticos de relevância foram 

integrados nos acervos ao abrigo da lei do mecenato: o Retrato do Príncipe D. José, 

comprado pela Finangeste no leilão da Quinta da Fonte Santa em Caneças (coleção do 

banqueiro Miguel Quina) e doado em 1986 ao Palácio Nacional de Queluz (fig. 40), um 

lote de painéis de azulejos setecentistas e neoclássicos, doados em 1988 ao Museu 

Nacional do Azulejo pela Tranquilidade EP, o Retrato de D. Isabel de Portugal, 

atribuído ao Mestre das “Meias Figuras” e oferecido ao MNAA, em 1989, pela 

Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses que o 



 127 

havia comprado na Suíça, ao leiloeiro Dobia Schofsky, de Berna (fig. 41) ou ainda um 

jarra cerâmica da autoria de Suzana Barros (1986), também doada pela Cimpor ao 

Museu Nacional do Azulejo que, a par da cerâmica de revestimento, começava a formar 

a sua própria coleção de peças cerâmicas tridimensionais, numa linha aquisitiva que 

mantém até hoje138

A necessidade de procurar financiamento externo à SEC para a compra de bens 

culturais torna-se uma evidência incontornável em 1989, ano em que têm lugar em 

Lisboa dois eventos extraordinários: o primeiro leilão temático realizado por Silva’s 

Leiloeiros, subordinado ao tema “Portugal e Brasil”, e a venda pública da antiga 

biblioteca de D. Manuel II, pelo Palácio do Correio Velho (PCV). O primeiro, teve por 

base uma profusão de documentos e fundos arquivísticos saídos da coleção privada de 

Rainer Daenhardt que na longa introdução ao catálogo do leilão tece algumas 

considerações sobre a irrelevância do arrolamento ou classificação jurídica dos bens 

culturais como prevenção para a sua saída do território nacional, ao mesmo tempo que 

relata a inutilidade de doações feitas a museus e entidades públicas que, em vez de 

disponibilizarem os bens para fruição pública, os votavam ao silêncio das reservas.  

. 

Relativamente ao leilão do PCV, estimava a Presidência do IPPC em 15.000 

contos (ca. 177.430,00 €) o montante necessário para a aquisição, pelo Estado, dos mais 

importantes livros, álbuns de desenhos e aguarelas da coleção pessoal do último 

monarca português, tendo então diligenciado junto de algumas empresas com o intuito 

de obter o tão desejado apoio, ao abrigo da lei do Mecenato. É precisamente neste 

contexto, que o Eng.º António Lamas redige uma informação que consideramos 
                                                           

138 Com o fundamento de que as peças tridimensionais, utilitárias ou não, servem para exemplificar, em 
confronto com o tradicional azulejo ou mosaico bidimensional, o uso distinto de técnicas e materiais 
idênticos, certo é que o Museu Nacional do Azulejo tem vindo a afastar-se da sua vocação inicial, 
claramente monográfica e enaltecedora de uma das expressões artísticas mais caraterísticas de Portugal, 
para se aproximar da definição de Museu Nacional da Cerâmica, numa “disputa” surda travada com os 
seus congéneres das Caldas da Rainha, ou mesmo de Sacavém. No seu website 
(http://www.museudoazulejo.pt/pt-PT/OMNAz/ContentList.aspx), pode ler-se que “O Museu Nacional do 
Azulejo tem por missão recolher, conservar, estudar e divulgar exemplares representativos da evolução da 
Cerâmica e do Azulejo em Portugal”, para logo referir que “O centro das suas atividades é a Cerâmica de 
Revestimento” e que “através das suas atividades, o museu dá a conhecer a história do Azulejo em 
Portugal procurando chamar a atenção da sociedade para a necessidade e importância da proteção daquela 
que é a expressão artística diferenciadora da cultura portuguesa no mundo: o Azulejo.”. Estará, 
porventura, na hora de esclarecer a questão da real abrangência das coleções, tanto do ponto de vista 
territorial como tipológico, fazendo refletir essa caraterização na própria designação do museu. 

 

http://www.museudoazulejo.pt/pt-PT/OMNAz/ContentList.aspx�
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absolutamente notável pela clarividência e objetividade com que analisa a questão do 

crescimento dos acervos museológicos, propondo a criação de um fundo para aquisições 

- à semelhança do que sucede em muitos outros países mas que, até à presente data, 

continua por concretizar – que fosse regularmente alimentado, pois que “o orçamento 

do IPPC não permite, nem através de receitas próprias, contemplar o aparecimento no 

mercado de uma obra importante.” Mais, num discurso que permanece 

extraordinariamente contemporâneo139

O total empenho do IPPC na angariação de mecenas num curto espaço de tempo 

não deixou de dar frutos. O principal beneficiário da nova conjuntura que se começava a 

desenhar foi, diríamos, o Palácio Nacional da Ajuda-Museu, que assim seria agraciado 

com doações importantes, algumas das quais de mecenas empresariais, destacando-se o 

a pintura Mão do Rei, da autoria de José de Guimarães, oferecida pelos CTT e o álbum 

de caricaturas do Rei D. Luís I, pelo IPE (fig. 42). No leilão inaugural do Palácio do 

Correio Velho, realizado no Fórum Picoas, (Lisboa, 14 a 16 de junho) foi adquirida por 

ação mecenática de um colégio de empresas e entidades bancárias (BCP, BES, CGD, 

FINICISA, SOPORCEL e SOTANCRO) pelo montante global de 7.820.000$00 (ca. 

39.000,00 €), e posteriormente doada ao PNA, um álbum com dezanove aguarelas da 

autoria de Enrique Casanova representando os interiores dos Paços Reais da Ajuda à 

época da sua ocupação pela Família Real. Trata-se de uma peça absolutamente vital 

para o acervo porque permite reconstituir fielmente os interiores do Palácio, 

determinando as futuras aquisições da instituição que ainda hoje se pautam pela procura 

de bens culturais outrora saídos do Palácio e da coleção da Família Real (figs. 43 e 43a).  

, este responsável pelo património chamava ainda 

a atenção da tutela para o facto de muitas empresas e entidades bancárias em fase de 

privatização ou com amplas dívidas ao Estado possuírem no seu património obras de 

arte de valor para o património nacional que deveriam vir a reverter para as coleções 

museológicas, depois de devidamente enquadradas do ponto de vista legal e fiscal. 

Estamos certos que assim seria!  

                                                           

139 Vêm-nos à memória, no imediato, o caso das coleções de arte do BPN, designadamente as várias telas 
de Miró avaliadas em cerca de 30 milhões de euros que o Estado afirma não terem integrado o património 
transacionado por ocasião da compra daquela entidade ao grupo angolano BIC e cuja gestão 
aparentemente se encontra a cargo da Parvalorem, ou ainda da coleção da Fundação Ellipse e do seu 
presidente João Rendeiro. 
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Todavia, convirá ressalvar que antes mesmo da promulgação da lei de 1986, já o 

PNA aceitava doações de peças relacionadas com as pessoas reais e com o próprio 

edifício, realizadas ao abrigo da legislação dos códigos dos impostos, que em dois dos 

seus artigos permitiam a aquisição de bens culturais por entidades terceiras, contra 

emissão de documentos comprovativos para efeitos fiscais. 

Do mesmo modo, entre as doações e legados de particulares incluem-se também, 

embora pontualmente, bens que se distanciam dos demais pelo valor cultural intrínseco 

mas também pelo contributo que trouxeram para os acervos. Citamos, a título 

exemplificativo, o legado Juvenal Esteves, ao MNAC, incluindo várias obras do espólio 

Columbano Bordalo Pinheiro (1983), as doações de Antónia Pires Lima da Fonseca ao 

Museu de Évora140

Esta última merece-nos alguma reflexão e maior desenvolvimento pois foi aceite 

com a contrapartida da exposição permanente das peças

 (figs.44 e 44a) e da família Macieira Coelho ao Museu Nacional 

Machado de Castro (1983) constante de dezasseis peças de mobiliário francês, 

cerâmicas da Fábrica do Rato e porcelanas de Meissen e de Saxe.   

141

                                                           

140 Após consulta ao inventário informatizado do Museu de Évora concluímos que os bens ofertados por 
aquela benemérita de Portalegre se distribuem entre os anos de 1975 e 1986, os primeiros sob a forma de 
doação e os últimos incorporados como legado, e que só por essa particularidade nos merecem referência. 
São bens de diferentes tipologias mas sem grande valor histórico-artístico, onde se incluem desenhos de 
artistas pouco conhecidos, algumas gravuras de temática religiosa, serviços de mesa e peças utilitárias em 
faiança, porcelana ou prata, maioritariamente peças tardo-oitocentistas. 

, servindo de motivo para a 

então direção do MNMC promover uma mostra com os bens culturais doados entre 

1980 e 1983 e, a propósito, tecer algumas considerações sobre a importância de 

iniciativas como esta para incentivar as doações enquanto atos de generosidade, num 

quadro vocacional internamente definido por cada instituição museológica. Por 

exemplo, o Museu de Coimbra “deveria ser sobretudo o grande museu de escultura de 

141 A aceitação de doações com condições é, para além de contrária aos princípios básicos da prática 
museológica, desaconselhada pelo Código Deontológico do ICOM, pois obriga o museu a uma 
dependência que é contrária à boa gestão das coleções e potenciadora de futuros conflitos, como viria a 
suceder com a referida doação ao MNAC – entre tantas outras que, infelizmente, os museus portugueses 
têm de respeitar – quando as peças doadas deixaram de estar permanentemente expostas, conforme 
acordado com os doadores. Isso mesmo era afirmado pela Presidente do IPPC em ofício de 8 de Janeiro 
de 1981, a propósito de um pedido de exportação definitiva de obras de Pedro Cruz que haviam sido 
doadas pelo filho do artista ao Museu de José Malhoa, sem nunca terem dado entrada formal na 
instituição, o qual seria deferido precisamente com o argumento de o museu não poder aceitar doações 
com outra condição que não a da rotatividade da exposição. 
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Portugal, decorrendo daí algumas medidas urgentes, entre as quais, como já alvitrei, a 

urgente incorporação das esculturas da região de Coimbra, que integram a coleção do 

Comandante Ernesto de Vilhena” (FRANCO, 1984: 7). De facto, duas esculturas do 

núcleo Vilhena integradas no MNAA (São Pedro e São Tiago) seriam inicialmente 

depositadas em Coimbra, para mais tarde se concretizar a sua transferência definitiva; 

não houve, pois, qualquer doação, assim como também não foram doados ao museu os 

dois cartões realizados por Almada Negreiros em 1969 para os frescos do átrio da 

Secção de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 

Coimbra, intitulados A Matemática Universal (fig. 45) e Conhecimento da Terra, 

transferidos da Direção-Geral das Construções Escolares em 19 de junho de 1982. 

Note-se que dos noventa e três bens artísticos supostamente incorporados142

Igualmente de grande importância para os museus, pela variedade e qualidade 

das obras envolvidas foi o legado Pina Moutinho, em 1987, instituído em benefício do 

Museu Nacional de Arte Antiga mas também de outros, como o Museu Nacional dos 

Coches, que recebe o Retrato da Princesa D. Maria Amélia, para a sua galeria de 

retratos régios. Entre as obras legadas ao Museu das Janelas Verdes incluem-se algumas 

 no 

“museu da escultura” coimbrã no referido triénio, apenas três são peças escultóricas; 

dos restantes, trinta e cinco são pinturas e desenhos - sendo que apenas uma não é obra 

contemporânea mas uma pintura flamenga representando a Crucificação -, vinte e uma 

inscrevem-se nas ditas Artes Decorativas e as últimas trinta e quatro são fotografias, 

bilhetes-postais e outros documentos gráficos. Quiçá para compensar as doações 

anunciadas mas nunca concretizadas, como sucederia com um lote de cem peças 

cerâmicas que um médico do norte do País pretendia oferecer à instituição, tendo 

recuado na sua proposta depois de ver publicamente divulgada a sua intenção pela 

direção cessante do MNMC – nos anos seguintes são os próprios diretores do museu, 

Pedro Dias e Maria José Sampaio que na qualidade de doadores contribuem para o 

enriquecimento do acervo com alguns desenhos alusivos à cidade de Coimbra, da 

autoria de João Machado Jr., José Contente, Otávio Machado ou Luís Dourdil, retratos a 

óleo de personalidades coimbrãs, medalhas e um ou outro objeto utilitário. 

                                                           

142 Como mais tarde seria retificado pelo novo diretor do MNMC, Pedro Dias, as vinte e nove telas de 
Manuel Filipe nunca deram entrada na instituição em consequência de divergências pessoais registadas 
entre o artista plástico e a direção do museu.  
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pinturas anteriormente inventariadas pelo Estado, como a tela de François Boucher, 

David e Betsabé (também dita Toilette de Vénus) assinada e datada de 1757, que 

pertencera às “coleções históricas” do Conde Pedro Daupias e do banqueiro Henri 

Burnay (fig. 46), o primitivo da Escola Portuguesa de finais de Quinhentos 

representando a Adoração dos Pastores, desenhos de Domingos António de Sequeira e 

outras obras que extravasam o âmbito cronológico do acervo mas onde foram 

incorporadas, para logo ocuparem lugar nas reservas ou serem cedidas a título de 

depósito a entidades terceiras: duas telas de autores franceses, a primeira das quais de 

Eugène Carrière (1849-1906), Femme et Enfant e a outra de Marcel Rieder (1862-1915) 

denominada La pergole, la table, sous la lampe, bem como os Retratos do jornalista 

Mariano Pina, (1883) e do 1º Visconde de Azevedo Ferreira (1881-83), da autoria de 

Columbano Bordalo Pinheiro. 

O Relatório de Atividades do IPPC para o ano de 1991 refere, na rubrica 

“Valorização e defesa dos valores culturais”, encargos assumidos pela instituição e 

serviços dependentes no valor de 42.070 contos, o equivalente a 78% da dotação líquida 

consignada, tendo sido a execução física e financeira de 75%. A ilustrar estes números 

são citadas na fonte as aquisições de obras de arte para os serviços dependentes - 

incluindo naturalmente museus, palácios e monumentos -, a par dos gastos com o 

monumento erigido em memória de Sá Carneiro. 

Considerando globalmente as aquisições onerosas realizadas nos trinta e oito 

anos que antecederam a criação do IPM, os anos de 1976 e 1979 surgem claramente 

destacados com um total de 77 e 76 processos, respetivamente (Gráfico 7).  
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Na primeira das datas indicadas, cinquenta e dois dos processos estão associados 

ao MNAC143, vinte e dois ao MJM e apenas um ao MGV. E se este número notável 

parece não ter correspondência direta no quadro que apura os montantes despendidos 

anualmente (Gráfico 8) é tão-somente porque ainda não foi possível apurar os valores 

de obras de arte compradas no período pós-PREC por total ausência de informação 

disponível nos inventários dos museus144

                                                           

143 O investimento feito em novas aquisições onerosas de obras de arte para o MNAC é tanto mais 
extraordinário se considerarmos que o museu esteve encerrado durante sete anos, para obras, reabrindo 
em 1980 com uma exposição sobre “Columbano” e de acordo com novos conceitos museológicos e 
museográficos. 

 

144 De acordo com o Gráfico 4, 1988 evidencia-se pelo facto de ser o único em que é atingida a fasquia 
dos € 350.000,00 (um pouco mais de vinte e seis milhões de escudos), sendo o ano em que 
cumulativamente foram compradas mais bens culturais com um valor unitário acima do milhão de 
escudos, a saber, o guarda-porta acima referido, contador Namban (MNAA) e um tapete Aubusson 
(MNSR), a par do espólio do compositor Augusto Machado. 

Gráfico 7 
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Criado pelo Decreto-Lei n.º 278/91, de 9 de agosto, na presunção assumida pelo 

Governo de que “a gestão dos museus deve ser confiada a um organismo 

exclusivamente vocacionado para os múltiplos problemas específicos do setor, com 

competências administrativas próprias”, o Instituto Português de Museus (IPM) era o 

herdeiro direto do Departamento de Museus do extinto IPPC, com exceção da tutela dos 

palácios nacionais que ficariam a cargo do IPPAR por motivos estritamente económicos 

(maior volume das receitas procedentes dos ingressos, designadamente). 

A criação de uma rede nacional de 29 museus em que não se incluíam os 

palácios nacionais abriu um fosso entre estes dois universos, no que respeita à evolução 

das diferentes práticas e funções museológicas e também no âmbito específico das 

incorporações, com clara vantagem qualitativa e quantitativa para os primeiros, 

conforme expresso no Gráfico 9. 

Gráfico 8 
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Se nos primeiros anos de atividade as áreas que centravam as maiores parcelas 

do orçamento do novo Instituto eram (como, em rigor, sempre sucederia) as da 

requalificação dos edifícios e da divulgação dos acervos através, certo é que a adesão de 

Portugal à CEE e a sua integração na União Europeia traduziu-se na criação de 

Programas mantidos com fundos comunitários que não deixaram de favorecer o 

crescimento das coleções públicas, permitindo a compra de bens artísticos que nos anos 

de 1995 e 1996 rondam a fasquia dos 500.000,00 € o que, sendo um número irrisório se 

comparado com instituições congéneres estrangeiras e considerado o universo 

abrangido, não deixa de ser extraordinário no contexto dos museus nacionais (Gráfico 

10). 
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Com o CCB aberto ao público e a Lisboa’94 a chegar ao fim, o ano de 1995 – 

como aconteceria mais tarde com 2001 – prestava-se a um maior investimento nas 

coleções, ficando mesmo marcado como um ano verdadeiramente excecional em termos 

de novas aquisições para os museus, por força da constituição de um fundo para 

aquisições de arte contemporânea no montante de 100.000 contos (500.000 euros) que 

viria permitir a compra de duas das obras mais notáveis e mais caras até então 

incorporadas em museus de arte portugueses: O Gadanheiro, de Júlio Pomar, obra 

fundamental do neorrealismo português que inaugura na figuração a 

contemporaneidade, adquirida à coleção Manuel de Brito por 35.000.000$00 (ca. 

175.000 euros) e O Violino ou 02-44, de Fernando Lanhas, obra mítica e fundadora do 

abstracionismo na arte portuguesa, comprada ao autor por 40.000.000$00 (ca. 

200.000,00 €) (figs. 47 e 48). Ambas as pinturas seriam pagas com verbas da Secretaria 

de Estado da Cultura145

                                                           

145 Capítulo 50 Sub/Div. 02, Programa “Aquisição obras de arte”, no OE/95 da DGSGO da SEC. 

, depois de cirurgicamente escolhidas por Raquel Henriques da 

Silva, que deste modo procurava colmatar graves lacunas no acervo através de duas 

obras absolutamente representativas dos Anos 40. Fazia, aliás, todo o sentido ampliar o 

acervo do antigo MNAC quando acabara de ser assinado um protocolo de colaboração 

Gráfico 10 
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entre o IPM e a Administração do Porto de Lisboa, com o objetivo de fazer da Gare 

Marítima de Alcântara um espaço dedicado à arte contemporânea, transformando-a 

numa extensão física e cronológica do Museu do Chiado, do qual passaria a depender 

institucionalmente146. Enquanto isso, anunciava-se já a celebração de um novo 

protocolo a fim de prever “as participações comunitárias e do Estado português na 

construção do Museu de Arte Moderna de Serralves

 

, no Porto, cujo anteprojeto 

arquitetónico, da autoria de Siza Vieira, está atualmente em fase de revisão e aprovação 

final. Sem contabilização de uma futura coleção (aliás, ainda indefinida), a construção 

poderá orçar em 4,5 milhões de contos, cabendo 3,5 milhões ao apoio da CE. Decorrem 

atualmente conversações entre a SEC e a Fundação de Serralves para definir as 

disposições de um novo acordo que regule as responsabilidades e competências de 

ambas as partes no funcionamento do futuro museu.” (POMAR, 1995). 

Por decisão da tutela, para além daquelas duas obras pictóricas, foi ainda 

determinada a compra de uma Assunção da Virgem para o MNAA, em leilão da 

Christie’s de Amesterdão, no valor de 5.000.000$00 (ca. 25.000 euros), que se 

destinava inicialmente ao Museu Grão Vasco mas que acabaria por ser incorporada no 

Museu da Música, pelo seu interesse iconográfico e depois de ter passado pelo Instituto 

José de Figueiredo, na sequência da exposição “Arte e Música, iconografia musical na 

pintura do século XV ao século XX”, realizada em 1999 (fig. 49). Assim, os montantes 

referidos viriam somar-se ao plafond de 25.000.000$00 (ca. € 125.000,00) inscrito pela 

Direção-Geral dos Serviços de Gestão e Organização da SEC na rubrica do PIDDAC 

para “Aquisição de Obras de Arte” e cativado para compra de bens culturais destinados 

a reforçar os acervos museus. 

Se genericamente o financiamento das aquisições para os museus havia sido 

fixado em 100.000.000$00, por força da cláusula de convergência esse valor era 

reduzido para 94.000.000$00, ficando aquém do montante global apurado para as 

aquisições onerosas desse ano. Assim, e à semelhança do que viria a ser feito noutros 
                                                           

146 Este projeto acabaria por não ser cumprido e, dois anos mais tarde, a Gare Marítima de Alcântara era 
apontada como o local indicado para a instalação do Lisboa Museu do Design. A ideia de adaptar a Gare 
e os seus 700 m2 a espaço museológico é, aliás, uma ideia antiga da década de 1980, acreditando nós que 
será retomada numa próxima conjuntura económica mais favorável, quando a inauguração do “Novo 
Museu dos Coches” já fizer parte do passado e for necessário encontrar um novo e grandioso projeto que 
sirva a insaciável vontade política de apresentar “obra feita”. 
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anos147

Além das soluções indicadas, havia sempre a possibilidade de recurso a 

subsídios do Fundo de Fomento Cultural – como praticado em períodos anteriores - e 

eventualmente a financiamento externo, o que permitia ampliar o número de aquisições 

previstas ou, mais frequentemente, aproveitar oportunidades isoladas e irrecusáveis 

oferecidas pelo mercado ou mesmo por particulares. Os imperativos de aquisição eram 

determinados em função da qualidade formal e estética dos bens culturais, da extensão 

dos acervos e do preenchimento de lacunas ou da incorporação de espécimes 

inigualáveis e únicos. Um elemento comum e transversal às aquisições então realizadas 

no mercado secundário é, sem dúvida, a pertença à antiga coleção Vilhena, posta à 

venda pelos herdeiros do Comandante em leilões da Leiria e Nascimento que atraem ao 

Pavilhão de Exposições da Tapada da Ajuda a sociedade lisboeta endinheirada, onde as 

melhores peças são disputadas por comerciantes, colecionadores e… pelo IPM. Entre 

outros bens, são assim comprados vários painéis e registos azulejares dos séculos XVII 

a XIX para o Museu da Madre de Deus, uma imagem em madeira de São Roque, sécs. 

XVI-XVII, o desenho Abraão expulsando Agar e Ismael, a prova apresentada por 

Domingos António de Sequeira a concurso de desenho da Aula Régia, relativa ao ano 

de 1786 e que ganharia o 1º prémio (fig. 50), o Auto-retrato a óleo do mesmo artista, 

datado de 1823, e seis cruzes processionais tardo-góticas em metais não nobres, todos 

para o MNAA (fig. 51).  

, também em 1995 foi necessário pôr em prática manobras de engenharia 

financeira que genericamente assentavam em transferências orçamentais entre serviços 

da Cultura – no caso, o IPPAR – mas também através da reafetação de verbas de outros 

programas PIDDAC inscritos no orçamento do próprio IPM como, por exemplo, o 

Programa de Conservação e Restauro. 

O IPPAR acompanhou também a tendência e providenciou a aquisição em leilão 

de vários bens para os Palácios Nacionais, merecendo destaque um novo conjunto de 

gravuras de D. Fernando II, que viriam somar-se às dezassete adquiridas uma década 
                                                           

147 Um ano antes, em 1994, a aquisição do pendente de São Miguel Arcanjo com insígnia da Ordem de 
Cristo, para o MNAA, só fora possível com recurso ao PIDDAC do IPPAR (Programa de “Valorização e 
defesa dos valores culturais”), mediante despacho autorizador do SEC e face à urgência da situação, pois 
que se tratava de uma joia tardo-renascentista, considerada fundamental para as coleções nacionais pela 
sua óbvia relação com Portugal, que se encontrava à venda em Paris por 30.000.000$00, onde fora 
observada por um perito português, tendo a respetiva proposta de compra sido endereçada à tutela pela 
Comissão Nacional dos Descobrimentos Portugueses. 
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antes no mercado internacional e que, juntamente com vários outros objetos 

relacionados com a iconografia da Casa Real deram entrada na Ajuda, mas também 

várias peças avulsas destinadas à decoração cenográfica e à recriação de ambientes de 

época no Palácio Nacional da Pena, como um terço em madrepérola, dois quadros 

bordados de António Joaquim de Freitas, uma colcha da Índia/Guzerate, ou duas 

esculturas animalistas em bronze (grous). Mais modestas seriam as aquisições para o 

Palácio Nacional de Sintra, resumindo-se a um conjunto de gravuras inglesas 

representando personagens régias. 

Certo é que nos vinte anos em que os museus mantiveram a sua autonomia 

dentro do grande universo do “património cultural”, e apesar dos tímidos passos que 

foram dados no sentido de uma maior equidade entre os diversos serviços dependentes 

no enriquecimento dos respetivos acervos, não foi evitada uma certa macrocefalia em 

termos de investimento da tutela nos diferentes acervos, sendo óbvia a “preferência”  

por três grandes museus nacionais: Arte Antiga, Azulejo e Arte Contemporânea. Não 

obstante, não deixaram os museus de arte de menor dimensão de verem satisfeitas 

alguns dos pedidos de aquisição de novos bens culturais de qualidade que iam surgindo 

no mercado; são disso exemplo, entre outros, os desenhos de Malhoa e de Sousa Pinto 

para o museu das Caldas da Rainha, as colchas indo-portuguesas e de Castelo Branco 

para o MFTPJr ou as pinturas, de caráter mais regional ou internacional mas cujas 

temáticas ou autorias se enquadram, efetivamente, na vocação do Museu de Évora, ao 

qual se destinavam (ex.: Retrato do pintor André Gonçalves, de Pierre-Antoine Quillard 

(fig. 52). 

Haverá, contudo, que assinalar a perda de liderança que o MNAC mantivera no 

período anterior em termos quantitativos, o que denota uma ligeira inversão de 

prioridades definidas pela tutela, que certamente nada tem a ver com questões de gosto 

mas que talvez possam ser explicadas pelo recente desenvolvimento do mercado 

nacional de arte e de antiguidades.  

Recorde-se que em 1994, numa atitude pouco comum na história da museologia 

portuguesa, promove-se a redefinição da vocação do antigo Museu Nacional de Arte 

Contemporânea, por Decreto-Lei n.º 112/94, de 2 de maio, passando aquele a designar-

se Museu do Chiado, numa aproximação identitária com o bairro histórico de Lisboa 

onde o mesmo se encontra implantado, mas sobretudo para manter a coerência com a 
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abrangência cronológica das suas coleções. Consequentemente, e salvo raras exceções 

que resultam de compras ou doações ocorridas na sequência de exposições temporárias 

promovidas pelo museu (ex.: três obras de Patrícia Garrido, de 1995, o Vídeo 336 PEK 

(336 Rios), de João Penalva, 1998, ou as instalações de Miguel Palma, Mil contos 

dentro de um cofre, 1994, de Ângela Ferreira, Uma Escala, uma Sequência, o Engenho 

da Deriva e um Filme Retardado, 1995 e de Rui Chafes, Crianças e flores, 1995, 

concebida para a escada do museu), todas as incorporações realizadas na segunda 

metade da década de 1990 e até à chegada de Pedro Lapa à direção da instituição, irão 

focar-se na produção artística das décadas de 1940 a 1970, insuficientemente 

representadas no acervo.  

Assim, e para além das duas obras cimeiras acima mencionadas, o Museu do 

Chiado recebe obras tão importantes quanto as de Marcelino Vespeira, Carne Vegetal, 

1948 (fig. 53), e Aroma-Amora, 1950, de Joaquim Rodrigo, C7, 1953, ou ainda Beau 

Fixe, de René Bértholo, 1966 (fig. 54), duas instalações de Alberto Carneiro, Ele 

mesmo/Outro e Uma linha para os teus sentimentos estéticos, 1978 e 1970, e várias 

pinturas e desenhos de Lurdes de Castro, entre outras compradas diretamente a 

colecionadores privados ou no mercado secundário, pois que a fusão e/ou o intercâmbio 

entre galeristas e casas leiloeiras é um fenómeno bastante recente, como e resposta do 

setor à crise dos últimos cinco anos. 

Efetivamente, o mercado de arte nacional reestrutura-se e especializa-se no 

início da década de 1990, quando surgem novas casas leiloeiras e outras se reinventam, 

dinamizando o comércio através de leilões temáticos e fazendo surgir novas e 

importantes peças, depois de conquistada a confiança de colecionadores privados e de 

investidores. Até então, tanto os proprietários dos bens culturais como os próprios 

avaliadores pouco sabiam do seu real valor pecuniário e as casas leiloeiras vendiam 

indiscriminadamente obras de arte e antiguidades, a par de eletrodomésticos avariados e 

bens de uso comum. 

O adormecimento do mercado de arte nacional durante uns longos doze anos, em 

parte como resultado direto da Revolução de 1974, mas também por força da crise 

económica internacional iniciada nos EUA em 1979 e que atingiria a Europa nos 

primeiros anos do decénio seguinte, conduzindo Portugal a uma grave situação de 

precariedade e de instabilidade. 
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Para esta mudança radical contribuiu, por um lado, a proximidade do Mercado 

Único que trouxe para Portugal (mas também para Espanha) um leque de investidores 

estrangeiros dispostos a avaliar o património artístico peninsular tendo em vista a 

revenda vantajosa no estrangeiro, bem como a perda de confiança dos investidores 

nacionais na bolsa de valores148

Fundamental para a construção desta nova realidade foi igualmente a 

participação ativa e crescente do Estado nos leilões nacionais

, substituída pela aposta neste mercado emergente que 

oferecida ganhos anuais na ordem dos 20% a 30%, respetivamente para as categorias de 

numismática e pintura antiga, livros antigos e armaria.  

149, sendo que 

esporadicamente recorria à intermediação de comerciantes experientes para garantir a 

aquisição dos lotes pretendidos150

A partir de 1990 a periodicidade dos leilões de arte passou a ser quase semanal, 

apesar de em muitos dos casos não se conhecer, em absoluto, a proveniência e a 

identificação das peças. O medo do roubo continuava, todavia, a ser o maior entrave às 

alienações de bens culturais, embora as leiloeiras ficassem obrigadas a entregar 

semanalmente à Polícia Judiciária uma relação dos objetos comprados

 e não de outros que, apesar de relevantes, tinham 

origem duvidosa. 

151

                                                           

148 O mercado da arte e das antiguidades oferecia mais-valias que podiam chegar aos 100% num só ano, 
como relatava o jornalista Carlos Vieira de O Jornal que, em 6 de abril de 1990, assinava o artigo 
“Leilões ‘roubam’ investimentos à bolsa”, p. 11-E) 

. 

149 Só no leilão Lusitânia, promovido pela casa Numisma - a primeira sociedade comercial a fazer leilões 
públicos de numismática e notafilia - o IPPC, a Torre do Tombo, o Banco de Portugal, o Museu Militar 
de Lisboa despenderam muitos milhares de contos em aquisições para as coleções públicas. 

150 Assim sucedeu no supracitado leilão Lusitânia realizado em Lisboa pela Numisma, Lda., que incluía 
entre os cerca de 1.300 à venda uma parte da coleção de Rainer Daehnhardt e no qual o IPPC foi 
auxiliado por “um antiquário da Rua do Alecrim”, conforme noticiava o artigo de Isabel Borges “Cinco 
mil contos por brincos do século V” publicado no jornal Público de 1 de abril de 1990, p. 27. 

151 Esta obrigatoriedade desapareceu recentemente do quadro legal português – por força da revisão das 
orgânicas da própria PJ – deixando um vazio preocupante no controlo do comércio pelas autoridades, 
muito embora a entrega das listagens de bens culturais continue a ser feita “voluntariamente” pelos 
antiquários, conforme nos foi afiançado por um inspetor coordenador da Diretoria de Lisboa e Vale do 
Tejo com atribuições específicas nesta matéria 
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No ano de 1992, todas as aquisições que pudemos elencar foram realizadas nos 

leilões das coleções reais, organizados pelo PCV, nomeadamente no leilão da coleção 

de objetos pessoais de D. Manuel II e D. Augusta Vitória, onde foram comprados para 

os museus o Retrato do Dr. Pedro Vitorino, de Armando de Basto, 1913, destinado ao 

MNSR, cujo montante de 950.000$00 foi pago com verbas do Fundo João Chagas, bem 

como um conjunto raríssimo de cunhos em prata dourada com os brasões das Ordens de 

Cristo, de Santiago da Espada e de Avis. Estas peças, incorporadas no MNAA, bem 

como as que tiveram por destino final o PNA, foram adquiridas com verbas do 

PIDDAC do IPPAR e com apoios mecenáticos, na proporção de 8.357.664$00 e 

7.500.000$00, respetivamente152

A razão para a não aquisição da totalidade dos lotes identificados como 

prioritários ficaria a dever-se a uma imensa confusão burocrática provocada pela 

urgência da compra e pela necessidade de desbloquear verbas, situação que 

sucintamente relatamos com o objetivo de ilustrar, por um lado, a origem do 

financiamento e, por outro, porque vinte anos volvidos, o modus operandi da 

administração pouco se alterou, reagindo sempre ao mercado com espanto, embora se 

saiba que as peças verdadeiramente importantes ressurjam ciclicamente. Neste caso 

específico, o IPM pediu à tutela a libertação de 11.500 contos (equivalente a 103.000,00 

€) para a compra dos vários lotes, ao que o SEC despachou no sentido de autorizar a 

compra pelo PIDDAC do IPPAR que, se necessário, seria reforçado para o efeito. 

Sucedendo, porém, que o Programa do PIDDAC através do qual seria possível realizar a 

despesa se encontrava esgotado e colocando-se a questão do reforço daquela rubrica no 

final do ano civil (o leilão decorrera em novembro), tal procedimento deixara de ser 

. Mas a proposta inicial do IPM incluía outros bens 

culturais importantes para o MNAA e o Museu Nacional do Traje, como uma aguarela 

da autoria de D. Amélia de Orleães e Bragança representando a Custódia de Belém 

antes dos restauros que lhe alteraram o facies, entre outros que talvez não tenham sido 

comprados por não se encontrarem nos respetivos inventários, como um manto régio de 

arminhos e um conjunto de três leques, dois com o monograma de D. Maria Pia e o 

terceiro com a representação dos infantes D. Carlos e D. Afonso, peças que também 

interessavam ao PNA. 

                                                           

152 Estes montantes são meramente indicativos, uma vez que não foi possível apurar os valores de todas as 
peças adquiridas, por inexistência de documentação nos arquivos consultados. 
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viável, restando apenas o recurso a subsídios extraordinários do FFC, o que não veio a 

suceder. 

 

 Na sequência do que fica dito, constata-se que nos primeiros anos de vida do 

IPM as aquisições por compra para os museus foram residuais, porque dependiam da 

aprovação da tutela e esta estava e estruturar-se internamente ao mesmo tempo 

empenhada em eventos de maior visibilidade e dimensão internacional, ao contrário dos 

Palácios Nacionais que, mantendo-se sob a alçada do IPPAR (que era uma extensão 

natural do extinto IPPC, inclusivamente ao nível da gestão administrativa e financeira e 

dos quadros de pessoal), beneficiaram de um certa estabilidade institucional em tempo 

de grandes mudanças.  

Ultrapassada a euforia dos primeiros leilões de arte e antiguidades, o ano de 

1993 demarca-se dos demais pelo ínfimo número de aquisições onerosas, sendo que o 

Museu José Malhoa foi dos poucos a serem contemplados com novos objetos artísticos 

para os seus acervos, ao incorporar duas obras importantes: a escultura de Costa Motta 

Sobrinho, Nossa Senhora do Carmo, datada de 1908 (fig. 55) e um desenho de José 

Malhoa representando uma Cabeça de camponesa, 1907. A primeira, “uma belíssima 

escultura, obra de elevada importância para as coleções” encontrava-se em situação de 

depósito no museu há mais de três décadas, integrada na exposição permanente, sendo 

que em 1989 os legítimos proprietários demonstravam a intenção de a vender, dando 

preferência ao Estado. Com o compromisso da presidência do IPPC, ponderou-se então 

o pagamento dos 2.000 contos (23.650,00 €) em duas tranches - contraproposta que 

seria aceite pelos vendedores na condição de que a transação se ultimasse até ao final do 

primeiro trimestre de 1991 – para logo se inverter o sentido da decisão em virtude da 

completa falta de verbas, sendo então o museu aconselhado a procurar mecenato fora, 

designadamente junto da autarquia. Dois longos anos decorreriam até que, já sob a 

dependência do IPM, se concretizou a compra da escultura marmórea, cuja maqueta em 

gesso fora distinguida com o primeiro lugar no concurso de imagens para o Templo da 

Imaculada Conceição, a ser construído na Avenida Picoas (Lisboa), ficando aquela no 
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atelier do artista até à sua morte, em 1956, para posterior cedência precária ao museu 

caldense pela viúva153

 A mesma falta de liquidez que chegou a fazer perigar a incorporação da 

escultura de Costa Motta Sobrinho esteve na origem da perda de um bem cultural de 

exceção para as coleções públicas portuguesas, a Baixela Wellington (825 peças)

. 

154

                                                           

153 Cf. Arquivo DGPC. Fundo IPPC, Proc.º DIC/M-7/91. 

, um 

notável serviço em prata dourada portuguesa, desenhado por Domingos António de 

Sequeira e realizado no Arsenal Militar de Lisboa, que foi oferecido em 1817 ao 1º 

Duque de Wellington por D. João VI, em nome da Nação Portuguesa, como 

agradecimento pela “libertação do jugo francês”, e que hoje enriquece o acervo do 

Victoria & Albert Museum, depois de ter sido comprada por 345 mil contos 

(2.604.000,00 €), em 1995. A incorporação deste notável conjunto neoclássico - que 

tanto interesse teria para as coleções portuguesas – no museu britânico, ficou a dever-se 

à existência de um Fundo Comemorativo da Cultura Nacional e do Fundo Nacional de 

Coleções de Arte que, conjugados, patrocinaram a aquisição. Em Portugal, já se sabe, a 

resposta dada ao vendedor, que apresentara a proposta de venda a Portugal por 

intermédio da Sotheby’s com o fito de saldar compromissos que tinha com o nosso País, 

seria bem diferente: enviada a conservadora da coleção de Ourivesaria do MNAA a 

Inglaterra, a fim de avaliar presencialmente as peças da baixela, concluir-se-ia que as 

mesmas se encontravam em bom estado de conservação, tendo desde logo sido 

evidenciado um subgrupo de maior interesse, pelo facto de existirem no acervo do 

Museu das Janelas Verdes os respetivos desenhos originais do pintor Sequeira. 

Apresentaram-se então superiormente três hipóteses possíveis: i) a aquisição da 

totalidade das peças; ii) a aquisição parcelar do conjunto, de modo a formar um serviço 

completo para 24 pessoas; iii) a seleção criteriosa das peças mais significativas, 

adquirindo-se cerca de cinco dezenas de peças que obrigatoriamente corresponderiam 

aos desenhos existentes no nosso País. Como a questão se colocava no último trimestre 

de 1991, com o PIDDAC exaurido, e não tendo havido transferência de verbas para 

1992, Portugal fez uma contraproposta de 200 mil contos a pagar em duas vezes. Este 

154 A baixela era originalmente constituída por 1000 peças, parte das quais foram doadas pelos Duques à 
Nação Britânica, tendo integrado o acervo da Apsley House (Museu Wellington), instituição dependente 
do V&A. 
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valor ficou aquém do pretendido pelo Duque que, caso vendesse a baixela a outrem que 

não ao executivo britânico, teria de pagar um elevadíssimo imposto de transmissão 

(80%), pelo que o vendedor impunha que o negócio fosse realizado entre os governos 

português e inglês através dos respetivos corpos diplomáticos. Tal não viria a suceder, 

apesar de ter havido o compromisso do Ministro das Finanças português de cativar 240 

mil contos do PIDDAC para este efeito e a baixela acabou por “ficar em casa”. 

O II Quadro Comunitário de Apoio (1994-1999), se permitiu a renovação de 20 

museus nacionais, foi também benéfico para a renovação dos acervos, permitindo a 

aquisição de obras de referência que, de outro modo dificilmente poderiam ter sido 

compradas apenas com os recursos financeiros internos. A par dos exemplos já 

assinalados, como as telas de Pomar e Lanhas para o Museu do Chiado, podemos citar 

mais alguns bens cujos montantes ultrapassaram os 50.000,00 ou mesmo 100.000,00 €: 

duas garrafas em porcelana da China, dinastia Ming, séc. XVII (MNAA), a tela Menino 

e peixeira/ Varina, de Mário Eloy, 1928 (fig. 56) e a pintura de Almada Negreiros, 

Interior, 1948 (ambas para o MNAC) ou ainda o óleo sobre tela atribuído ao círculo de 

Veronese, Cristo e o centurião, também para o MNAA. 

Mas em 1997, por força de “um renovado empenho na cultura”, tornava-se 

indispensável rever a orgânica do IPM, possibilitando a definição e a implementação de 

uma política museológica mais consistente, designadamente através da criação da futura 

Rede Portuguesa de Museus, da informatização em rede dos museus tutelados, bem 

como da execução de linhas concretas para o setor no âmbito da conservação, 

valorização e divulgação do património museológico, conforme se pode ler no 

preâmbulo do DL n.º 161/97, de 26 de junho. Aludia ainda este diploma ao novo sentido 

que a palavra “museu” encerrava no presente, em virtude do alargamento dos conceitos 

e da abrangência temática dos acervos, o que obrigava ao repensar do objeto 

museológico, já não como mera entidade singular, mas como motor de uma 

“multiplicidade de perspetivas por que pode ser explorado e fruído.” 

À semelhança do que sucedia no passado recente, o renovado IPM continua a 

incluir nas suas competências próprias, as de propor a aquisição de bens culturais 

móveis de interesse cultural, de exercer o direito de opção, em representação do Estado, 

na alienação de bens culturais móveis, assim como de aceitar doações, heranças e 

legados instituídos a seu favor ou dos serviços dependentes. A organização dos 
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respetivos processos administrativos de aquisição de bens culturais, bem como a 

coordenação e gestão de depósitos eram assegurados pela recém-criada Direção de 

Serviços de Inventário que assumia a gestão dos 80.000.000$00 (400.000,00 €) da 

dotação anual disponíveis a partir de 1997, no âmbito de um programa específico do 

PIDDAC-05 destinado a aquisições onerosas de bens culturais móveis para os acervos 

dos museus dependentes, verba que o IPM sempre executou integralmente. 

Se até 1997 a tramitação processual atinente à aceitação de doações, legados e 

heranças se mantivera inalterada durante cerca de quarenta anos, a nova orgânica veio 

introduzir uma alteração substancial e agilizar os procedimentos, transferindo para o 

IPM as competências exclusivas das Finanças, cuja autorização prévia deixava, assim, 

de ser necessária. Contudo, a capacidade de aceitação de doações pelo IPM teria de 

cumprir dois requisitos básicos; não poderiam implicar encargos financeiros para o 

Estado e os bens a doar não podiam cair no espetro de atuação das Finanças. Mas, 

poder-se-á perguntar, como foi possível contradizer tão facilmente uma disposição legal 

que se mantinha em vigor? A resposta é simples de um ponto de vista jurídico: trata-se 

da anulação de um Decreto-lei por outra fonte de direito com a mesma grandeza 

hierárquica, sendo que em situações análogas, prefere o diploma mais recente. 

Acompanhando o espírito da nova lei orgânica, procurou-se também agilizar e 

uniformizar procedimentos respeitantes às diferentes modalidades de incorporação, 

através da definição de formulários-tipo para situações de compra, doação e legado, 

bem como de depósito, de bens museológicos. Estes modelos normalizadores traduzem 

de forma esquemática e algo redutora a realidade administrativa da rede de museus 

nacionais, onde continuam em uso até à presente data, encontrando-se disponíveis 

online para servir a restante comunidade museológica nacional155

Observando o Gráfico 11 abaixo reproduzido, conclui-se que os museus que 

mais beneficiaram de aquisições por doação ou legado foram os do Azulejo e do 

Chiado, o primeiro com um número considerável de doações de membros do seu Grupo 

de Amigos (onde se incluem antigos diretores) e o segundo graças à generosidade de 

particulares mas sobretudo da própria comunidade artística, empenhada em 

. 

                                                           

155 Cf. o website da DGPC/Regulamentos/ Incorporação de Bens Culturais. URL: http://www.imc-
ip.pt/pt-PT/recursos/regulamentos/ContentDetail.aspx.  

http://www.imc-ip.pt/pt-PT/recursos/regulamentos/ContentDetail.aspx�
http://www.imc-ip.pt/pt-PT/recursos/regulamentos/ContentDetail.aspx�
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salvaguardar a criação contemporânea mas também em assegurar a sua própria projeção 

futura. 

 

 

 

 

O século XXI inaugura com um ano inigualável, quer pelo número de bens 

culturais adquiridos por compra, quer pelos montantes ab initio disponibilizados para 

este efeito, quer pela conjugação de um conjunto de fatores irrepetíveis, nomeadamente 

a transferência de verbas não executadas do Programa de Projetos e Obras156

                                                           

156 Em matéria de prioridades de execução, a direção do IPM remetia as Aquisições para terceiro lugar, 
depois das obras de requalificação dos museus dependentes e da realização de exposições temporárias 
relevantes, acompanhadas da edição de catálogos de qualidade e outros meios de divulgação. 

 - só 

possível pelos atrasos ocorridos nas obras de remodelação previstas para o Museu Grão 

Vasco, assim como para os Museus de Évora e Aveiro - que permitiram a aquisição de 

obras de arte no valor global de 180.000.000$00 (o equivalente, à presente data, a 

1.143.450,00 €). Todavia, o facto de a referida transferência de verbas entre rubricas do 

orçamento ter sido aprovada apenas no mês de novembro – com a consequente 

obrigatoriedade de execução até ao final do ano civil - não poderia deixar de ter reflexos 

negativos na qualidade das aquisições, tanto mais que não havia (como continua a não 

haver) qualquer programa coerente e estruturado de incorporações que permitisse 

Gráfico 11 
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hierarquizar as intenções de compra dos museus em função de prioridades previamente 

identificadas. Assim, muitas das aquisições por compra então concretizadas resultaram 

da disponibilidade momentânea do mercado nacional, pese embora o facto de os 

diretores dos museus tutelados irem apresentando anualmente à tutela as respetivas 

propostas (a que se juntavam as ofertas de particulares e as oportunidades de mercado), 

que eram posteriormente analisadas e hierarquizadas por ordem de relevância, 

procurando manter-se a equidade na distribuição dos meios, de modo a contemplar o 

maior número possível de museus. 

Relativamente a este extrsordinário ano de 2001, haverá que mencionar aquelas 

que consideramos serem as incorporações mais relevantes, muitas delas aproximando-se 

unitariamente dos 50.000,00 €: para o MNAA, um gomil quinhentista, da Dinastia 

Ming, período Jiajing, uma escultura da mesma época, procedente da coleção Vilhena e 

representando São João Batista e uma joia em forma de pluma, de início do séc. XIX; 

para o Museu do Chiado, acrescem às peças já mencionadas, as obras de Lurdes de 

Castro, Sombras deitadas (1969) e Pintura habitada (1977), a instalação vídeo de João 

Tabarra, Mute Control (2000) e a instalação de Ângela Ferreira Casa. Um retrato íntimo 

da casa onde nasci (1999); para o MNAz, o painel de azulejos "Caça ao veado" (ou 

chinoiseries), do séc. XVIII, e o espólio de Jorge Colaço; para o MNSR seria comprada 

uma colcha indo-portuguesa (godrim) seiscentista, com águia bicéfala bordada a seda, 

um Auto-retrato de Armando Basto e duas esculturas da autoria de Arlindo Rocha, de 

1949.  

A maior ênfase seria, contudo, dada a uma pintura atribuída a Álvaro Pires de 

Évora, Virgem com o Menino, São Bartolomeu e Santo Antão com a Anunciação, 

datada de cerca de 1410 e que daria entrada na pinacoteca do Museu de Évora (fig. 57). 

O facto de a proposta de venda ao Estado surgir no final do ano civil, impeliu o IPM a 

procurar mecenas que estivessem interessados em financiar a compra. Esse apoio seria 

dado pelo Dr. José Roquette, Administrador da Finagra, SA / Herdade do Esporão que, 

face ao valor da obra, procurou ele próprio um co-mecenas, que surgiria na figura da 

Fundação Banco Comercial Português. Ambas as entidades financiariam 90% do 

montante final da obra, ou seja, 65.000.000$00 (ca. 412.910,00 €). 

Absolutamente inesperada- porque despoletada por um processo de saída não 

autorizada do território português – seria a aquisição, através de negócio privado, de um 



 148 

cravo dos séculos XVII-XVIII, de Andreas Ruckers e Pascal Taskin, que pertencera à 

Marquesa de Cadaval e ao Rei Humberto de Itália (fig. 58). Esta magnífica peça 

organológica, que pode ser vista no Museu da Música, em Lisboa, exigiu um reforço 

das dotações do IPM destinadas à aquisição de bens culturais, sem o qual não teria sido 

possível adquirir o instrumento musical por 75.000.000$00, ou seja, o equivalente a 

47.440,00 €. 

Mais do que a reafetação de verbas dentro do orçamento da tutela, os fundos de 

investimento com origem comunitária desempenhariam um papel exemplar nas 

aquisições; só em 2001, os valores de PIDDAC-05 ascenderam a uns inigualáveis 

851.94,00 €, a que vieram juntar-se cerca de 56.000,00 € procedentes do PIDDAC 06, 

ou seja, do POC, cuja criação para o período de 2000-2006 veio a constituir uma 

medida inovadora no âmbito do III QCA por ser o primeiro Programa Operacional 

dedicado à Cultura, com 351 milhões de euros atribuídos157

 

. No ano seguinte, estes 

montantes foram reduzidos para metade, voltando a sofrer cortes significativos em 2003 

(Gráfico 12), para não mais voltarem a ser repostos.  
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157 Destes, 183 milhões provinham do FEDER e 74 milhões do Orçamento do Estado. 

Compras para Museus IPM – PIDDAC 2001/2003 

Gráfico 12 
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A partir dessa data, não só o número de bens artísticos incorporados nos museus 

estatais decresceu consideravelmente, como o valor médio de cada obra adquirida por 

compra foi rigorosamente controlado em função das dotações disponíveis. A presença 

do IPM nos leilões nacionais de arte e antiguidades passou a ser menos assídua e, para 

evitar a subida exponencial dos preços dos bens pretendidos para os museus 

dependentes, a tutela fez então uso das prerrogativas que lhe eram conferidas pela lei 

orgânica na área da classificação do património cultural móvel e, em vésperas das 

vendas em hasta pública, decretava a abertura dos correspondentes procedimentos 

administrativos, sendo que após a notificação dos interessados os bens em apreço 

ficavam em “vias de classificação”, aplicando-se-lhes os ónus legais previstos na Lei nº 

107/2001, de 8 de setembro, designadamente em matéria de alienação e de circulação. 

Porém, mais do que por em prática uma medida de salvaguarda do património, este 

expediente funcionava também como um eficaz dissuasor junto dos possíveis 

adquirentes que, ao tomarem conhecimento da condição jurídica do bem no momento 

em que o mesmo era publicamente anunciado no início do leilão, tendencialmente 

desistiam da compra, evitando assim a inflação do valor base de licitação anunciado no 

catálogo e permitindo a sua aquisição pelo Estado, com exercício do direito de 

preferência. Assim sucedeu com a tela Lamentação sobre Cristo Morto, de Diogo de 

Contreiras (fig. 59), comprada para o Museu de Évora, via PIDDAC-36, em leilão da 

Cabral e Moncada Leilões, de 2 de junho de 2004, por 12.000,00 € (a base de licitação 

oscilava entre 10.000 € e 15.000 €), a rara escultura-retrato do Rei D. Duarte, levada à 

praça pelo Palácio do Correio Velho, em fevereiro de 2005 a comprada para o MNAA 

por 15.000,00 €, a enorme escultura de Nossa Senhora da Conceição, da oficina de 

Lisboa, igualmente incorporada no MNAA e adquirida por 115.000,00 € em 2005, ou o 

painel cerâmico datado de 1560, com representação de Santo Antão, da antiga coleção 

Vilhena, que daria entrada no MNAz depois de comprado a Leiria e Nascimento (figs. 

60, 61 e 62). 

 A pulverização de verbas comunitárias por um número infindável de projetos 

culturais fez com que um ano antes do término do III QCA os fundos estivessem 

esgotados, ao mesmo tempo que no Instituto Português de Museus o défice atingia os 2 



 150 

milhões de euros, estando 83% do respetivo orçamento comprometido com despesas 

correntes dos museus. A margem de manobra financeira para aquisição de bens 

culturais era, pois, muito reduzida, tendo mesmo assim havido oportunidade de 

enriquecer o MNAA com algumas peças interessantes como uma Santíssima Trindade 

em alabastro de Nottingham do século XV, a tela de Mattia Preti, São Paulo de Tebas 

[o Eremita], ca. 1675 (fig. 63), ambas adquiridas na sequência de indeferimento pelo 

IPM do pedido de exportação definitiva, por 25.000,00 € e 100.000,00 € 

respetivamente, e o Ecce Homo de Frei Carlos (fig. 64), cujo financiamento de 

75.000,00 € seria garantido pelo programa “Valorização das coleções” P.020 - Medida 3 

- P3. 

 Quanto aos restantes museus de arte dependentes do IPM, alguns deles seriam 

pontualmente agraciados com novas aquisições por quantias bastante mais modestas, se 

comparadas com os valores acima mencionados. Destacamos, no caso do Museu de 

Cerâmica, as peças de Manuel Gustavo e de Rafael Bordalo Pinheiro, o Museu José 

Malhoa, que incorporou uma Caricatura de José Malhoa, de Amarelhe, e um pastel do 

próprio Malhoa, representando uma Cabeça de velho, ou o MFTPJr, que recebeu, quer 

por compra quer por doação, algumas colchas indo-portuguesas (fig. 65) e de Castelo 

Branco, que foram ampliar um núcleo pequeno e lacunar. Mas para uma perceção mais 

correta dos bens culturais incorporados em cada um dos museus em estudo, aconselha-

se a consulta do Anexo Documental (cf. vol. II, docs. nºs 6,7, 9 e 10) que acompanha e 

faz parte integrante deste trabalho. 

O ano de 2007 ficou marcado pela extinção do IPM e pela criação do Instituto 

dos Museus e da Conservação, IP, que herdou do seu antecessor a rede dos 28 museus 

estatais, agora acrescida dos cinco Palácios Nacionais de Ajuda, Queluz, Mafra e Sintra 

e ainda o Paço dos Duques de Bragança (Guimarães). Ficaria igualmente marcado por 

um acontecimento único na história das aquisições de bens museológicos: a compra em 

leilão da pintura Deposição de Cristo no túmulo (ou Enterro do Senhor) de Giovanni 

Battista Tiepolo, por um milhão e meio de euros. O caráter excecional desta aquisição é 

bem visível no Gráfico 10, reproduzido acima (pág. 135), chegando mesmo a assumir 

foros de caricatura se considerarmos que a compra foi concretizada num ano em que a 

dotação orçamental para aquisições de bens culturais era de € 0,00 e que a quantia paga 

pela Secretaria-Geral do Ministério da Cultura (com parte do valor de seguro ressarcido 

ao Estado Português na sequência do furto das joias da Coroa Portuguesa em solo 
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holandês) excedia a soma de todas as aquisições onerosas de obras de arte para o 

MNAA realizadas entre 1992 e a atualidade. Por todas estas razões, entendemos que a 

compra deste quadro de Tiepolo constitui um verdadeiro case study, sendo como tal 

abordado autonomamente numa fase posterior deste trabalho. 

Excetuando esta aquisição, para os anos de 2007 a 2010 identificámos apenas 

mais cinco incorporações nos museus de arte do IMC, pela via onerosa: um Retrato de 

homem atribuído a Antonio de Pereda, para o Museu de Évora (fig. 66), um desenho de 

Hansi Stael para o MJM, uma gravura de José V. Salles, de 1826, representando s 

Sereníssima Infanta D. Isabel Maria, para o PNA, e três vídeos de Alexandre Estrela, 

The dark stand still (2003) e seis fotografias de Victor Palla, para o Museu do Chiado. 

Este contexto de verdadeira indigência aquisitiva seria de algum modo corrigido com as 

doações de particulares, embora também nesta área se note uma certa contenção, tanto 

quantitativa como qualitativa das obras oferecidas. 

Um caso que nos merece especial referência é o da pintura de Vieira Portuense, 

Súplica de D. Inês de Castro, comprada em 2008 num leilão de Pierre Bergé & 

Associés (Paris), pela Culturgest - Fundação Caixa Geral de Depósitos, por 258.000,00 

€158

                                                           

158 A comunicação social noticiou, à época, que o quadro aparecido no leilão parisiense teria sido 
adquirido por um particular que desejava manter o anonimato, o qual a revenderia ao Estado Português 
logo que este tivesse liquidez. Contudo, seria a Culturgest a avançar com a maquia necessária, tornando-
se assim na sua legítima proprietária. 

, tendo ficado depositada – e não incorporada – no MNAA (fig. 67). Não podemos 

deixar de interpretar esta compra, apesar de não ter sido assegurada pelo Ministério da 

Cultura, não como uma simples tentativa de fazer regressar ao nosso País uma obra de 

um dos expoentes do neoclassicismo, executada especificamente para o Palácio da 

Ajuda e que havia sido expatriada no século XIX, mas também como mea culpa do 

próprio Estado pela inoperância na proteção dos verdadeiros tesouros nacionais que 

subsistem em território nacional, ou seja, obras de autores nacionais que, ainda em 

contexto extra-museológico, constituem marcos na historiografia da arte portuguesa. 

Referimo-nos, naturalmente, à grande tela que Francisco Vieira pintara em 1801, D. 

Filipa de Vilhena armando os seus filhos cavaleiros, destruída num incêndio que 

deflagrou em casa do seu proprietário, em 2007.  
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Sendo certo que o mecenato empresarial nunca teve um impacte notório na 

atividade museológica nacional e particularmente no domínio das incorporações159, é 

ainda assim possível isolar alguns casos em que os acervos foram ampliados com bens 

culturais adquiridos e posteriormente doados por grandes empresas nacionais. À 

semelhança do relatado para anos anteriores, são uma vez mais os Palácios que 

beneficiam com este tipo de apoio mecenático, dando assim conta de um 

posicionamento e de uma dinâmica diferentes entre os dois Institutos tutelares do 

património, com a óbvia dianteira do IPPAR. Recordamos, por exemplo, as doações 

feitas ao Palácio da Ajuda160

Museus como o MNAz receberam também o contributo mecenático em 

espécimes de empresas e outras entidades coletivas que de algum modo se relacionam 

com as tipologias das respetivas coleções (caso do Metropolitano de Lisboa, porque 

 por entidades coletivas como a CIMPOR, Tabaqueira, 

Ogilvy & Mather Publicidade, SA, Seguradoras Lusitânia e Bonança, Fundação BCP, 

Caixa Geral de Depósitos, Banco Totta, entre muitas outras, de peças utilitárias 

relacionadas com a Família Real (colchas, almofadas, faqueiros e serviços de mesa, 

leques) ou de importantes documentos iconográficos para a história do edifício e das 

suas vivências quotidianas, como a pintura de L. Gonzaga P., 1835, representando a 

Fachada sul do Palácio. Algumas destas empresas apoiariam ainda, embora de forma 

mais modesta, a aquisição de bens artísticos para o Palácio Nacional de Mafra, de que 

destacamos o busto em mármore de D. Maria II, assinado por Peter Turnerelli e datado 

de 1829 (fig.68) ou o Retrato a óleo do Engenheiro-Mor do Reino, Manuel de Azevedo 

Fortes, atribuído a Pierre-Antoine Quillard, para a Pena, bem como a pintura A 

Caridade, de Adrian Wulffaert, da antiga coleção da Condessa de Edla, e para Queluz, o 

presépio com maquineta atribuído a Silvestre Faria Lobo, saído do leilão do acervo do 

Palácio do Ramalhão no século XIX, acreditando-se que possa ter pertencido a D. 

Carlota Joaquina, o qual foi adquirido por 12.000.000$00, em 1999, pela Fundação BCP 

(fig. 69). 

                                                           

159 O esforço despendido pelo IPM/IMC na captação de mecenas tem resultado em apoios significativos 
para os museus, mas sempre concentrados em áreas de atuação com maior visibilidade e reconhecimento 
público, como é o caso das exposições e das obras para recuperação ou requalificação dos imóveis. 

160 É indiscutível que o Palácio Nacional da Ajuda-Museu lidera, destacado, o ranking das instituições 
museológicas beneficiárias do apoio mecenático na área das aquisições de bens culturais, facto que não 
pode ser dissociado do empenhamento e da influência social da direção cessante.   
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grande encomendador de painéis azulejares para as várias estações de comboio), ou o 

Museu de Cerâmica que foi beneficiando de ofertas feitas por fábricas e empresas da 

região como a Cencal.  

Também nas décadas mais recentes, e por força da revisão e atualização do 

diploma original161

No MNAC, o primeiro caso documentado terá sido o da instalação da autoria de 

Ângela Ferreira Uma Escala, uma Sequência, o Engenho da Deriva e um Filme 

Retardado (1995), financiada e doada pelo colecionador Francisco Capelo, seguindo-se-

lhe as doações de José-Augusto França, em 1999, 2000 e 2003, que incluíam obras de 

Mário Cesariny, Fernando Lemos, Marcelino Vespeira, António Pedro e Fernando 

Azevedo e um lote considerável de desenhos surrealistas, bem como do banqueiro João 

Rendeiro e esposa, em 2000, com obras de Alexandre O’Neil e Fernando Lanhas, entre 

outras, e mais recentemente as ofertas de artistas plásticos, seus familiares ou herdeiros 

naturais ou mesmo galeristas. Entre muitos exemplos que poderíamos citar e que podem 

ser consultados na tabela Bens artísticos adquiridos por compra para os Museus e 

Palácios Nacionais entre os anos de 1992 e 2010 (cf. vol. II, doc. n.º 9), optámos por 

destacar as três pinturas sobre pedra de Fernando Lanhas doadas em 1995, as seis 

esculturas de Jorge Vieira que vieram dar consistência ao núcleo daquele autor (1996), a 

obra do então jovem Miguel Ângelo Rocha (1997), ou mais recentemente os trabalhos 

de João Tabarra (2000), os desenhos e gravuras de Julião Sarmento (2002), as obras de 

Pires Vieira (2002 e 2008) e de Querubim Lapa (2006), a pintura Estrutura ambígua, de 

Eduardo Nery, datada de 1969 e ofertada pelo próprio em 2003, no mesmo ano em que 

Ana Hatherly doava treze obras suas, bem como as generosas ofertas de familiares de 

Joaquim Rodrigo, Bernardo Marques, Hein Semke, entre outros (figs. 70, 71 e 72). 

, têm sido incorporadas nos museus algumas obras de arte doadas 

por entidades singulares ao abrigo daquela legislação – sobretudo pelos próprios artistas 

plásticos – que assim usufruem de deduções fiscais em sede de IRS. O MNAC-Museu 

do Chiado e o MNAz são dois bons exemplos desta prática mecenática, que se tornou 

mais frequente no século XXI, embora mantendo-se sempre muito aquém dos níveis 

desejáveis. 

                                                           

161 O Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, foi revisto 
pelo DL n.º 85/93, de 10 de março, mantendo-se atualmente em vigor pela redação dada pela Lei n.º 53-
A/2006, de 29 de dezembro. 
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Especial menção merecem os trinta e três retratos fotográficos de Fernando 

Lemos, realizados entre 1949-52 e que assumem um papel importante na formação de 

um núcleo de fotografia no museu, seis dos quais doados pelo autor e os restantes pelo 

mecenas A. T. Kearney (1999). Esta nova coleção do Museu do Chiado conhece um 

incremento considerável no ano de 2006, quando a instituição recebe importantes 

conjuntos de fotografias vintage da década de 1950, da autoria de Sena da Silva, 

António Paixão, Franklin de Figueiredo, Eduardo Harrington Sena e Varela Pécurto, 

doados pelos próprios autores ou pelos seus herdeiros. Dois anos mais tarde, seria a vez 

de o museu receber parte do espólio de Adelino Lyon de Castro, conhecida figura do 

mundo editorial mas cuja importante obra fotográfica dita de “intenção social” 

permanecera até então quase desconhecida, complementado com uma nova doação em 

2009162

Não temos dúvidas que as aquisições de bens culturais para os museus – estejam 

elas fundadas numa política coerente e bem estruturada, como seria desejável, ou 

indevidamente procurem reproduzir o mainstream, tendências e modas de ocasião ou 

mesmo critérios e gostos individuais – sempre refletem a dedicação e o compromisso 

pessoalmente assumido pelos respetivos corpos dirigentes para com a instituição, assim 

como o conhecimento e o bom relacionamento que aqueles mantêm com o mercado, 

com os colecionadores e com a comunidade artística. Naturalmente que este pressuposto 

não enjeita o dever ético e o rigor deontológico a que o profissional de museus está 

obrigado e que, quando esquecidos, sempre penalizam a instituição. Julgamos que o 

Museu do Chiado é o exemplo acabado de uma entidade museal cuja política de 

incorporações espelha os entendimentos opostos que as últimas direções tiveram da 

missão e da vocação institucionais; de facto, com Pedro Lapa o museu passa a reclamar 

a reposição da sua vocação original, ou seja a de repositório e guardião da 

, à qual veio juntar-se o espólio fotográfico de Eduardo Harrington Sena, 

oferecido por um particular em 2010. Note-se que todas estas doações não só têm valor 

intrínseco, como permitiram ao museu dar corpo a um novo núcleo dedicado à 

fotografia artística, para o qual também contribuíram algumas (poucas) aquisições 

onerosas realizadas em 2006, nomeadamente com a incorporação de espécimes de 

Carlos Calvet, Carlos Afonso Dias e Gérard Castello-Lopes (figs. 73 e 74). 

                                                           

162 Desta feita, foram doados setenta e duas provas positivas a preto e branco, um milhar de negativos, 
dois álbuns de negativos, selos de salões fotográficos e trinta diplomas de Adelino Castro. 
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contemporaneidade, pelo que amplia o seu a acervo com obras assinadas pelos valores 

emergentes da cena artística nacional que assim reivindicam o seu lugar ao lado dos 

artistas mais velhos e diferentes correntes estéticas; esta tendência vai esmorecendo à 

medida que o nome do diretor vai sendo associado à curadoria de projetos privados, 

como é o caso da já coleção Ellipse, numa acumulação de funções muito comentada nos 

meios de comunicação social e que acabaria por conduzir ao seu afastamento do cargo, 

com consequências inevitáveis para o museu: a gradual diminuição do número de 

doações163

 Outros acervos foram sendo ampliados sobretudo com doações de entidades 

singulares e por ação dos respetivos Grupos de Amigos, associações de direito privado e 

sem fins lucrativos que não raras vezes congregam anteriores diretores dos próprios 

museus ou de entidades congéneres e que também contribuem na qualidade de 

doadores-amigos em nome individual. Particularmente ativos e empenhados no 

enriquecimento das coleções públicas, angariando verbas para a aquisição de obras 

previamente identificadas, inéditas ou surgidas no mercado, têm sido os Amigos dos 

Museus do Azulejo, de Cerâmica e de José Malhoa, mas também do Chiado e de Arte 

Antiga, merecendo ainda referência o Grupo de Amiguinhos do Museu de Alberto 

Sampaio, responsável pela incorporação no acervo, em 2006, de algumas peças de prata 

oitocentistas, com marcas da cidade de Guimarães, e de uma placa escultórica em 

madrepérola representando o Templo de Jerusalém, dos séculos XIX-XX, cuja relação 

com o acervo do museu fica por esclarecer (fig. 75). 

, acompanhada pelo levantamento de alguns depósitos de obras importantes 

para o discurso expositivo. 

 A simples leitura da tabela Bens artísticos adquiridos por doação ou legado 

para os Museus e Palácios Nacionais entre os anos de 1992 e 2010 (cf. vol. II, doc. n.º 

10), permite desde logo verificar que as doações dos Grupos de Amigos se tornam mais 

frequentes a partir de 2004, facto a que não foi certamente alheia a publicação da Lei-

Quadro dos Museus Portugueses e o incentivo que o IPM deu à criação de novas 

associações deste tipo junto de museus que as não tivessem, bem como a existência da 

Federação dos Amigos dos Museus de Portugal (FAMP). Algumas destas associações 

são detentores de declaração emitida pela tutela da Cultura que lhes reconhece o 
                                                           

163 Em 2006 o Museu do Chiado recebeu dezassete doações e legados, número que desceu para três no 
ano de 2007, seis em 2008, um em 2009 e dois em 2010. 
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Interesse Cultural e que lhes permite usufruírem de benefícios fiscais, ao abrigo do 

estatuto do mecenato, chegando ainda a serem reconhecidas como pessoas coletivas de 

utilidade pública, como sucede com o Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arte 

Antiga (GAMNAA), desde 2009. 

 Entre as ofertas de particulares, e a par das acima referidas, haverá que aludir ao 

legado de Alfredo e Carolina Travassos ao MNAA, em 2000, compreendendo um 

conjunto de joias diversas (oitenta e cinco peças em ouro e cinquenta e sete em prata, 

dezasseis das quais retiradas) (fig. 76), à doação ao Museu do Chiado de três instalações 

de Alexandre Estrela, intituladas Cross Sharing, Hi8 e Turquoise Hexagon Sun (2000) 

por um colégio de quinze doadores, e às doações feitas ao PNA pelo especialista em 

gemologia e colecionador, o Comendador Américo Barreto, nos anos de 2002 e 2003, 

de lotes variados e sem relação direta com a Casa Real – sobretudo pequenas esculturas 

em marfim e peças de ourivesaria portuguesa e europeia do século XIX – destinados a 

“alimentar” um projeto desde há muito acarinhado pela direção cessante, o do futuro 

Museu de Artes Decorativas a instalar no 4º piso da ala sul do Palácio (GODINHO, 

2011: 14).  

A propósito das doações do Comendador Barreto, cumpre recordar a 

extraordinária importância da coleção de joias dos séculos XV a XIX por si 

colecionadas ao longo dos anos e durante muito tempo cedidas a título de depósito ao 

MNAA, onde permaneceram integradas na exposição de longa duração até serem 

levantadas pela família após a morte do colecionador. Deste notável conjunto, que seria 

parcialmente classificado pelo Estado como de Interesse Público, haveriam de ser 

compradas, em 2005, cinco joias essenciais, por 11.845,00 €. 

 A última grande doação feita a um museu de arte da Administração Central data 

de 2009 e teve uma vez mais por beneficiário o Museu Nacional de Arte Antiga; trata-se 

da doação Castro Pina, que integra cerca de oitocentos bens culturais, abarcando as 

categorias de cerâmica, ourivesaria, joalharia, mobiliário, têxteis e vidros, mas também 

alguns exemplares de pintura e escultura (figs. 77, 78 e 79). O valor cultural e simbólico 

desta doação é inegável, tendo aliás sido pronta e devidamente reconhecido pelo Museu 

donatário através da realização de uma exposição temporária que tornou pública uma 

parte significativa dos bens incorporados, acompanhada pela publicação do respetivo 

catálogo. Porém, sem querer minimizar o real interesse desta avultada doação, quer 
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entendida no seu valor intrínseco, quer como modelo exemplar de filantropia e de 

participação cívica, não podemos deixar de assinalar uma vez mais o predomínio das 

chamadas Artes Decorativas que vão enchendo as reservas dos museus - que, tal como o 

MNAA, se debatem com falta de espaço – e quiçá mesmo ocupando o lugar que deveria 

pertencer a grandes espécimes das Artes Plásticas164

 Num país como Portugal, em que as aquisições de bens museológicos só nas 

décadas de 1930-40 (muito por influência do grande museólogo que foi João Couto) 

conheceram um rumo e constituíram uma prioridade para os decisores, urge inverter a 

tendência dos últimos decénios e trazer para dentro dos museus objetos que não 

desvirtuem as vocações das instituições que os recebem e que sejam realmente 

testemunhos materiais relevantes da cultura e da história de uma sociedade, porque 

autênticos, raros e portadores de informação essencial.  

. 

Claro que é grande a dificuldade em manter o equilíbrio entre a necessidade de 

ampliar os acervos e a escassez de bons objetos artísticos a incorporar e de meios para o 

fazer. Mas valerá a pena continuar a incorporar, de forma menos seletiva, todos os bens 

culturais que se vão oferecendo aos museus - sobretudo se de forma não onerosa -, 

apenas com a justificação de que as coleções têm de crescer? Estudos (NMDC: 2003) e 

práticas recentes levadas a cabo em vários museus europeus e norte-americanos provam 

que esta não é claramente a via a seguir, depois de analisarem as respetivas reservas 

técnicas e de concluírem que uma larga percentagem dos bens culturais nelas guardados 

só muito raramente era dada a conhecer aos públicos, não fazendo assim sentido 

continuar a manter tão elevados encargos para as instituições. Países do norte da 

Europa, como a Holanda, onde a alienação de bens museológicos é permitida por lei, 

têm mesmo vindo a vender, nos últimos anos, obras que fundamentadamente não têm 

lugar nas coleções nacionais (e algumas delas chegam mesmo a ser compradas por 

grandes museus como o Louvre) para com esse dinheiro investirem em aquisições mais 

significativas para as coleções nacionais. 

                                                           

164 Não queremos com isto dizer que nos museus de Belas Artes não haja lugar a objetos “decorativos” ou 
utilitários mas julgamos que estes devem ser criteriosamente selecionados com o único fito de 
complementar as coleções essenciais dos museus e não substituírem-nas por força da supremacia 
numérica ou da presença impositiva nos percursos expositivos. 
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Em Portugal, a avaliar pelo ínfimo número de pedidos de incorporação de bens 

museológicos recusados pela tutela do património cultural ao longo das últimas quatro 

décadas, e também pelo que fica demonstrado nas tabelas que apresentamos em anexo 

ao presente trabalho, o caminho trilhado tem sido o oposto do que é hoje comummente 

aceite e difundido pelos manuais de boas práticas museológicas, com muitos bens a 

serem integrados nos acervos porque a sua incorporação não acarretava custos para o 

Estado (pelo menos imediatos, diríamos!), porque os seus doadores eram mecenas, 

patrocinadores pontuais ou amigos dos museus, porque estes eram os únicos que as 

parcas dotações permitiam adquirir, ou simplesmente porque, quem sabe, um dia 

poderiam vir a servir em contexto de exposições temporárias. 

Contrariamente ao que é defendido por muitos, entendemos que os museus não 

têm de ser repositórios integrais ou de perpetuar as coleções privadas, mesmo que em 

vias de desmembramento, porque, não obstante serem também eles colecionadores, os 

critérios que subjazem à constituição das coleções públicas são – e têm de ser – 

obrigatoriamente distintos das motivações e dos interesses que assistem às primeiras. 

Qualquer museu deve ser muito rigoroso no momento de selecionar os bens a 

incorporar, não cedendo a pressões de qualquer ordem com que possa deparar-se mas 

mantendo-se fiel à sua missão, à sua vocação e sobretudo ao documento indispensável 

que é “Política de incorporações”, com o qual poderá mesmo “escudar-se” para rejeitar 

a aceitação de bens indesejáveis, sem melindre de maior para os promitentes ofertantes. 

 

 

II.1.1 – A contemporaneidade artística e suas repercussões no panorama  

museológico nacional 

 

A liberdade de pensamento e de expressão veiculada pela revolução de abril de 

1974, assim como a abertura de Portugal ao mundo, deram origem, como seria de 

esperar, à emergência de novas e modernas expressões artísticas, que vão desde as 

pinturas murais de índole social e política, à assimilação e aproximação por parte dos 

artista plásticos portugueses, às modernas linguagens e correntes artísticas 

predominantes ou emergentes no resto da Europa e do mundo ocidental. 
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Com o seu pendor claramente dirigista, a Administração rapidamente percebe a 

necessidade de salvaguardar o que de mais inovador se ia fazendo no seio das Artes 

Plásticas e da criação artística. Sucede, porém, que o único museu nacional vocacionado 

para a recolha, estudo e divulgação da arte contemporânea, o Museu Nacional de Arte 

Contemporânea, ao Chiado, estava encerrado ao público por manifesta ausências de 

infraestruturas para conservar as coleções e de instalações condignas para acolher os 

seus visitantes.  

 

Por este motivo e como ficou dito acima, em 1976 o Estado promove a 

constituição de uma coleção de arte contemporânea – a que dá o nome de “Coleção 

Nacional” e que hoje é genericamente conhecida por “Coleção SEC” -, que viria a ser 

criada à margem do universo dos museus e na estreita dependência da Secretaria de 

Estado da Cultura do Prof. David Mourão-Ferreira e da DGAC de Eduardo Prado 

Coelho (criada em 1973), com a qual colaboravam os artistas Fernando Calhau, Julião 

Sarmento e João Vieira. 

 

A constituição desta “Coleção Nacional” visava, acima de tudo, apoiar a criação 

artística nacional. Adotando o modelo da subvenção estatal à generalidade dos artistas 

portugueses, através da aquisição de uma ou duas obras de cada autor, esta coleção 

nunca assentou em princípios de ordem estética ou colecionista, sendo por isso muito 

heterogénea e parcialmente centrada na produção gráfica (sobretudo serigrafias), 

considerada de pouco valor em contexto museológico porque baseada em múltiplos e 

logo associada à produção industrial, sendo entendimento geral que os museus devem 

acolher unicamente bens culturais de relevante valor cultural, necessariamente raros, 

singulares, excecionais e exemplares, conforme definidos por lei. 

 

Por força conjuntural e para que aquela intenção da SEC pudesse ganhar forma, 

assiste-se ao “desvio” de verbas da Secretaria de Estado da Cultura da dotação 

orçamental que, por direito, caberiam ao MNAC, assim como à absorção de uma parte 

significativa do FFC para a constituição de uma nova coleção que, até à presente data, 

continua sem instalações próprias165

                                                           

165 Recordamos que parte desta coleção, particularmente o núcleo de desenhos, desapareceu por ocasião 
do incêndio que deflagrou na Galeria de Arte Moderna de Belém, em agosto de 1981, sendo que a 

 e a aguardar a sua afetação permanente e definitiva 



 160 

a uma instituição de cariz museológico, encontrando-se fisicamente disseminada por 

diversas entidades de diferentes tutelas.  

 

Hoje, a coleção de arte contemporânea da SEC encontra-se maioritariamente 

localizada no Museu da Fundação de Serralves, Porto (cerca de 500 obras transferidas 

em 1990, ao abrigo de um protocolo de comodato que seria ampliado em 1994), em 

Aveiro, para onde seguiu no âmbito do projeto “Avenida de Arte Contemporânea” da 

responsabilidade conjunta da Câmara Municipal e da Universidade de Aveiro (protocolo 

firmado em 2006) e em menor número no Museu Nacional de Arte Contemporânea - 

Museu do Chiado166

 

, no Palácio Nacional da Ajuda/Secretaria de Estado da Cultura e, 

residualmente, em ministérios e noutros organismos oficiais. Um núcleo específico de 

trinta e sete obras constituído na vigência do IA-Instituto das Artes (1996-2002) 

encontra-se em situação de depósito no Centro Cultural de Belém/Museu da Coleção 

Berardo e a designada “coleção nacional de fotografia”, um núcleo perfeitamente 

estruturado segundo princípios historiográficos, com cerca de três centenas e meia de 

espécimes que seriam integrados naquele acervo e que foi constituído pelo Prof. Jorge 

Calado, no contexto das comemorações do 150º aniversário da divulgação da 

Fotografia, está no Centro Português de Fotografia, sito na antiga Cadeia da Relação do 

Porto, para onde foi transferido em 1997. Este núcleo de fotografia foi formado em dois 

anos (1988 e 1989), a partir de um budget predefinido de 10.000.000$00, ou seja, 

aproximadamente 131.600,00 €/ano. 

Atente-se, através da tabela infra, nas quantias que nos foi possível apurar – que 

admitimos incompletas - e que foram despendidas em compras de obras para a dita 

“Coleção Nacional” entre 1974 e junho de 1981, perfazendo um total de 3.661.405$00, 

ou seja, o equivalente a 237.550.00 € à data atual. 

 

                                                                                                                                                                          

dispersão das restantes obras ocorreria na sequência do encerramento da Galeria da Avenida da 
República. 

166 Desde 1994 que as obras da Coleção SEC têm sido apresentadas publicamente pelo Museu do Chiado, 
em mostras como Mário Eloy. Exposição retrospetiva, 1996; Joaquim Rodrigo, 1999; Diferença e 
Conflito. O Século XX nas Coleções do Museu do Chiado – MNAC, 2002; Meio Século de Arte 
Portuguesa. 1944-2004; Primeiros modernismos em Portugal na Coleção do Museu do Chiado – MNAC, 
2005 ou Anos 40-50 nas Coleções do Museu do Chiado – MNAC, 2006. 
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 “Coleção SEC” - Aquisições por compra entre 1974 e junho de 1981 

 
 

Data de 
aquisição 

 
Autor 

 
Preço ($) 

 
Observações 

1974 Álvaro Perdigão 9.600,00   
1974 Álvaro Perdigão 9.600,00   
1974 Adão Rodrigues 4.000,00  Não existe 
1974 Gracinda Marques 4.000,00  Não existe 
1974 Guilherme Parente 20.000,00   
1974 João Brehm       -    Não existe 
1974 João Fortes 1.500,00  Não existe 
1974 João Fortes 1.500,00  Não existe 
1974 João Hogan 20.000,00   
1974 João Paulo 4.000,00   
1974 João Paulo 4.000,00   
1974 João Paulo 4.000,00   
1974 Louis Dourdil 30.000,00   
1974 Manuel Carvalho 4.000,00  Não existe 
1974 Maria Alexandrina Pestana 40.000,00  Não existe 
1974 Navelcar 1.500,00  Não existe 
1974 Navelcar 1.500,00  Não existe 
1974 Navelcar 1.500,00  Não existe 

 SUB-TOTAL 160.700,00  Equivalente a 22.310,00€ 
    

1975 Molina Sanches -- Não existe 
1975 Rui Filipe 25.000,00   
1975 Sant'iago  --  

 SUB-TOTAL 25.000,00  Equivalente a 2.834,00 € 
    

1976 António Sena 15.000,00   
1976 Emília Nadal 15.000,00   
1976 René Bertholo 30.000,00   

 SUB-TOTAL 60.000,00  Equivalente a 5.755,00 € 
    

1977 António Charrua 40.000,00   
1939-1977 Arpad-Szénes 70.000,00   

1977 António Sena 15.000,00   
1977 Carlos Barroco  7.500,00   
1977 Cruz Filipe 35.000,00   
1977 Louis Dourdil 30.000,00   
1977 Mário Botas 15.000,00   
1977 Mário Cesariny 40.000,00   
1977 Maria Gabriel 20.000,00   

1974-1977 Man 15.000,00   
1977 Menez 32.000,00   
1977 Rocha Pinto 15.000,00   
1977 Sarah Afonso 100.000,00   
1977 Teresa Cabrita  15.000,00   
1977 Victor Belém 7.500,00   
1977 Vieira da Silva (tapeçaria de 

Portalegre) 
185.000,00   

 SUB-TOTAL 642.000,00  Equivalente a 51.720,00 € 
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1978 Alice Jorge (3 desenhos) 18.000,00   
1978 António Palolo 20.000,00   
1978 Alberto Carneiro (2 livros) 30.000,00   
1978 António Marinho  17.500,00   
1978 António Viana 20.000,00   
1978 Ângelo de Sousa  45.000,00   
1978 Carlos Lança  3.000,00   
1978 Carlos Mascarenhas 12.000,00   
1978 Clara Meneres 25.000,00   

1973-1978 Fernando Lemos 100.000,00   
1978 Gracinda Candeias 20.000,00   
1978 Guilherme Parente 15.000,00   
1978 Júlio Pomar 121.000,00   
1978 José Guimarães 20.000,00   
1978 Joaquim Rodrigo 80.000,00   

1976-1978 Lagoa Henriques 20.000,00   
1978 Lídia Martinez 10.000,00   
1978 Leonel Moura 15.000,00   
1978 Manuel Batista  45.000,00   
1978 Melo e Castro 20.000,00   
1978 Marília Viegas 20.000,00   
1978 Natividade Correia 15.000,00   
1978 Natividade Correia 15.000,00   
1978 Pires Vieira 15.000,00   
1978 Paula Rego 70.000,00   
1978 Regina Alexandre 20.000,00   
1978 Sérgio Pombo 20.000,00   
1978 Teresa Magalhães 15.000,00   

 SUB-TOTAL 846.500,00  Equivalente a 58.810,00 € 
    

1979 António Palolo (gravura) 3.000,00   
1979 António Sena 40.000,00   
1979 Costa Pinheiro (2 gravuras) 16.000,00   
1979 Charter de Almeida 40.000,00   
1979 Emerenciano 17.500,00   
1979 Eduardo Nery 27.000,00   
1979 Helena de Almeida 27.000,00   
1979 Júlio Pomar (5 gravuras) 29.000,00   
1979 Lourdes Castro 90.000,00   
1979 Lourdes Castro (litografia) 8.000,00   
1979 Victor Fortes 45.000,00   

 SUB-TOTAL 342.500,00  Equivalente a 20.110,00 € 
    

1980 António Soares 12.000,00   
1980 Alice Jorge 35.000,00   
1980 Álvaro Lapa 40.000,00   
1980 Cruzeiro Seixas (3 desenhos) 65.000,00   
1980 Carlos Botelho (gravura) 3.300,00   
1980 Diogo de Macedo  18.000,00   
1980 Eduardo Batarda (2 obras) 48.000,00   

1980 
Eduardo Nery (slides - murais do 

25 de abril) 30.000,00   
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1980 Graça Pereira Coutinho 50.000,00   
1980 Graça Morais (2 desenhos) 20.000,00   
1980 Helena de Almeida (3 gravuras) 10.000,00   
1980 José Barrias 40.000,00   
1980 Justino Alves 40.000,00   
1980 José Guimarães 60.000,00   
1980 Jacinto Luís (2 obras) 70.000,00   
1980 João Cutileiro 70.000,00   
1980 José Carvalho 28.000,00   
1980 João Cutileiro 70.000,00   
1980 José Escada 50.000,00   
1980 Maria José Aguiar 60.000,00   
1980 Ofélia Marques/Berrnardo Marques 50.000,00   
1980 Pedro Chorão (2 quadros) 60.000,00   
1980 Querubim Lapa 50.000,00   
1980 Rocha Pinto (serigrafia) 2.500,00   
1980 Sá Nogueira 40.000,00   

1979-1980 Tomás Mateus 50.000,00   
1979-1980 Tomás Mateus 30.000,00   

1980 Vieira da Silva (gravura) 10.000,00   
1980 6 gravuras ESBAP (vários autores) 10.000,00   

1980 (?) 
157 gravuras da Sociedade Gravura 

+ SNBA 357.905,00   
 SUB-TOTAL 1.479.705,00  Equivalente a 71.787,00 € 
    

Até junho 1981 Eurico Gonçalves 40.000,00   
Até junho 1981 Jwow Basto 25.000,00   
Até junho 1981 J. Mouga 30.000,00   
Até junho 1981 Pedro Casqueiro 10.000,00   

 SUB-TOTAL 105.000,00  Equivalente a 4.222,00 € 
 
 

Embora iniciada na década de 1970, é no decénio seguinte que a Coleção SEC 

conhece um verdadeiro incremento, em parte como resposta pública à criação do Centro 

de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian - CAMFCG (1983), que veio impor 

um novo entendimento da arte contemporânea, passado que estava o período “quente” 

da revolução e dos ideais proletários da “arte para o povo”. É também, aliás, no mesmo 

ano de 1983 que têm início as primeiras aquisições, circunstâncias de uma nova coleção 

em formação, a da Caixa Geral de Depósitos, que tendo autonomia em relação à 

Administração Central não deixa de gerir dinheiros públicos e que hoje congrega um 

número considerável de obras de artistas nacionais e dos países de língua oficial 

portuguesa, num arco temporal que vai da década de 1980 à atualidade, sendo que a 

coleção constituída com critérios museológicos a partir de 1992 com Fernando Calhau 

(LAPA, 2010), conhece uma nova orientação na direção da contemporaneidade em 

2003, com Miguel Wandschneider, num processo em tudo idêntico ao do próprio 

Museu do Chiado. 
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Enquanto isso, depois de um período obscuro na história do MNAC, em que a 

“direção fascizante” de Eduardo Malta e de sua esposa, Dulce Malta, seria responsável 

pela total ausência de aquisições representativas da modernidade e da 

contemporaneidade, “o que fechou a coleção num entendimento retrógrado e 

desqualificado” (LAPA, 2001:5) a nova direção de Maria de Lourdes Bártholo (1971-

1988) tentou incorporar obras de produção recente, embora de forma algo casuística e 

em função de uma política de aquisições caracterizada “pela arbitrariedade no 

acompanhamento do acontecer da arte nacional, estando, por vezes, submetida à 

influência de galerias comerciais”, pelo que a maioria das obras incorporadas não revela 

“qualidade necessária para fazer parte de um museu nacional [pelo que] o resultado 

destas direções são graves lacunas no acervo destas décadas ou a falta de critério na 

representação de alguns artistas.” (ÁVILA, MJ, 2003: 7-8) hoje inexistentes no 

mercado. 

 
Por influência direta, ou não, da coleção SEC, certo é que a euforia da 

contemporaneidade se generalizou, contagiando a comunidade museológica nacional ao 

ponto de gerar a constituição de pequenos núcleos de arte contemporânea em museus 

com vocações bem distintas e acervos temporalmente focados em períodos mais 

recuados. É o caso da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves que, sob a direção de 

Margarida Matias, inicia, em 1982, um programa de aquisição de arte contemporânea, 

constituída por cerca de duas dezenas de pinturas compradas em Galerias de Lisboa ou 

diretamente aos artistas plásticos, onde se incluem nomes como os de Mário Botas, 

Eduardo Nery, Gracinda Candeias, Jorge Martins, Leonel Moura e João Hogan, entre 

outros. Este pequeno núcleo, muito pouco divulgado, não só não tem enquadramento na 

missão, vocação e coleções daquela Casa-Museu, como nunca deveria ter sido 

considerada a aquisição de qualquer uma desta obras porque vieram a ser incorporadas 

num acervo fechado, por definição. Certo é que entre 1982 e 1990, foram adquiridas 

pela CMAG vinte e duas obras contemporâneas, num total de 1.962.700$00, isto é, uma 

média anual de 30.000,00 €. 

 

Também o Museu José Malhoa, o Museu de Évora, o Museu Grão Vasco e até o 

Museu Nacional de Machado de Castro seguiram a tendência descrita, começando então 

a constituir pequenos “núcleos de arte contemporânea” completamente 
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descontextualizados dos acervos e à revelia das respetivas vocações, na maior parte dos 

casos a partir de obras secundárias adquiridas de modo aleatório e sem continuidade. No 

museu caldense encontrámos algumas obras de Stella de Brito, João Vieira, Maria 

Benamor, António Palolo, Fernando Lino e Carlos Mascarenhas, adquiridas entre 1975 

e 1980, cuja relação com a instituição que a recebeu é inexistente, contrariamente aos 

dois desenhos de Mário Botas (fig.80) e das duas esculturas de João Fragoso – Bustos 

dos escultores José Clara e António Duarte (1985) - dois artistas nascidos na região, o 

primeiro na Nazaré e o segundo na própria cidade de Caldas da Rainha, e que, por essa 

via, têm enquadramento no acervo.  

No caso dos Museus de Grão Vasco e de Évora, as pinturas contemporâneas 

incorporadas nas décadas de 1970 e 1980 tendem a encontrar alguma ligação com os 

respetivos acervos, quer pela via da autoria quer pelas temáticas abordadas, embora 

também aqui possam ser encontradas obras “desgarradas” e cuja incorporação não se 

encontra fundamentada apesar de terem sido adquiridas por via de dotação orçamental 

do Estado, como as gravuras de David d’Almeida ou as telas de Stella de Brito 

intitulada O meu Cristo nasceu índio, 1979, ou Cinderela, de Carmen Vale, 1985 (fig. 

81). 

Já no que respeita ao Museu Nacional de Machado de Castro, a situação é algo 

diferente das acima descritas, conhecendo-se a intenção de vir a ser criada uma Galeria 

de Arte Moderna e Contemporânea em Coimbra, que integraria uma exposição 

permanente, com a arte dos séculos XIX e XX (sic) incluindo peças já incorporadas no 

acervo do próprio museu, como as esculturas de Canto da Maya de 1940, juntamente 

com obras contemporâneas doadas e cedidas por “vários artistas e colecionadores”, e 

um espaço para exposições temporárias.“Assim haja a coragem de romper com rotinas e 

grupos de pressão. Assim haja a lucidez de valorizar o que, na História, nos está mais 

próximo e confina com o nosso presente e o nosso futuro, em vez de conceber o 

património cultural como algo de remoto, distante e às vezes morto, tanto mais valioso 

quanto menos tiver que ver com os tempos de hoje e os nossos problemas de gente viva 

e com uma cultura viva”, prognosticava a então diretora do museu (FIGUEIREDO, 

1982: 53). Todavia, não tendo sido concretizadas as doações de obras contemporâneas 

então anunciadas, esta proposta ficaria para sempre adiada – pese embora a realidade 

museológica de cariz municipal que, uma década mais tarde, começaria a tomar forma 

na cidade -, conhecendo-se apenas uma única aquisição onerosa de obras 
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verdadeiramente contemporâneas: a tela de Eduardo Nery, A batata frita na existência 

humana, 1975, comprada a Galeria 111, em 1977, por 3.000$00 (fig. 82). Excetuando 

esta pintura, no contexto da projetada Galeria poderão ser consideradas algumas 

doações esparsas e absolutamente irrelevantes, como uma fotogravura de Juan Miró 

doada em 1984 por Adriano Gusmão ou uma litografia de Manuel Cargaleiro, A cidade 

dos poetas, 1985, oferecida pelo respetivo autor. 

Também o Museu Francisco Tavares Proença Júnior constitui um caso muito 

particular. Em finais da década de 1970, o pintor Cruzeiro Seixas iniciou, a pedido do 

então diretor do Museu de Castelo Branco, uma coleção de arte contemporânea, onde 

figuram nomes como os de Bual, Cargaleiro, Pedro Calapez, Eurico Gonçalves e Philip 

West, entre outros (figs. 83 e 84). Estes testemunhos de modernidade deveriam 

imprimir algum dinamismo a um museu que acabava de ser realojado e que queria 

afirmar-se como um importante pólo cultural da cidade de Castelo Branco. Mas este não 

seria o seu desígnio pois logo após a reinauguração, em 1971, a instituição seria votada 

ao abandono durante largos anos, tal como a coleção de arte contemporânea acabaria 

por se confinar a um número pouco significativo de obras e sem particular 

representatividade em relação a um determinado período ou um dado autor, salvo no 

que concerne o núcleo de Noronha da Costa, que revela alguma unidade estilística (figs. 

85 e 86). Não obstante, entre 1974 e 1986, ano em que terminaram as aquisições destes 

exemplares da modernidade artística nacional, foram gastos 510.320$00 (hoje, uns 

15.000,00 €), contra 67.000$00 em objetos diretamente relacionados com o acervo: os 

supracitados retábulos da Igreja do Estreito e duas colchas de Castelo Branco. 

Ainda uma palavra para o Museu Nacional do Azulejo, emancipado do MNAA 

desde 1980167

Esta euforia generalizada resultaria mesmo em situações algo caricatas, como é 

o caso do artista plástico Manuel Filipe, hoje representado com um número considerável 

de obras doadas por instituição, em treze museus portugueses, entre os quais os Museus 

, e que logo em 1982 fez questão de iniciar as primeiras incorporações de 

peças tridimensionais contemporâneas, linha aquisitiva que tem mantido até à 

atualidade, através da compra ou da aceitação de doações de espécimes cerâmicos 

(azulejares ou não) de autores portugueses e estrangeiros (figs. 87 e 88). 

                                                           

167 Por Decreto-Lei nº 404/80, de 26 de setembro. 
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do Chiado, de José Malhoa, de Machado de Castro e ainda em Serralves (por via da 

Coleção SEC) e no CAM. A propósito da obra de Manuel Filipe escrevia em 1993 

Paulo Henriques, então diretor do Museu José Malhoa: “Existe um núcleo de peças 

Neo-realistas, carvão sobre papel da sua Fase Negra que termina em 1945, e um outro 

núcleo posterior ao período entre 1945-1961, durante o qual o pintor deixou de pintar, 

constituído por obras que evoluem de um paisagismo abstratizante para uma pintura 

muito matérica, com empastamentos e adição de areia às tintas, colagens de papéis e 

objetos, paleta por vezes muito saturada que o aproximam de uma intenção Pop que 

desenvolveu até datas muito recentes. É importante a aceitação para o Estado das obras 

até 1945, sendo as posteriores a 1961 dificilmente enquadráveis no espírito das coleções 

dependentes do Instituto Português de Museus.”168

No referido ano de 1982, de acordo com o Plano de Atividades do IPPC, era 

inscrita a quantia de mil contos por reforço da verba destinada à aquisição de obras de 

arte para o futuro Museu Nacional de Arte Moderna (MNAM), a inaugurar no Porto, na 

sequência de uma primeira tentativa ensaiada no Museu Nacional de Soares dos Reis, 

em finais da década de 1970: o Centro de Arte Contemporânea. As obras então 

adquiridas seriam posteriormente transferidas, a título de comodato, para o Museu da 

Fundação de Serralves, onde ainda se encontram, ao lado de outras obras compradas 

pelo FFC para o MNAM e que fazem parte integrante da Coleção SEC. 

 

 
Apesar dos esforços envidados por Fernando Pernes, seria em Lisboa que, por 

iniciativa privada da Fundação Calouste Gulbenkian, surgiria em 1983 o primeiro 

museu verdadeiramente vocacionado para acompanhar e dinamizar a 

contemporaneidade. O CAM oferecia a gerações de artistas portugueses que desde há 

muito produziam, a única possibilidade real de exporem as suas obras. Contrariamente à 

realidade do MNAC, as primeiras direções do CAM “acharam preferível perder alguma 

proximidade ao contemporâneo, no sentido do que se está agora a fazer, optando por 

não perder estratos artísticos mais antigos que anos mais tarde, como a experiência tem 

demonstrado relativamente a outras instituições [como o MNAC], são completamente 

                                                           

168 Arquivo IMC, Parecer datado de 5 de maio de 1993, in Processo de doação ao MJM, Pasta Doações 
Anos 90. 
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impossíveis de encontrar” por não existirem obras disponíveis no mercado, entenda-

se169

 

.  

Como se não bastassem as iniciativas acima descritas para garantirem a efetiva 

dispersão de verbas, em 1985 foi criado o Centro Nacional de Design (DL nº 47/85, de 

26 de fevereiro). A importância crescente deste setor criativo na cultura e o 

reconhecimento que os novos designers portugueses granjeavam, justificariam o projeto 

acarinhado pelo então Presidente do IPPC, António Ressano Garcia Lamas, e expresso 

em despacho n.º 77/GAB de 03-08-1989, de criar uma coleção de mobiliário de artes 

decorativas e design do século XX para os museus nacionais.  

Na sequência daquele despacho, seriam adquiridas pelo Estado algumas 

(poucas) peças emblemáticas170

A extinção do IPPC em 1991 e a criação dos novos organismos de tutela do 

património cultural não implicou de modo algum, a revisão (ou mesmo a contenção) da 

afetação indiscriminada de verbas públicas para aquisição de obras contemporâneas. Só 

em 1991 e 1992 o PIDDAC do IPPAR suportaria encargos no montante global de 

180.000.000$00 para compra de obras contemporâneas para as coleções SEC e 

CCB/Fundação das Descobertas.  

 que, embora inventariadas, permaneceriam em situação 

de depósito no Palácio Nacional de Mafra, de onde transitariam posteriormente para 

decoração dos Gabinetes ministeriais e da Direção do IPM – respetivamente cinco e três 

– onde ainda permanecem sem nunca terem sido afetas a qualquer entidade museal. 

 

 

 

 

                                                           

169 Entrevista de José Sousa Machado a Jorge Molder, intitulada “O Legado Gulbenkian” e reproduzida 
na Revista Arte Periférica, Ano 4, n.º 37, julho de 2000in Arte Ibérica, nº 37, julho de 2000, p. 10. 
 
170 Identificámos apenas as seguintes peças de mobiliário: cadeira “Atalaia”, 1986 e aparador “Entre-
muros”, 1988, de Fernando Salvador; cadeira “Mitsuhirato” e secretária “Rastapopulos”, produção 
Atalaia 1988, de Pedro Silva Dias; móvel de gavetas “Júnior”, Atalaia 1988, de Filipe Alarcão; cadeira 
“Glasgow”, produção Simetria, s/d, de João de Almeida; cómoda de Siza Vieira, produção Fago, s/d e 
aparador “Halley”, 1988, também de Filipe Alarcão. 
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Coleções Fundação das Descobertas e Secretaria de Estado da Cultura 

Compras PIDDAC 1991-92 

 

 

Autor 

 

Obra 

 

Preço 

 

Observações 

Alberto Carneiro Corpo Terra 
117 X 145 X 145 cm 

3.500.000$00 1991. CCB 

João Cutileiro Vasco da Gama 
Alt. 250 cm 

4.500.000$00 1991. CCB 

Júlio Resende  Fogo de São João 
Óleo s/ tela 
150 X 180 cm 

8.000.000$00 1991. Adquirido a Galeria Nasoni 

Manuel Cargaleiro Azulejos de Lisboa 
Óleo s/ tela 
195 X 130 cm 

5.000.000$00 1991 

Menez (Maria Inês Ribeiro da 
Fonseca) 

As Três Idades 
155 X 239 cm 

4.680.000$00 1991. Adquirido a Galeria 111 

Maria Helena Vieira da Silva Le Cycle des Saisons 
Óleo s/ tela 
81 X 100 cm 

59.502.000$00 
(2.350,00 FF) 
 

1991 

Pedro Calapez Estranhas Figuras 2 
Pastel e óleo s/ madeira 
212 X 580 cm 

1.755.000$00 1991. Adquirido a Galeria 
Cómicos / Luís Serpa 

Rui Sanches Natureza Morta 
81 X 100 cm 

760.500$00 1991 

Júlio Reis Pereira  Duas irmãs, 1934 
 

6.000.000$00 1991. Com parecer de Fernando 
Calhau: “pintura em que estão 
presentes aspetos das estéticas 
expressionista e surrealista”. 
Haveria obras mais importantes 
do autor mas não estavam à 
venda, por determinação dos 
herdeiros. Adquirido a particular. 
SEC 

António Carneiro Auto-retrato 
 
Estudo para o painel central do 
Tríptico da vida, sanguínea 

1.200.000$00 
 
600.000$00 

1991. 

Júlio Pomar Camões 10.000.000$00 1991-92. Estava no CAM da 
Fundação Calouste Gulbenkian. 
Metade da verba paga pelo 
PIDDAC/92 IPPAR, ao abrigo do 
Programa “Conjunto Monumental 
de Belém”. CCB 

Noronha da Costa Sem título 
Óleo s/ tela 
160 X 260 cm 

3.000.000$00 1992 

Rui Chafes Leite Negro II 
Ferro (3 elementos) 
Alt. 600 cm 

2.000.000$00 1992. CCB 

Pedro Proença Phonurgia Elíptica 
Pintura s/ papel e madeira 
200 X 450 cm 

700.000$00 1992. SEC 

Julião Sarmento Belém (tríptico) / Técnica mista s/ 
tela 
340 x 730 cm 
 
Dias de Escuro e de Lua (VIII), 1990 
Acrílico (carvão e verniz s/ tela) ? 
 

8.000.000$00 (?) 
 
 
2.925.000$00  

1992. 2ª (?). SEC 
 
Pela SEC/DGAC, PIDDAC/91 
 
Aquisição a Galeria Pedro 
Oliveira, Porto 

José de Guimarães Os Perigos 
Técnica mista e acrílico s/ tela 
200 X 300 cm 

8.500.000$00 1992 

João Charters de Almeida Relógio de Sol 
Ferro pintado composto por 3 
elementos verticais sobre base em 

7.000.000$00 1992 
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ferro. 
Alt. 220 c. 

Graça Morais 
 

Sem título 
Acrílico e grafite s/ tela 
150 X 200 cm 

1.855.000$00 1992 

Emília Nadal  Os Cavaleiros (tríptico) 
Óleo s/ tela 
150X 200 cm 

1.000.000$00 1992 

Eduardo Batarda Alta 
Acrílico s/ tela 
150 X 200 cm 

1.404.000$00 1992 

Manuel Amado O Passeio 
97 X 162 cm 

1.500.000$00 1992. O autor também doou obra 
para a coleção. 

José Pedro Croft Escultura 
Sem título 

3.510.000$00 1992. CCB 
Adquirido a Galeria Alda Cortez. 
Para ser instalada no hall do 
edifício da Avenida da República. 

António Sena Rhank  
Acrílico s/ tela 
130 X 195 cm 

2.500.000$00 1992 

Armando Alves Sem título 
Acrílico s/ tela 
130 X 195 cm 

2.00.000$00 1992. O autor doou outra obra 
para a coleção. 

--- Mémoire de la Liberté 
Coleção de 53 gravuras  

20.880.000$00 1992. 

Eduardo Luiz La Guerre des jouets  
125 X 160 cm 

11.000.000$00 Visado pelo IPPC em 1992. SEC 

 
 

Em 1994, seria a vez de o Palácio Nacional de Sintra (PNS) promover a 

realização de exposições de arte contemporânea nos seus espaços, em consequência das 

quais haveriam de ser feitas novas aquisições. A mostra coletiva "13 Artistas 

Contemporâneos - Pintura, Escultura, Desenho, Fotografia, Instalação" traria para o 

acervo a escultura de Sebastião Resende Quark She Said, cujo valor não foi possível 

determinar, a instalação Coração e Malas de Viagem, de Gilberto Reis, comprada por 

300.000$00 (ca. 2.378,00 €) e três desenhos de Francisco Rocha, avaliados em 

1.200.000$00 mas adquiridos por um sistema misto de compra com verbas públicas 

(500.000$00) e doação ao abrigo da lei do mecenato pelo próprio autor (700.000$00). 

Com a exposição Lore Bert: Vestígios do passado - sinais do presente (1995), o 

Palácio adquiria a obra Mandala (2), 1992, por 550.000$00, no mesmo ano em que 

investia numa obra de Francisco Feio, 4 molduras com 8 fotografias (200.000$00), 

numa escultura de Catarina Leitão (280.800$00) e numa outra peça escultórica da 

autoria de José de Guimarães, Calavera, também adquirida em regime misto, como 

acima descrito, cabendo 800.000$00 ao PNS e os restantes 500.000$00 sido ofertados 

do artista, sob o regime de mecenato em vigor. 

O grande retábulo de Julião Sarmento, Sic Ut Dolor Meus, encomendado para a 

capela do Palácio da Vila de Sintra, onde esteve patente ao público no ano de 1995 (fig. 
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89), seria doado ao Estado pelo artista, já não para ficar no acervo do PNS mas para ser 

integrado da Coleção SEC, como viria a acontecer171

Doações como esta última tornaram-se mais raras e difíceis a partir de 1996 

quando, por força de alterações introduzidas ao Código do IVA, passaram a estar 

sujeitas a imposto as transmissões efetuadas pelos artistas, seus herdeiros ou legatários, 

das suas próprias obras (nº 19 do artigo 9º do DL n.º 199/96, de 18 de outubro) e as 

transmissões de tapeçarias efetuadas pelo fabricante (bem como têxteis para guarnição 

mural), confecionados a partir de desenhos originais fornecidos pelos artistas. Estas 

obras ficavam sujeitas à taxa reduzida, ou seja 5%.  

.  

Tal determinação era complementada com o estatuído no Regime Especial de 

Tributação dos Bens em Segunda Mão, Objetos de Arte, de Coleção e Antiguidades 

(nomeadamente no seu artigo 15º), segundo o qual a taxa reduzida passaria a ser 

aplicada às importações de objetos de arte, às ditas transmissões dos objetos de arte 

efetuadas pelos seus autores, herdeiros ou legatários, assim como às transmissões de 

objetos de arte realizadas ocasionalmente por sujeito passivo não revendedor. Caso 

contrário, sempre que houvesse revenda ou em situação de venda em leilão, seria 

aplicada a taxa de 17%. 

Em virtude desta alteração, é possível identificar algumas recusas de doações a 

museus nacionais, como sucedeu em 1997 com João Cutileiro que pretendia doar uma 

escultura sua para o “Jardim de Esculturas” do Parque do Monteiro-Mor, recém-criado 

por iniciativa da direção do Museu Nacional do Traje, mas que recuaria na sua intenção 

face ao novo enquadramento fiscal. 
                                                           

171 Esta pintura sobre contraplacado integra o núcleo de obras da Coleção SEC que foram cedidas a 
Aveiro no âmbito da já mencionada “Avenida de Arte Contemporânea”, encontrando-se presentemente 
exposto no Teatro Aveirense, enquanto aguarda ser transferido para a capela de São Tomás de Aquino, 
daquela cidade. Esta transferência, anunciada pela imprensa (cf. versão eletrónica do Diário do Vouga – 
Semanário da Diocese de Aveiro, de 16 de fevereiro de 2011 – URL: 
http://www.portal.ecclesia.pt/pub/14/noticia.asp?jornalid=14&noticiaid=79567) pressupõe a 
concretização prévia de um ambicioso projeto de arquitetura, da autoria de Carrilho da Graça, aprovado 
pela edilidade no início de 2011 e orçado em 371.515 euros, o qual visa não somente a requalificação do 
pequeno templo e da sua envolvente, como também a “construção de um espaço contíguo de forma a 
albergar o retábulo de Julião Sarmento”. Sabendo-se que se trata de uma obra cedida a título precário pelo 
MC/SEC, não podemos deixar de expressar a nossa estupefação face ao investimento pecuniário que este 
projeto implica (mesmo que parcialmente promovido com fundos comunitários) e que pode ficar 
comprometido se – e quando – o legítimo proprietário da obra entender reivindicá-la de volta, o que 
muito certamente sucederá. 

http://www.portal.ecclesia.pt/pub/14/noticia.asp?jornalid=14&noticiaid=79567�
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No que respeita ao IRS (DL n,º 65/93, de 10 de março), os doadores singulares 

poderiam abater ao rendimento líquido, e até 20% do seu valor (sendo que esta 

percentagem era fixada anualmente), o valor dos donativos concedidos aos museus. De 

acordo como n.º 4 do mesmo artigo 56º do Código do IRS, os donativos seriam abatidos 

em montante correspondente a 110% do respetivo total. 

A realização de exposições de arte contemporânea – por vezes só remotamente 

relacionadas com o museu que as organiza ou acolhe – seguida da incorporação de 

obras que nelas figuraram, tanto por via da doação como da compra, é uma situação 

recorrente nos nossos museus de arte, como fica provado. Contudo, estas novas 

aquisições só muito raramente valorizam os acervos e mais raramente ainda são 

incluídas nos percursos expositivos, pela simples razão de que não se coadunam com a 

vocação da instituição; pelo contrário, é certo que mesmo quando remetidas para as 

reservas - quiçá sem as condições físicas e ambientais ideais para a preservação de obras 

contemporâneas que frequentemente usam materiais orgânicos172

Pelas razões apontadas, defendemos que os museus de arte cujo arco temporal 

das coleções não abarque a contemporaneidade, não devem, mesmo sob o pretexto de 

preservar a memória de um evento promovido pela instituição, como é o caso das 

exposições temporárias, incorporar bens culturais que não se enquadrem na respetiva 

vocação e, naturalmente, no documento obrigatório por lei, que é o da política de 

incorporações. Hoje em dia, com as tecnologias disponíveis, existem muitas outras 

maneiras de registar para o futuro todas as atividades relacionadas com as várias 

funções museológicas, incluindo a expositiva, sem que essa vontade de perpetuação 

tenha de passar pela incorporação de bens exógenos e marginais às coleções. Mas 

admitindo que, por motivos diplomáticos, de imagem institucional, ou outros, o museu 

seja forçado a aceitar uma obra doada, então deverá contemplar no respetivo contrato de 

doação uma cláusula vinculativa de aceitação sem incorporação no acervo e, 

consequentemente, a não inclusão no inventário museológico. A obra poderá até vir a 

 - estas obras 

constituem sempre pesados ónus para o museu, obrigado que está a conservar todos os 

seus bens museológicos, independentemente de quaisquer juízos valorativos ou 

tentativas de hierarquização que se pretendam fazer sobre os acervos.  

                                                           

172 A título de exemplo, lembramos que uma das obras contemporâneas incorporadas no PNS em 1994 
viria a ser abatida ao inventário em virtude do avançado estado de deterioração a que havia chegado. 
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beneficiar da sua exposição em espaços públicos ou semipúblicos do museu, como a 

biblioteca, o centro de documentação, o auditório, ou ser remetida para a esfera mais 

privada dos gabinetes técnicos ou para outros espaços da tutela, como gabinetes 

camarários ou ministeriais, sempre tão carentes de obras de arte, sem que sobre ela 

impendam obrigações legais e técnicas ao nível das que recaem sobre as coleções 

museológicas e, sobretudo, sem que se desvirtuem os acervos.  

Em 1996 foi criado o Instituto de Arte Contemporânea (IAC), com o pintor 

Fernando Calhau, e por ele iniciada uma nova coleção de apenas 30 obras – hoje um 

subnúcleo da Coleção SEC, se assim o quisermos entender -, formada segundo 

princípios colecionistas definidos por uma “comissão de aquisição de obras de arte”173

Enquanto o Estado “acarinhava” todas estas iniciativas estéreis e 

inconsequentes, o MNAC via-se impedido de prosseguir uma política de incorporações 

coerente e ilustrativa da realidade artística mais recente, por força do depauperamento 

cíclico de fundos. Para ultrapassar essa dificuldade, o museu tem vindo a recorrer nos 

últimos anos a depósitos de longa duração e a doações de colecionadores privados e dos 

próprios artistas para deixar de se preocupar apenas com o preenchimento de lacunas 

: 

i) seleção rigorosa do que melhor se produzia então no panorama artístico nacional e 

internacional; ii) preferência dada à arte produzida na década de 1990; iii) só estariam 

representados na coleção autores estrangeiros que tivessem exposto individual ou 

coletivamente em Portugal. Para tal, foi igualmente criado um programa especial para o 

quadriénio de 1997-2000 que sustentava financeiramente as aquisições decididas pela 

dita Comissão, que teve uma execução prevista, no primeiro ano, de 60.000 contos (ca. 

427.550,00 €), de 55.000 contos para 1998 (382.850,00 €), valor que subia para 90.000 

contos no ano seguinte (612.570,00 €) e finalmente para 100.000 contos (657.560,00 €) 

em 2000. Depois de apresentada publicamente no Centro Cultural de Belém com a 

exposição Initiare e na Bienal de Vila Nova de Cerveira com a mostra Continuare, há já 

alguns anos que esta coleção foi remetida para as reservas do CCB, estando atualmente 

à guarda da direção do Museu-Coleção Berardo. 

                                                           

173 Esta comissão era composta era composta por um representante de Serralves (Vicente Todolí), um 
críticode arte (João Pinharanda), uma personalidade convidada (Margarida Veiga, do Centro de 
Exposições da Fundação das Descobertas), a sub-diretora e o diretor do IAC, que presidia. Contudo, a 
comissão acabou por delegar em Isabel Carlos, que assumia a sub-direção do Instituto e escolha final dos 
autores e das obras a incluir na coleção. 
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cronológicas, temáticas ou autorais e passa a reivindicar um papel mais ativo na 

reflexão concetual sobre a Arte, ou mesmo no próprio contexto produtivo. 

Se nada haverá a opor relativamente às doações, que constituem uma 

modalidade legítima de incorporação pressupondo a transferência de titularidade dos 

direitos de propriedade das obras, o mesmo não poderá ser dito quanto aos depósitos, 

embora a persistente indigência orçamental que tem caraterizado – e continuará a 

caraterizar – os museus portugueses tenda a fomentar o recurso a empréstimos como 

forma de suprir a estagnação do crescimento das coleções. 

Como bem se sabe e a prática diária dos museus - sobretudo dos grandes museus 

de arte europeus e norte-americanos – tem vindo a comprovar, os acervos não podem 

definir-se em função de peças ou conjuntos de obras em situação de comodato ou de 

depósito, uma vez que estas figuras jurídicas são, por definição, provisórias. Uma 

conjuntura económica claramente negativa, marcada pela absoluta contenção 

orçamental e de carências de meios é muitas vezes motivo mais do que suficiente para 

que os legítimos proprietários das obras procedam ao seu levantamento imediato e as 

vendam. Basta recordarmos o recente caso das pinturas de Vieira da Silva provenientes 

da coleção Jorge de Brito que foram retiradas do Museu da FASVS e vendidas no 

estrangeiro. 

Sendo desejável que os proprietários de bens culturais relevantes os cedam aos 

museus para que os mesmos possam ser conhecidos e fruídos pelos diferentes públicos 

em contexto de exposições temporárias de maior ou menor duração, acreditamos ser 

perigosíssima a presunção de que estes bens possam, de algum modo, colmatar lacunas 

nos acervos. A intenção poderá ser boa, mas o princípio que lhe subjaz está 

profundamente errado, como procuraremos demonstrar nos próximos capítulos.  
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II.1.2 – Case study: Um Tiepolo por um milhão e meio de euros, ou a compra  

              inevitável 

 

Olhando retrospetivamente até ao início do século XX, a incorporação no 

MNAA da tela Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770), Deposição de Cristo no túmulo, 

ou Enterro do Senhor (fig. 90), surge como uma inevitabilidade.  

 

Procedente da coleção da família Pinto Basto, esta tela faz parte de um conjunto 

de quatro obras da chamada “fase madrilena” de Tiepolo, balizada entre 1762 e 1764, 

período em que o pintor veneziano permaneceu na capital espanhola a fim de pintar o 

teto da Sala del Trono, do Palácio Real, sendo certamente esbocetos para obras de 

maior envergadura. Embora tenham dimensões semelhantes entre si, duas das telas são 

de temática religiosa (Deposição e Fuga para o Egito) e as outras duas representam 

assuntos mitológicos (Vénus e o Tempo e Triunfo de Anfitrite) e, segundo corre na 

família, terão sido compradas em Lisboa a um antiquário estrangeiro, em meados do 

século XIX, a fim de decorarem a residência familiar sita na Rua do Sacramento, à 

Lapa, onde uma delas – precisamente a Deposição – ficaria ligeiramente danificada pelo 

violento deslocamento de ar provocado por uma granada lançada de um navio de guerra, 

por ocasião dos motins revolucionários de 14 de maio de 1915. 

 

Após o processo de partilhas decorrente do óbito do Dr. Eduardo Ferreira Pinto 

Basto, em janeiro de 1916, as telas foram levadas para a casa da família em Belas, onde 

terão sido observadas por Carlos Bonvalot, em 1918, que supostamente terá sido o 

primeiro a atribuir a respetiva autoria ao pintor veneziano. Certo é que no ano seguinte 

as obras são restauradas por Luciano Freire, que propõe à família a compra da 

Deposição de Cristo para o Museu das Janelas Verdes, por 600$00. 

 

Em 1929 as telas são descritas e reproduzidas por Francisco Javier Sánchez 

Cantón, historiador espanhol e diretor do Museu do Prado, no Arquivo Español de Arte 

y Arqueologia, maio-agosto, para uma década depois serem inventariadas pelo Estado 

Português, através da DGESBA do Ministério da Educação Nacional, conforme 

publicação em Diário de Governo n.º 154, I Série, de 4 de julho de 1939. 
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A Fuga para o Egito foi doada por Maria Helena Garcez Ferreira Pinto Basto 

 

ao 

Museu Nacional de Arte Antiga, em 2 de abril de 1946, enquanto Vénus e o Tempo 

permaneceria na posse da família até ao ano de 1972, quando foi vendida em leilão por 

Soares e Mendonça, Lda., por 1.500.000$00 (o equivalente a 208.250,00 €), tendo por 

comprador um colecionador lisboeta e sendo então a transferência de propriedade 

publicada em Diário do Governo (III série, n.º 62, de 14/03/1973), conforme 

determinado por lei. 

Estava o País a vivenciar os efeitos imediatos da Revolução e, em junho de 

1974, a proprietária da Deposição apresentava ao MNAA uma proposta de venda por 

valor idêntico ao atingido pela tela Vénus e o Tempo no mercado nacional. Pretendendo 

alienar a obra mas reconhecendo o seu especial interesse para as coleções públicas, a 

proprietária comprometia-se a entregar, juntamente com a tela, toda a documentação 

que possuía sobre a mesma. A pintura foi então encaminhada para a Oficina de Restauro 

de Pintura, às Janelas Verdes, onde foi entregue a Manuel Reis Santos e submetida a 

exames de UV, RX, IV e LR, tendo-se concluído pelo seu bom estado de conservação, 

havendo apenas a assinalar pequenos danos na superfície pictórica, retocados por 

restauros anteriores174

 

. 

O negócio com o Museu não viria a concretizar-se mas dois anos mais tarde 

seria a vez de o quadro Triunfo de Anfitrite ser vendido em hasta pública, desta feita em 

leilão internacional realizado pela Christie’s de Londres, em 9 de julho de 1976 (lote 

11), apesar de ser um bem cultural inventariado pelo Estado e, por isso, ser interdita a 

sua alienação para o estrangeiro. A tela pertence atualmente à Walpole Gallery (38, 

Dover Street, London). 

 

Durante cerca de duas décadas nada se sabe da Deposição, até que a tela é 

cedida para a exposição The Glory of Venice: Art in the Eighteen Century, organizada 

conjuntamente pela Royal Academy of Arts e pela National Gallery of Art, que 

decorreu em Londres entre 15 de Setembro e 14 de Dezembro de 1994 e em 

Washington, de 29 de janeiro a 23 de abril de 1995. Seguir-se-ia a presença na mostra 

                                                           

174 Relatório de 18 de junho de 1974. 
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1696-1996 Giambattista Tiepolo (exposição comemorativa dos 300 anos do nascimento 

do pintor), organizada pelo Metropolitan Museum of Art e pela Soprintendenza per i 

Beni Artistici e Storici di Venezia, apresentada em Veneza entre 5 de setembro a 8 de 

dezembro de 1996 e em Nova Yorque, entre janeiro e abril de 1997. 

 

Amplamente valorizada pela sua apresentação nos circuitos internacionais, em 

2003 a proprietária da tela “Enterro do Senhor", dava conta da intenção de alienar a 

referida obra, vindo por isso propor ao Estado Português o exercício do direito de 

preferência na sua aquisição pelo montante em que a mesma havia sido avaliada por 

duas firmas londrinas (um milhão de libras) ou, em alternativa, a revogação de ato que 

determinou a proteção jurídica de pintura para que a mesma pudesse ser vendida no 

exterior.  

 

Indeferido o pedido de exportação ou expedição definitivas do bem cultural, o 

Instituto Português de Museus deu então início, a título de medida provisória, ao 

procedimento de conversão da anterior forma de proteção do bem, para o regime 

patrimonial de classificação e a sua equiparação a bem de Interesse Nacional (ou 

"tesouro nacional"), nos termos da Lei nº 107/2001, de 8 de setembro. 

 

Considerando o avultado montante em causa, bem como e a impossibilidade de 

o IPM poder vir a assegurar a aquisição da obra, quer com verbas próprias, quer mesmo 

com recurso ao mecenato cultural, propôs-se que fosse considerada a possibilidade de 

ativação dos mecanismos de subscrição pública, com vista à angariação de fundos que 

permitissem viabilizar a referida aquisição para as coleções nacionais. Este expediente 

seria abandonado por poder vir a comprometer o direito à reserva de identidade dos 

legítimos proprietários da tela e, pouco tempo depois, teria início um longo contencioso 

interposto contra o Estado175

                                                           

175 Cf. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 09/12/2004, Proc.º 01444/03, disponível online 
em 

, o qual acabaria por comprar a tela, exercendo o direito de 

opção mas sem que tivesse de licitar com qualquer outro interessado, em leilão da Leiria 

e Nascimento de 29/11/2007. O montante despendido - 1.500.000 €, acrescido da 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/0112a37fe75ceba580256f87003aaa24?
OpenDocument&Highlight=0,museu.  

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/0112a37fe75ceba580256f87003aaa24?OpenDocument&Highlight=0,museu�
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/0112a37fe75ceba580256f87003aaa24?OpenDocument&Highlight=0,museu�
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comissão de 20% devida à leiloeira176 - seria pago pela Secretaria-Geral do Ministério 

da Cultura, entidade responsável pela gestão do fundo que resultara da indemnização 

recebida pelo Estado Português na sequência do furto das jóias da Coroa, em 2002177

 

. 

A equiparação da Deposição de Cristo a “tesouro nacional” só aconteceria em 

2008, por Decreto n.º 2/2008, publicado em Diário da República, 1ª série, nº 17, de 24 

de Janeiro, quando a tela já se encontrava incorporada no acervo do MNAA, ombreando 

com a Fuga para o Egito de Tiepolo, também ela classificada como de Interesse 

Nacional, em 2006178

 

, juntamente com seiscentos e trinta outros bens culturais dos 

museus da rede do então IPM, os únicos que até ao presente beneficiam, em Portugal, 

do estatuto jurídico e efetivo de “tesouros nacionais”. Os motivos subjacentes à 

conversão da anterior forma de proteção para a atual encontram-se expressos no 

preâmbulo do próprio diploma classificativo, com destaque para a importância de 

Giovanni Battista Tiepolo no panorama artístico internacional, sendo considerado o 

último grande pintor veneziano e encontrando-se representado em grandes museus 

internacionais como o Metropolitan Museum of Art, a National Gallery de Londres, o 

Museu J. Paul Getty de Los Angeles, o Kunsthistorisches Museum de Viena, o Museu 

do Prado e o State Hermitage Museum de S. Petersburgo. 

Cinco anos decorridos sobre o reconhecimento maior desta obra de Tiepolo para 

o património cultural português, inclusivamente pela via jurídica, será lícito questionar 

sobre o impacte que a sua aquisição – que permanece até hoje como a mais cara alguma 

vez realizada em leilões de arte nacionais – e subsequente incorporação nas coleções 

púbicas teve, em primeiro lugar no MNAA, que a acolheu, mas também ao nível das 

políticas nacionais.  

 

                                                           

176 Até hoje, a Deposição ocupa o segundo lugar das obras mais caras de Tiepolo, logo a seguir de A 
Lamentação, vendida na Christie’s de Londres em 2002, pelo valor final de 2.170.000,00 €. 

177 Sendo voz corrente que o valor da referida indemnização se aproximou dos seis milhões de euros, 
montante veiculado pela comunicação social, desconhece-se até hoje o destino dado – ou a dar – aos 
quatro milhões e meio remanescentes, tendo-se especulado durante o mandato de Gabriela Canavilhas na 
pasta da Cultura que aquela verba seria canalizada para a conclusão da obra do Palácio Nacional da 
Ajuda, um projeto antigo mas sempre adiado. 

178 Decreto n.º 19/2006, de 18 de julho e Declaração de Retificação n.º 62/2006, de 15 de setembro. 
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Passadas a euforia e a polémica que no imediato envolveram a compra da 

Deposição de Cristo no túmulo e às quais nenhum agente, decisor, técnico ou mero 

interessado em património cultural puderam ficar alheios, arriscaríamos a afirmar que 

uma vez integrada no circuito expositivo do MNAA – onde, aliás, viria a fazer 

companhia a outras obras do mesmo autor – a tela de Tiepolo pouco veio a acrescentar à 

respetiva pinacoteca, até porque as suas pequenas dimensões não são suficientes para 

fazerem dela um grande atrativo para os visitantes do museu, para além de que a peça 

nem está disponível online, através do interface Matriznet, contrariamente ao que 

sucede com as outras obras do pintor veneziano do MNAA, o que não deixa de ser 

bastante significativo179

 

. 

A sua equiparação a “tesouro nacional” também não teve qualquer repercussão 

no universo de bens culturais móveis que desde 1930 têm beneficiado de especial 

proteção legal e tutela pelo Estado, em função de critérios de avaliação muito díspares e 

discutíveis à luz dos modernos conceitos patrimoniais e dos avanços científicos de 

disciplinas como a História da Arte. De facto, a Deposição de Tiepolo foi o último bem 

cultural a ser classificado como de Interesse Nacional, quando se esperava que tal 

procedimento pudesse despoletar a revisão urgente do universo de bens arrolados, 

inventariados e classificados que maioritariamente permanecem na posse de 

particulares180

 

 e simultaneamente determinar a atribuição do mesmo nível de proteção a 

obras essenciais para a património artístico nacional que continuam sem quaisquer ónus 

que garantam a sua integridade física e a permanência em solo português. 

 

 
                                                           

179 Fizemos uma pesquisa no referido motor de pesquisa Matriznet, que permite disponibiliza na Internet 
as coleções dos museus e palácios da DGPC (e mesmo daquelas entidades museais cuja tutela transitou 
recentemente para as Direções Regionais de Cultura) que cada uma destas instituições entende dever 
divulgar, definindo apenas dois critérios ou palavras-chave: “Tiepolo” + “Museu Nacional de Arte 
Antiga”, para chegar ao resultado que apresentamos em anexo (cf. vol. II, doc. n.º 11). 

180 A propósito recordamos que desde 2008 existem na tutela do património cultural propostas muito 
concretas para revisão do referido universo de bens móveis classificados, inventariados e arrolados pelo 
Estado Português, por nós elaboradas, sem que até hoje tenham merecido a atenção e a continuidade 
processual exigíveis, pro parte das sucessivas direções que escamoteiam a importância maior desta 
decisão na definição de futuras políticas patrimoniais credíveis e eficazes. 
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II. 2 – Modalidades de incorporação: diferentes meios para um fim comum. 

 

A Lei-Quadro dos Museus Portugueses (LQMP), enquanto normativo técnico 

que é também, veio introduzir alterações à prática museológica no que à incorporação 

de bens culturais diz respeito, ao elencar e sistematizar as diferentes modalidades de 

aquisição de bens culturais para os acervos.181

A mesma Lei nº 47/2004, de 19 de agosto, estabelece ainda a obrigatoriedade de 

cada museu ter um documento ilustrativo da sua política de incorporações (sic)

  

182

Para tal, o mesmo diploma define doze modalidades distintas de incorporação – 

se considerada a expropriação -, elencadas de modo aleatório no nº 2 do artigo 13º: 

Compra; Doação; Legado; Herança; Recolha; Achado; Transferência; Permuta; 

Afetação permanente; Preferência; Dação em pagamento e Expropriação. 

, 

aprovado pela respetiva tutela e que, em conformidade com a sua vocação, se 

consubstancie “num programa de actuação que permita imprimir coerência e dar 

continuidade ao enriquecimento ao respetivo acervo de bens culturais,”, o qual deverá 

ser submetido a revisão quinquenal (secção III, artigo 12º, nºs 1 e 2). 

Estas modalidades podem ser agrupadas em dois tipos distintos: as aquisições 

onerosas e as aquisições não onerosas, que seguidamente iremos abordar, procurando 

caraterizá-las individualmente, identificar a tramitação processual que lhes deve estar 

sempre associada, bem como ressalvar incongruências e interpretações erróneas que a 

própria lei encerra neste capítulo. 

Antes, porém, importa definir o conceito de aquisição que, não obstante a letra 

da lei, continua a ser usado de modo dúbio e impreciso, designadamente pelas 
                                                           

181 Efetivamente, os diplomas legais anteriores à referida Lei-Quadro faziam depender, grosso modo, o 
ato administrativo da incorporação de quatro modalidades distintas: compra (sistematicamente associada 
ao vocábulo “aquisição”), doação, legado e transferência A figura de “depósito” aparece também 
frequentemente associada às demais modalidades de incorporação, sendo por vezes erroneamente 
entendida como tal pelos museus. 

182 Mais correto seria, em nosso entender, referir “política de incorporação” (no singular), por ser a 
incorporação um ato administrativo único que visa a integração formal de um bem cultural no acervo do 
museu, de acordo com a definição que lhe é dada pela própria lei, no nº 1 do seu artigo 13º. 
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instituições que tem responsabilidades maiores em matéria de política museológica e da 

elaboração de normativos terminológicos, como é o caso da Direção-Geral do 

Património Cultural (DGPC), que publica e divulga junto da comunidade museológica 

formulários que, sob a designação de “Aquisição” se destinam tão-somente a 

documentar a incorporação por compra (cf. vol. II. doc. n.º 12). 

Contrariamente ao significado que lhe é comummente dado, o conceito de 

aquisição não é sinónimo de compra, embora naturalmente a contenha. A aquisição 

implica posse, ou seja, o exercício do direito de propriedade ou de outro direito real 

sobre a coisa, direito esse que pode ser adquirido por contrato, sucessão por morte, 

usucapião, ocupação, acessão e demais modos contidos na lei, tal como previsto no 

Código Civil Português183

Uma primeira leitura do artigo 13º da supracitada Lei-Quadro permite identificar 

claramente duas modalidades de aquisição onerosa: a compra e a preferência. Mas será 

mesmo assim?. 

. Neste sentido, todas as modalidades de incorporação listadas 

na Lei-Quadro dos Museus Portugueses são também modos de aquisição de bens 

culturais paras os acervos museológicos. 

A aquisição por compra pressupõe a existência de um pagamento contra a 

entrega da coisa, o que por norma sucede a um contrato de compra e venda celebrado 

entre as partes, passando o adquirente a exercer o direito de propriedade sobre aquela. 

É, como se sabe, a modalidade de incorporação menos previsível e menos controlável 

de todas pois depende da lei do mercado, e aquela que verdadeiramente resgata os bens 

culturais do domínio privado para lhes conferir um caráter público. 

Não obstante a imprevisibilidade do mercado, os museus podem – e devem - 

estabelecer planos de aquisições prévios, transpostos para os respetivos documentos de 

políticas de incorporação, a partir de obras de arte que se encontram na posse de 

particulares e que sejam consideradas essenciais para as coleções públicas.  

Esta hierarquização das obras de arte pressupõe, na ordem dos princípios, que 

esses bens culturais tidos por excecionais face à elevada qualidade artística, significado 
                                                           

183 De entre as modalidades de aquisição citadas no Código Civil, a aquisição por usucapião [e por 
ocupação] não se aplica aos bens culturais classificados ou em vias de classificação, conforme 
determinado pela lei de bases de património cultural (Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, artigo 34º). 
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cultural ou valor para a identidade cultural de um povo ou comunidade, deveriam 

beneficiar a priori de especial proteção jurídica, integrando o universo de bens móveis 

arrolados, inventariados e classificados pelo Estado184

No caso dos museus nacionais, sempre que a compra de um bem cultural assume 

a forma de negócio privado, o processo é aberto após receção da proposta de venda ao 

Estado, na qual é identificado o bem - e por vezes apresentado o respetivo historial

. Inexplicavelmente, tal não é o 

caso e o que se tem vindo a comprovar é que sobre as peças de arte fundamentais não 

recaem quaisquer ónus legais que impeçam a sua alienação para o estrangeiro, ou que 

garantam a sua conservação e integridade física. Citamos uma vez mais e a título 

exemplificativo, o caso da pintura da autoria de Francisco Vieira, o Portuense, D. Filipa 

de Vilhena armando os seus filhos cavaleiros, muito justamente considerada pela crítica 

e pela historiografia da Arte como o exemplo cimeiro da pintura neoclássica portuguesa 

(fig. 91), que desapareceria num incêndio ocorrido na residência lisboeta do seu 

proprietário, em 2007, mesmo em frente ao Museu Nacional de Arte Antiga, onde a 

pintura poderia ocupar um lugar destacado, para deleite de todos. 

185

Quando a proposta é remetida diretamente a um museu, este emite parecer que 

logo reencaminha para a tutela, a fim de obter a necessária autorização. A 

fundamentação que genericamente subjaz aos pareceres técnicos é, regra geral, pouco 

desenvolvida, limitando-se os museus a referir a qualidade estética da obra, a relevância 

do seu autor ou do centro de produção e, obrigatoriamente, o facto de a mesma poder vir 

a contribuir para a ampliação de uma dada coleção ou núcleo do acervo, mencionando, 

por último, se o preço é justo ou se deve ser negociado. 

 - 

assim como o valor pretendido.  

Em nenhum dos processos por nós consultados deparámos com a existência de 

um contrato-promessa de compra e venda que acautelasse, por exemplo, a boa 

                                                           

184 Como tivemos oportunidade de referir anteriormente, é evidente que a passagem do domínio privado 
para a dominialidade pressupõe o acordo tácito dos legítimos proprietários das obras. Tendo o Estado a 
obrigação de manter intacto o património cultural da Nação, e sendo a classificação legal um dos 
instrumentos ao seu alcance, a imposição de ónus legais aos bens dos privados só é admissível se as 
limitações decorrentes dessa classificação jurídica forem acompanhadas da garantia de aquisição desses 
mesmos bens pelo Estado, quando e sempre que os legítimos proprietários os pretendam alienar. 

185 A obrigatoriedade de o promitente vendedor facultar o historial do objeto, incluindo a sua proveniência 
remota, não é ainda, infelizmente, prática corrente no seio dos museus nacionais. 
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conservação e uso adequado do bem cultural durante o período de negociação; em vez 

disso, foi aprovada em 1998 um formulário-tipo que pretendia sintetizar num 

documento único todas as fases burocráticas que antecedem a cabimentação de verbas e 

a instrução do inerente processo contabilístico que, nos termos legais, necessariamente 

assumirá a forma de ajuste direto.  

Aquele documento foi recentemente atualizado, no âmbito da recém-criada 

Direção-Geral do Património Cultural, como vimos (cf. vol. II., doc. n.º 12), sendo que 

as alterações introduzidas são estritamente formais: para além de refletirem a 

reestruturação institucional, fazem acertos pontuais, como é o caso da ampliação das 

entidades vendedoras de bens culturais que, a par das leiloeiras e dos “particulares”, 

passaram a contemplar antiquários e “outros”. Note-se, no entanto, que esta alteração 

não corresponde de modo algum a uma inversão das tendências por nós identificadas 

quanto à origem dos bens incorporados em museus de arte nos últimos trinta e oito 

anos, pois as compras realizadas junto do mercado primário (sobretudo no antiquariato) 

continuam a ter um caráter episódico. 

Nesta subcategoria híbrida que associa “particulares” e “outros” (sendo muito 

ténue a fronteira que os separa, sobretudo por falta de explicitação) inscrever-se-ão 

genericamente todos os negócios privados havidos com colecionadores ou simples 

proprietários e detentores de bens culturais, assim como com os próprios artistas 

plásticos e demais autores a quem as obras de arte podem, inclusivamente, ter sido 

encomendadas. 

De facto, não sendo frequente na história das aquisições para museus nacionais a 

encomenda direta a artistas plásticos, conseguimos identificar uma ou outra situação 

pontual, como é o caso da instalação site-specific intitulada Ceia, encomendada a Rui 

Serra em 1994, para a galeria do bar do 

Fazemos notar, a propósito da aquisição de arte contemporânea – por compra, 

doação ou outra modalidade legal – a absoluta necessidade que os museus têm, mas que 

Museu do Chiado (fig. 92) e a supracitada 

Crianças e flores, de Rui Chafes (1995). Neste último caso, a produção da obra resultou 

de uma sugestão expressa pela então Diretora do IPM, que pretendia ver a instituição 

abrir-se à contemporaneidade e inaugurar por uma renovada política de aquisições, 

aliada ao desejo do arquiteto J. M. Wilmotte de integrar uma escultura na escada sobre o 

jardim.  
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tantas vezes esquecem, de assegurar a transmissão dos direitos inerentes à propriedade 

intelectual que recaem sobre as obras até setenta anos após a morte do respetivo autor, 

nos termos do Código do Direito de Autor e Direitos Conexos186

Analisando o formulário supracitado (que, aliás, a DGPC disponibiliza online 

para que possa servir toda a comunidade museológica portuguesa), verificamos que os 

montantes associados à transação comercial (havendo lugar para negociação), bem 

como o eventual exercício do direito de preferência pela administração do património, 

são aspetos fundamentais para o organismo que detém a tutela administrativa e 

financeira dos museus. E é precisamente sobre o direito de opção (ou de preferência) 

que nos iremos debruçar mais demoradamente, não só por este aparentemente encerrar 

algumas incongruências legais, mas sobretudo porque entendemos que não pode 

constituir uma modalidade de incorporação autónomas mas apenas uma especificação 

da aquisição por compra. 

. Só assegurando o 

pleno direito sobre as obras, os museus poderão utilizar livremente as obras 

contemporâneas cuja propriedade real já detêm, sem ficarem dependentes da 

autorização prévia do(s) detentor(es) dos direitos de propriedade intelectual (sejam estes 

os próprios autores, seus descendentes ou representantes legais como uma fundação) 

sempre que pretendam, por exemplo, ceder a obra ou a sua reprodução fotográfica a 

uma entidade terceira para fins culturais ou de divulgação, ou mesmo reproduzi-la em 

objetos de merchandising destinados à venda na loja do museu. 

O direito de preferência, também dito de opção, preempção, prelação ou 

tanteio, está contemplado no Código Civil (artigos 416.º a 418.º e 1410.º), existindo 

dentro do Estado diversas entidades públicas que são titulares do correlativo direito, 

podendo chamá-lo a si, em relação a determinado negócio jurídico que um sujeito 

vinculado a dar preferência se proponha celebrar com terceiro; ao fazê-lo, fica esse 

organismo estatal obrigado a contratar nas mesmas condições em que o faria a entidade 

terceira. Quer isto dizer que em situação de venda em hasta pública, por exemplo, findo 

                                                           

186 Com o objetivo de aproximar as legislações nacionais dos Estados Membros da UE no que aos direitos 
de autor diz respeito, sabemos que se encontra presentemente em estudo, com fortes possibilidades de vir 
a ser aprovada, uma proposta que visa ampliar o prazo de vigência desses mesmos direitos, de setenta 
para cem anos. 
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o negócio, o montante pelo qual será exercido o direito de preferência é o valor de 

martelo.187

No contexto que nos ocupa, o exercício do direito de opção relativamente a bens 

culturais classificados ou em vias de classificação

 

188 está atualmente cometido, pela 

ordem apresentada, aos comproprietários, ao Estado, às Regiões Autónomas e aos 

municípios, nos termos do artigo 37º da Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, aplicando-se 

unicamente a situações de compra e venda ou de dação em pagamento. Mas nem 

sempre assim foi; se confrontarmos a redação da atual lei de bases de património 

cultural com a sua antecessora direta, a Lei nº 13/85, de 6 de julho, verificamos que não 

só os comproprietários passaram a ocupar o primeiro lugar na ordem de preferentes189, 

como desapareceu o direito de preferência do Estado em caso de venda para exportação 

de quaisquer bens culturais que, independentemente da sua condição jurídica, o Estado 

reconhecesse “de inegável valor cultural”, conforme expresso no diploma orgânico do 

Instituto Português do Património Cultural (IPPC)190

Recuando no tempo, poder-se-á constatar que o panorama legal nem sempre foi 

estável, quer na atribuição do direito de preferência legal aos diferentes organismos da 

Cultura, quer na definição das circunstâncias em que o mesmo poderia ser exercido.  

. 

O Decreto-Lei n.º 46.350, de 22 de maio de 1965, dispunha no seu artigo 1º, nº 

5, que competia à Direção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes “exercer, em 

nome do Estado, o direito de preferência nos casos de alienação des espécies valiosas ou 

de interesse ainda que não inventariadas”, direito esse de que poderia igualmente usar 

                                                           

187 Serve este exemplo para clarificar uma dúvida algo recorrente e que tem sido debatida publicamente 
na sequência do exercício do direito de opção pelo Estado em leilões nacionais. Contrariamente ao 
preconizado por determinadas correntes de opinião, o Estado não pode licitar acima do valor de martelo – 
mesmo que essa oferta fosse simbólica – porque isso significaria uma nova proposta, ou seja, a assunção 
de que o negócio não estava terminado. 

188 Ou dos bens situados na respectiva zona de protecção, no caso do património edificado. 

189 Esta reinterpretação do articulado legal apenas reforça o sentido estrutural da nova lei que, ao contrário 
da anterior, devolve à sociedade civil a responsabilidade na salvaguarda do património cultural que 
historicamente estivera confiada ao Estado. 

190 Esta competência é clara não no 1º mas no 2º documento orgânico do IPPC, o DL nº 216/90, de 3 de 
junho (artigo 4º- 14), que também previa que em caso de alienação em hasta pública, o direito de 
preferência fosse obrigatoriamente exercido no prazo de cinco dias úteis, a contar da data da adjudicação. 
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sobre bens móveis e espécies inventariados191, se a Junta Nacional de Educação se 

tivesse pronunciado positivamente sobre a sua alienação192

O Código do Direito de Autor aprovado em 1966

. 

193

Durante a vigência da Direção-Geral dos Assuntos Culturais (DGAC), entre 

1973 e 1975, o exercício do direito de preferência “nos casos de alienação de espécies 

valiosas ou de interesse, ainda que não inventariadas”

, reportando-se às obras 

contemporâneas - tanto de autor vivo, como obras ainda não caídas no domínio público 

-, reconhecia ao Estado o direito de exercer a preferência “na aquisição das obras 

expostas, no caso de venda destas.” 

194

Quando, no início da década de 1990, a cisão do IPPC deu lugar a vários 

organismos autónomos dentro da Cultura, o direito de preferência foi igualmente 

repartido, gerando contudo zonas nebulosas, ou seja, de provável colisão de interesses 

que tem originado algumas situações de mal-estar institucional (sobretudo entre as 

tutelas das bibliotecas e dos arquivos, francamente mais ativas junto do mercado 

secundário do que os museus), até porque os respetivos diplomas orgânicos não 

restringem o direito de opção a bens classificados. 

, competia à sua Divisão do 

Património Cultural, tendo sido posteriormente herdado pela Direção-Geral do 

Património Cultural, entre 1977 e 1980, e a partir desta última data pelo IPPC. 

Esta aparente contradição entre as leis de bases e as orgânicas dos serviços 

diretamente tutelados pelo membro dos sucessivos Governos responsável pela área da 

Cultura aos quais foram atribuídas competências específicas nesta matéria não é questão 

do passado, tendo mesmo sido transposta para a presente ordem jurídica. Dizemos 

                                                           

191 Refira-se que o conceito de “inventariação” dependia, desde 1932, da publicação na III série do Diário 
do Governo. Só a partir desta publicação no jornal oficial do Estado, os bens culturais móveis passavam a 
beneficiar de especial estatuto jurídico, passando a ser, em princípio, inalienáveis. 

192 Decreto n.º 46.349, de 22 de maio de 1965. A Junta Nacional de Educação seria extinta pelo Decreto-
Lei n.º 7/77, de 25 de fevereiro. 

193 O DL n.º 46.980, de 27 de Abril de 1966, veio revogar o primeiro diploma que regulou esta matéria 
em Portugal, ou seja, o Decreto n.º 13725, de 3 de junho de 1927, então profundamente desatualizado. O 
direito de preferência é abordado no artigo 171º do dito Código, deixando omissa a identificação das 
entidades públicas a quem o mesmo era cometido. 

194 DL n.º 582/73, de 5 de novembro, artigo 5º, alínea f). 
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“aparente” contradição porque se a Lei nº 107/2001, de 8 de setembro associa 

explicitamente a preferência aos bens com proteção legal, dissimuladamente abre esta 

possibilidade a todo o universo de bens culturais ao admitir, no nº 3 do mesmo artigo 

37º, “os direitos de preferência concedidos à Administração Pública pela legislação 

avulsa.”. Ora, no conceito de legislação avulsa podem enquadrar-se os diplomas 

orgânicos, como os dos extintos IPM e IMC, IP ou da recém-criada DGPC, que 

admitem o exercício do direito de preferência na aquisição/alienação de bens culturais 

móveis, dentro da respetiva área de intervenção195

Mais, a Lei-Quadro dos Museus Portugueses, que tem por objeto a definição do 

direito de preferência, entre outros, corrobora integralmente este entendimento mais 

amplo do objeto jurídico sobre o qual o pacto de preferência é válido: um bem cultural 

incorporado em museu privado (dentro de um prazo de 60 dias) ou sobre qualquer bem 

cultural integrado em venda judicial ou em leilão, “independentemente da respectiva 

classificação.” (prazo de 15 dias). Se na primeira situação o direito de preferência será 

exercido pelo Instituto Português de Museus (sic)

. 

196

Por força da hierarquia das fontes de direito, e sendo a Lei-Quadro posterior à lei 

de bases do património cultural, prevalece a mais recente. Resta saber, diríamos, se a 

simples fundamentação – necessariamente subjetiva e por isso atacável – de 

enquadramento dos bens culturais na política de incorporações do museu é suficiente 

para se sobrepor, em sede judicial, aos direitos dos privados. 

, em representação do Estado, e os 

bens adquiridos terão de ser incorporados em acervos museológicos, no segundo ele 

está ao alcance de qualquer museu da Rede Portuguesa de Museus, qualquer que seja a 

sua tutela, assim os bens se integrem na respetiva política de incorporações. 

Sabemos, sim, que em 2001, quando o IPM pretendeu exercer o direito de opção 

sobre a pintura de Columbano Bordalo Pinheiro “O Serão”, um dos recordes de vendas 

do Palácio do Correio Velho – Sociedade Comercial de Leilões, SA (fig. 93), foi aquele 

ato contestado pelo último licitante que, com base no articulado da Lei nº 107/2001, 

                                                           

195 Consultem-se, a propósito, os diplomas. DL Nº 398/99, de 13 de outubro, art.º 3º, alínea o); DL n.º 
97/2007, de 29 de março, art.º 5º, nº 1, alínea d); DL Nº 115/2012, de 25 de maio (art.º 2º, nº 2, alínea i) e 
art.º 4º, nº 1, alínea e). 

196 Ao nomear as instituições intervenientes, esta Lei rapidamente ficou obsoleta. 
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alegava não se tratar de um bem classificado ou em vias de classificação; 

consequentemente, o Instituto Português de Museus desistiria da compra, sem que deste 

episódio tenha resultado qualquer estudo jurídico concludente que pudesse vir a fazer 

jurisprudência em situações análogas.  

Importa aqui distinguir dois contextos legais distintos em matéria de direito de 

opção na alienação de bens culturais. Até à revogação de Lei nº 13/85 pela atual lei de 

bases do património cultural, parece não restarem dúvidas quanto aos limites do 

universo sobre o qual o Estado (e demais detentores da prerrogativa legal) poderia usar 

o direito de preferência na compra: bens culturais móveis classificados ou em vias de 

classificação, ou em caso de venda para exportação197

Por outro lado, acreditamos que a ausência de regulamentação da lei de bases do 

património cultural em diversas áreas estruturais, como é o caso do direito de 

. Já a Lei n.º 107/2001 restringia a 

aplicação desse direito, no caso de pedido de exportação ou expedição para venda, a 

bens móveis classificados. 

                                                           

197 Princípios expressos nos artigos 17º e 35º da Lei nº 13/85, de 6 de julho. Não havendo notícia de 
alguma vez o Ministério da Cultura, através dos seus serviços, ter usado o direito de opção sobre qualquer 
bem cultural submetido a autorização de exportação durante a vigência da referida Lei, certo é que o 
respetivo articulado encerra, em nosso entender, problemas de redação que teriam condicionado a atuação 
da administração. Pela leitura dos três primeiros números do artigo 35º, facilmente se constata que houve 
um erro de remissão do n.º 3 para o n.º 2, quando essa relação textual deveria ter sido feita entre o nº 3 e o 
nº 1, de modo a permitir o eventual exercício do direito de opção pelo Estado na venda de bens culturais 
que, embora não classificados, fossem considerados relevantes para as coleções públicas. Ora, o que a Lei 
efetivamente permite é que a administração use esse direito para compra de espécimes comuns e de 
fabrico corrente. Para melhor ilustrar o que acabamos de dizer, exemplo acabado de uma incongruência 
legal nunca resolvida por falta de regulamentação da lei de bases, transcrevemos integralmente o artigo 
35º: 

“1 - Os proprietários ou detentores das espécies a que alude o n.º 2 do artigo 5.º deste diploma, estejam ou 
não classificadas, não poderão fazê-las sair do País, seja a que título for, sem prévia autorização do 
Ministro da Cultura, ouvidos os serviços competentes do IPPC, que fixará as eventuais condições de 
autorização.  
2 - Estão isentas da autorização referida no n.º 1 deste artigo as espécies que à data da exportação 
representem fabrico ainda corrente, sendo elas próprias, de fabrico atual.  

3 - Em caso de venda para exportação de quaisquer dos bens referidos no número anterior, poderá o 
Estado, através do Ministro da Cultura, usar do direito de preferência.4 - A exportação ilegal dos bens 
culturais implicará, sem embargo da aplicação das demais penalidades previstas na lei em relação aos 
infratores, a apreensão dos bens em causa e a sua incorporação nas coleções do Estado ou a devolução aos 
países de origem, quando for caso disso.” 
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preferência, poderá desencadear situações de litígio, designadamente por sobreposição 

de interesses entre dois ou mais museus da RPM – tanto mais que a Lei atribuiu ao IPM 

(sic) funções de arbitragem, olvidando que aquele organismo poderá também ser parte 

interessada – ou mesmo entre serviços da Cultura, sempre que os bens culturais se 

inscrevam em tipologias que cruzam as atribuições e competências específicas de 

diferentes organismos, tais como a gravura e a fotografia, que tanto podem estar 

associadas aos acervos museológicos como bibliográficos ou mesmo arquivísticos. 

Pelo que fica dito, julgamos ter demonstrado que o “direito de preferência” não 

pode ser considerado uma verdadeira modalidade de incorporação, mas tão-somente 

uma especificação da compra ou da dação em pagamento.  

Uma problemática associada ao exercício do direito de opção na compra em 

leilões de bens culturais decorre do difícil entendimento ou da interpretação errónea que 

os museus têm deste direito e das limitações do seu exercício. A questão coloca-se 

sobretudo quando os museus recorrem a mecenas, ou mais frequentemente aos Grupos 

de Amigos, para adquirirem, em leilão, determinados objetos que serão posteriormente 

doados e integrados nos respetivos acervos.  

Como ficou dito, o direito de opção é uma prerrogativa que a lei confere ao 

Estado - e eventualmente a outras entidades, sobretudo os comproprietários – para que a 

aquisição de uma coisa de óbvio interesse público possa ser devolvida ao bem comum; 

trata-se de um direito excecional que não pode ser transferido para outrém. Ora, os 

Grupos de Amigos de museus são associações culturais de interesse público e sem fins 

lucrativos que se estruturam autonomamente em relação aos museus a que estão 

estatutariamente ligadas. Sendo frequente que o enriquecimento das coleções 

museológicas seja um dos propósitos que movem estas associações, certo é que estas 

não se substituem nem são herdeiras das competências e das atribuições específicas do 

museu-instituição que apoiam. Neste sentido, afigura-se-nos altamente improvável – 

senão mesmo impossível – que um qualquer Grupo de Amigos se possa apresentar em 

leilão empossado de um direito que não é seu e do qual não pode beneficiar, com o 

objetivo de vir a optar na compra de bens culturais que serão doados ao museu, mesmo 

que munido de documento emitido pela tutela do museu. Pese embora a bondade do ato 

e o facto de esta ter já sido pontualmente posta em prática, acreditamos que em contexto 



 190 

litigioso a nulidade de tal compra seria facilmente determinada por qualquer instância 

judicial.  

A dação em pagamento (ou em cumprimento198), do latim datio in soliutum, é 

o que poderíamos considerar uma modalidade de aquisição mista porque, embora os 

bens culturais sejam aparentemente adquiridos a custo zero, este modo de aquisição 

implica a cativação de verbas do orçamento da entidade beneficiária para pagamento 

das despesas decorrentes da transmissão e subsequente afetação da coisa. Os códigos 

tributários definem mesmo a dação em pagamento como uma transmissão a título 

oneroso, que pressupõe a troca concertada entre as partes199

Decorrendo necessariamente de processos de execução fiscal, a dação em 

pagamento é uma forma de extinção obrigacional que pode assumir várias formas, 

sendo que no presente contexto pressupõe a liquidação de uma dívida através da entrega 

de bens com valor cultural e que reconhecidamente tenham interesse para as coleções 

museológicas. Para tal, os serviços de Gestão dos Créditos Tributários das Finanças dão 

conhecimento ao órgão do Governo responsável pela pasta da Cultura da existência dos 

bens, para efeitos de peritagem cultural e avaliação pecuniária em função dos valores de 

mercado, sendo que os montantes atribuídos nunca podem ser superiores à dívida 

exequenda

. 

200

Para que um bem cultural possa ser incorporado no acervo de um museu, terá de 

ser previamente pronunciado o recurso ao direito de opção, nos termos legais, e obtido o 

consentimento do Ministério das Finanças para a sua aceitação, depois de o organismo 

recetor ter demonstrado capacidade orçamental para liquidação das despesas inerentes à 

transferência do direito de propriedade e de obtido o despacho homologatório do 

membro do Governo responsável pela área da Cultura. 

. 

                                                           

198 Cf. Código Processo Civil, artigo 837º. 

199 Cf. Código de Procedimento e de Processo Tributário – Lei N.º 15/2001, de 5 de junho, Capítulo II, 
Secção V “Da dação em pagamento”, artigos 201º e 202º, disponível no Portal das Finanças. 
URL:http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cppt/cppt201.htm. 

200 Código de Procedimento e de Processo Tributário, Secção V, artigo 201º. A dívida exequenda inclui, 
para além do valor do imposto, os respetivos juros e custas processuais. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cppt/cppt201.htm�
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Trata-se, pois, de um procedimento complexo e algo moroso, que sempre 

representa um encargo para a entidade beneficiária dos bens, pelo que só muito 

raramente os museus do Estado têm recorrido a esta modalidade de incorporação, apesar 

de por vezes instados a pronunciarem-se sobre a eventual aceitação de bens artísticos 

nestas circunstâncias201

Entre as modalidades de aquisição não onerosas, as porventura mais comuns no 

universo museológico serão a doação e o legado, que se distinguem entre si 

fundamentalmente pelo facto de a doação ser feita em vida e o legado ser sempre post-

mortem, isto é, como concretização de uma disposição testamentária. 

. 

O Código Civil Português (capítulo I, secção I, artigo 940º), define o conceito de 

“doação”, como segue: “1. Doação é o contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de 

liberalidade e à custa do seu património, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um 

direito, ou assume uma obrigação, em benefício do outro contraente.2. Não há doação 

na renúncia a direitos e no repúdio de herança ou legado, nem tão-pouco nos donativos 

conformes aos usos sociais.” 

São distintas as razões que subjazem às doações de objetos artísticos a museus e 

que vão desde o desejo algo narcísico de perpetuação do nome dos doadores, que deste 

modo se associam a uma instituição perene, idónea e nobilitante, até à altruística 

intenção de deslocar os bens culturais do domínio privado para a esfera pública, com o 

único propósito de deleite e instrução da sociedade, passando pelo simples 

reconhecimento da existência de melhores condições de conservação e segurança desse 

património em contexto museológico.  

Bastante comum – e mais prosaica - é a doação com contrapartida fiscal, ou seja, 

a doação de bens culturais a museus acompanhada da emissão da uma declaração de 

mecenato por parte do donatário que, ao abrigo da Lei de Mecenato cultural em vigor, 

permite ao doador beneficiar de incentivos ficais em sede de IRS ou de IRC. Assim, nos 

                                                           

201 Em 2002, foi solicitado pelo Ministério das Finanças / Direção-Geral dos Impostos ao então IPM, a 
apreciação cultural de uma obra de Leonel Moura da série “Amália”, oferecida como dação em 
pagamento ao Estado pelo devedor. Embora numa primeira fase aquele Instituto se tenha manifestado 
positivamente face à possível integração da obra no acervo do MNAC-Museu do Chiado, mais tarde 
recuaria na intenção, quando confrontado com a necessidade de proceder à cativação de verbas do seu 
diminuto orçamento (Arquivo IPM/DGPC, Pasta “Diversos 1994-2002”, s/ nº procº.).  
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termos do Estatuto dos Benefícios Fiscais202

Se até à promulgação da primeira lei do mecenato cultural, na década de 1980, o 

apoio mecenático aos museus se fazia ao abrigo da lei dos impostos, a emissão das 

correspondentes declarações era deixada ao critério da instituição de tutela dos museus 

que geralmente assumiam a forma de declaração simples, com identificação do doador, 

dos bens culturais doados e do respetivo valor pecuniário, validada por selo branco e 

assinatura da direção. 

 se o doador for uma Pessoa Coletiva 

(CIRC) é feita a aceitação como custos, na sua totalidade, dos donativos concedidos, 

majorados em 20%; no caso das Pessoas Singulares, os donativos são deduzidos à 

coleta, (majorados nos termos do regime aplicável às Pessoas Colectivas), em valor 

correspondente a 25%. Trata-se, em rigor, de um modo de financiamento por renúncia 

fiscal. 

Mais recentemente, por força da Portaria n.º 13/2008, de 4 de janeiro, foi criada 

a declaração modelo nº 25 (cf. vol. II, doc. n.º 13) destinada a dar cumprimento, através 

de um instrumento normalizado, à obrigação declarativa prevista no Estatuto do 

Mecenato Científico. A partir de então, todas as entidades que recebem donativos 

fiscalmente relevantes passaram a submeter às Finanças este modelo, através da 

transmissão eletrónica de dados. 

Qualquer que seja a forma da declaração de mecenato cultural, a atribuição de 

um valor monetário aos bens culturais doados é uma inevitabilidade, sendo que estes 

são necessariamente contabilizados como receitas do organismo beneficiário, sob a 

forma de doação em espécie.  

Se outra razão não houvesse, acreditamos que este motivo seria mais do que 

suficiente para que qualquer doação de bens culturais a museus se sustentasse num 

contrato escrito, entendido como peça processual obrigatória e em cujo articulado 

estivesse contemplado o valor pecuniário atribuído de mútuo acordo entre as partes 

contratantes.  

                                                           

202 Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, na redação dada 
pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de dezembro. 
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Esse não tem sido, contudo, o entendimento do organismo de tutela dos museus 

que, numa tentativa de agilizar procedimentos, substituiu o contrato de doação previsto 

na lei geral203

Claro que a avaliação monetária de quaisquer bens culturais, designadamente 

para efeitos de obtenção de benefícios fiscais, raramente é matéria simples ou 

consensual, sobretudo quando a figura da arbitragem deixou de estar presente na lei de 

bases do património cultural ou nas orgânicas dos serviços da Administração Central 

vocacionados para a salvaguarda do património. Porém, o vazio gerado pela 

inexistência de contrato cujo clausulado contemple a explicitação do valor venal dos 

bens doados não só é contrária à desejável transparência processual, como pode 

ocasionar situações de litígio entre as partes

 por um formulário-tipo (cf. vol. II, doc. nº 1) onde não há lugar para a 

avaliação monetária, salvo eventualmente em sede das “contrapartidas/exigências” e, de 

qualquer modo, sem o aval expresso do doador, uma vez que este é um procedimento 

interno, entre o museu e a tutela. 

204

Outra situação raramente acautelada pelos museus no momento de aceitação de 

uma doação de bens culturais – e que o dito formulário-tipo da DGPC também não 

antevê – prende-se com a possibilidade de existir uma titularidade plural do direito de 

propriedade desses bens, ou seja, que aqueles pertençam não a um único mas a vários 

comproprietários, que os poderão ter adquirido por via das partilhas de herança, 

designadamente.  

 ou de maior constrangimento para as 

entidades beneficiárias quando estas são confrontadas com um pedido de emissão de 

declaração de mecenato para efeitos fiscais, depois de consumada a doação e de os bens 

terem sido incorporados nos acervos.  

                                                           

203 Atente-se na definição de “doação” dada pelo Código Civil, acima transcrita. 

204 Assim sucedeu por ocasião da doação de uma toalha bordada ao Museu de Arte Popular, em 2001, 
quando no ano seguinte a doadora solicitou a emissão de declaração de mecenato para abater em sede de 
IRS, atribuindo unilateralmente ao bem um valor venal dez a doze vezes superior aos valores de mercado. 
Não tendo sido aceite pelo então IPM, a doadora reclamava a devolução do bem, o que não foi 
concretizado por se entender que a toalha havia já entrado na esfera jurídica do museu donatário pela 
transmissão da sua propriedade. (Arquivo DGPC: Fundo IPM, Proc.º s/ nº, identificado como “Doação de 
toalha bordada dos Açores ao Museu de Arte Popular, 2001-2005”). 
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Não só para evitar eventuais contestações que, no futuro mais ou menos 

longínquo205

Se as contrapartidas exigíveis pelos doadores poderão nem sempre ser de ordem 

pecuniária – a exposição permanente dos bens doados ou simplesmente a identificação 

pública do nome do doador são desejos frequentemente expressos embora o primeiro 

deva ser sempre indeferido por condicionar a programação presente e futura do museu –

, elas correspondem a doações com cláusulas modais (figura contemplada no Código 

Civil, artigo 963º) pois impõem ao donatário um ónus ou encargo, pelo que deverão ser 

analisadas com parcimónia pelos museus

, possam impor a devolução das obras pelo donatário, o museu tem a 

obrigação de documentar extensiva e meticulosamente todas as suas incorporações, pelo 

que a existência de um contrato escrito, que inequivocamente identifique doadores e 

donatários e que seja assinado por todos os intervenientes, é incontornável.  

206

As (escassas) entidades museais que conseguiram criar uma “bolsa” de mecenas, 

particulares ou institucionais, recorrem por vezes à ação mecenática com o objetivo de 

adquirirem bens culturais para os seus acervos, nomeadamente em contexto de venda 

em leilão, que os seus parcos orçamentos não permitiriam adquirir de outro modo. Neste 

aspecto, merece particular destaque o Palácio Nacional da Ajuda-Museu, sem dúvida 

alguma a entidade que desde o início da década de 1980 mais frequentemente tem usado 

a ação mecenática em prol do enriquecimento das suas coleções, dando particular ênfase 

aos objetos relacionados com a extinta Casa Real Portuguesa mas também a outros bens 

artísticos destinados a um hipotético Museu das Artes Decorativas, como ficou dito

. 

 

                                                           

205 Convirá recordar que as consequências nefastas de uma incorporação insuficientemente documentada 
pelo museu donatário poderão surgir muitos anos mais tarde, quando questionada pelos descendentes dos 
doadores, que frequentemente estão imbuídos de um espírito mais prosaico e menos altruísta do dos seus 
antecessores, até porque não se revêm numa doação da qual que não foram autores e que podem mesmo 
julgar excessiva. 

atrás. Naturalmente – e ao inverso do entendimento que alguns museus têm e que 

refletem nas fichas de inventário -, a modalidade de incorporação de objetos adquiridos 

por mecenas para enriquecimento dos acervos será sempre a doação e nunca a compra. 

206 Para além dos tradicionais benefícios fiscais, subjacentes às doações podem existir contrapartidas 
monetárias de maior envergadura como, por exemplo, pedidos de pensões vitalícias por parte do doador. 
Recordamos um processo datado em 1993 (Arquivo DGPC. Fundo IPM, Proc.º 10.24.072, em que um 
particular, de 84 anos de idade, propunha doar ao Museu Nacional de Soares dos Reis diferentes lotes de 
bens mobiliários. 
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A herança, como modalidade de incorporação de bens museológicos é mais 

uma improbabilidade contemplada na LQMP que resulta, quiçá, de um excesso de zelo 

interpretativo em relação às orgânicas dos serviços da Cultura que, amiúde, prevêem a 

aceitação de doações, legados e heranças, competência que é frequentemente delegada 

nas respetivas direções.  

Decorrente de uma aquisição mortis causa, a herança equivale ao somatório de 

todos os bens deixados por falecimento de alguém, podendo incluir bens imobiliários, 

móveis, financeiros, entre outros. Sendo sucessor, o Estado é legatário e não herdeiro, 

pelo que ao aceitar uma quota do património da herança e, consequentemente ao 

selecionar da massa hereditária alguns bens culturais com o objetivo de virem a integrar 

acervos de museus, estará de facto a incorporá-los por via do legado, a única 

modalidade que melhor se adequa e documenta a aquisição por via sucessória.  

A aquisição por transferência ou permuta e a afetação permanente são 

modalidades de incorporação que podem advir de realidades muito díspares. No seio 

dos nossos museus, a transferência tem sido usada essencialmente para documentar a 

transição física para contextos museológicos de bens culturais procedentes de antigos 

conventos e demais edifícios religiosos, no decurso da extinção das Ordens Religiosas e 

da nacionalização republicana dos bens da Igreja Católica. Nestes casos, o ato 

administrativo de incorporação é apenas simbólico pois o registo é feito 

retroativamente. 

Mais recentemente, registaram-se duas situações entre museus tutelados pelo 

então Instituto dos Museus e da Conservação, IP (IMC, IP) em que, através da 

transferência a título definitivo, foi possível regularizar a incorporação de bens artísticos 

saídos do Museu Nacional de Arte Antiga, no acervo do Museu Nacional do Azulejo, 

onde se encontravam depositados desde há muito. Referimo-nos ao caso da pintura 

conhecida como Painel de Jerusalém, bem como ao Presépio do Convento da Madre de 

Deus (fig. 94), ambos objetos classificados como “tesouros nacionais”, ou bens de 

Interesse Nacional, por Decreto nº 19/2006, de 18 de julho, sendo que a transferência 

deste último conjunto foi concretizada por despacho da direção do IMC, IP datado de 31 

de julho de 2009, que também determinava o seu abatimento ao inventário do MNAA, 

depois de ouvidas as direções as entidades museais envolvidas, mas não o órgão 

consultivo da Cultura. 
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A afectação permanente implica a intermediação prévia e o despacho favorável 

do Ministério das Finanças (através da Direção-Geral do Tesouro e das Finanças) que 

assim autoriza a transferência para um museu dos direitos de propriedade de 

determinados bens do Estado que, ao verem reconhecida a sua condição de bens 

museológicos, passam a integrar o património de domínio público do Estado. Em certos 

casos, os bens incorporados podem ver a sua condição alterada, ao transitarem do 

domínio privado e assumirem a dominialidade (ex.: móveis ou equipamentos de cariz 

industrial, técnico ou tecnológico com valor histórico-artístico). 

Regra geral, os bens culturais que dão entrada nos acervos museológicos por esta 

via, em número muito resumido, são bens recentemente saídos da esfera do privado, na 

sequência de expropriações ou da entrega coerciva de imóveis, por exemplo, embora 

também possam ocorrer situações em que estes bens artísticos resultaram de 

encomendas outrora feitas por organismos públicos entretanto extintos (aquisição por 

cessão) que as Finanças entendem ceder a entidades museais, a pedido destas ou por 

iniciativa própria.  

Esse foi o caso do extraordinário conjunto escultórico da Paixão de Cristo, da 

autoria de Rafael Bordalo Pinheiro, exposto no Museu José Malhoa (figs. 95 e 95a). 

Produzido na Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha a partir do ano de 1887, o 

conjunto fora encomendado ao artista caldense, por contrato celebrado com o Estado em 

1887, por intermédio do conselheiro Emídio Navarro, Ministro das Obras Públicas. 

Nunca concluído o projeto, por vicissitudes várias, os doze grupos que compõem este 

conjunto nunca seriam colocados nas Capelas do Buçaco, para as quais originalmente se 

destinavam, tendo acabado em situação de depósito de longa duração no Museu das 

Caldas da Rainha. Só muito recentemente a situação destas esculturas seria 

regularizada, com a sua afetação permanente ao acervo do museu, por despacho do 

Ministério das Finanças. 

Pode também suceder a afetação permanente a um acervo de bens culturais 

procedentes de processos judiciais, sendo que nestas situações as obras são sempre 

previamente observadas por especialistas dos museus que podem, ou não, ser também 
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responsáveis pela sua avaliação monetária207

Naturalmente que em todas as situações descritas, entre outras, se exige a 

autorização formal do organismo de tutela do museu que, em conjunto com o despacho 

das Finanças, servirá para documentar a incorporação dos bens e a sua titularidade pelo 

museu beneficiário. 

. A decisão proferida pelo juiz é, 

naturalmente, o documento que atestará para o futuro a titularidade desses bens, nos 

termos da lei. 

Em nenhum dos casos referenciados, assim como na situação de permuta de 

bens culturais móveis entre duas instituições museológicas (de que não existe memória 

para o período abarcado pelo nosso projeto de investigação), existirá necessidade de 

desafetar os bens do domínio público do Estado, passando-os para o domínio privado208

A endémica, recorrente e estrutural incapacidade de renovação e de ampliação 

dos acervos artísticos dos museus portugueses por via das novas e relevantes aquisições, 

como temos vindo a demonstrar ao longo da investigação desenvolvida no âmbito deste 

projeto, acompanhada pela total ausência de uma política concertada - e há tanto 

reclamada – de reafectação dos bens culturais em função da missão e da vocação dos 

diferentes museus nacionais, está na base dos inúmeros depósitos de média e longa 

duração

, 

sendo que este último é o único património sobre o qual o Estado pode efetivamente 

dispor, designadamente propondo a sua alienação ou disponibilização.  

209

                                                           

207 Este é, aliás, um dos poucos contextos em que o profissional de museus pode – e deve, em nosso 
entender – proceder à avaliação pecuniária de bens culturais por solicitação de uma entidade externa, 
assegurando em nome pessoal e enquanto perito isento e responsável, a justa valorização do património 
cultural móvel. 

.  

208 Nos termos do Decreto-Lei N.º 307/94, de 21 de dezembro (nomeadamente o seu artigo 7º), 
regulamentado pela Portaria nº 1152-A/94, de 27 de dezembro. Este é aliás, o princípio que subjaz à 
desafetação – e consequente abatimento ao inventário – de quaisquer bens museológicos, sendo que a 
desafetação do domínio público implica a autorização prévia do membro do Governo responsável pela 
área da Cultura, ouvido o órgão consultivo competente. A disponibilização de bens culturais deve ser 
obrigatoriamente comunicada à Direção-Geral do Tesouro e das Finanças, que informa o organismo 
interessado, determinando o destino a dar a esses bens. 

209 Não havendo suporte legal ou normativo que determine a duração dos depósitos de curta, média e 
longa duração, peça bibliografia consultada e, sobretudo, atendendo à experiência transmitida por 
parceiros estrangeiros com quem temos dialogado ao longo dos anos, entendemos que um depósito de 
curta duração não extravasará um ano, um de média durará até cinco anos, momento a partir do qual será 



 198 

Não havendo transferência de propriedade, os depósitos não poderão nunca ser 

entendidos como uma modalidade de incorporação, muito embora por vezes sejam os 

objetos depositados que acabam por conferir alguma coerência e identidade às coleções 

do museu depositário. Bastará, para tanto, citarmos os casos do Palácio Nacional de 

Queluz, que divulga como se fossem seus, para além de integrar na exposição 

permanente, inúmeros bens culturais pertencentes ao Museu Nacional de Arte Antiga e 

aos Palácios Nacionais de Mafra e da Ajuda, entre outros210. Mas muitos outros casos 

poderiam ser citados como, por exemplo, o núcleo de Armaria exposto no Palácio Ducal 

de Vila Viçosa-Museu, o qual pertence de facto ao Museu Nacional de Arte Antiga, ou 

o bem conhecido caso das muitas centenas de obras depositadas no Museu Nacional de 

Soares dos Reis que são propriedade da Câmara Municipal do Porto e que a qualquer 

momento podem ter de regressar à instituição a que pertencem, deixando o museu 

depositário em situação de profunda carência, por não ter nas suas reservas bens 

culturais análogos211

Em nosso entender, os museus depositários deveriam estabelecer como 

prioridades absolutas na sua política de incorporações a aquisição de bens culturais de 

relevância cultural similar à dos que albergam em “depósito”, não apenas com a 

finalidade de preencherem lacunas nos respetivos acervos, mas também como medida 

preventiva para a eventualidade de os depositantes, sejam eles institucionais ou 

entidades privadas singulares, exigirem, em qualquer momento, a devolução das suas 

obras. Caso esses bens depositados por entidades terceiras não sejam assim tão 

importantes para o museu que os recebe, então a sua permanência na instituição não 

deverá exceder o tempo e o escopo normais de uma exposição temporária.  

. 

                                                                                                                                                                          

aplicado o conceito de “longa duração”, até porque cinco anos é precisamente o prazo previsto na LQMP 
para a revisão do documento obrigatório da política de incorporações. 

210 Cf. MatrizNet. URL: www.matriznet.dgpc.pt.  

URL:http://www.matriznet.ipmuseus.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosListar.aspx?TipoPesq=4&NumPag=
1&RegPag=50&Modo=1&BaseDados=32&IdAutor= 

211 Recordamos a título ilustrativo o facto de, por ocasião da contenda entre o então Instituto Português de 
Museus, na qualidade de entidade tutelar do Museu Nacional de Soares dos Reis, e a autarquia local, o 
então Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Rio, ter ameaçado retirar a totalidade das coleções 
depositadas no MNSR, caso a construção do túnel rodoviário que desembocava a poucos metros da 
fachada principal do museu não fosse consentida. 

http://www.matriznet.dgpc.pt/�
http://www.matriznet.ipmuseus.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosListar.aspx?TipoPesq=4&NumPag=1&RegPag=50&Modo=1&BaseDados=32&IdAutor=�
http://www.matriznet.ipmuseus.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosListar.aspx?TipoPesq=4&NumPag=1&RegPag=50&Modo=1&BaseDados=32&IdAutor=�
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Tal como assinalado relativamente a algumas das modalidades de incorporação 

de bens museológicos definidas por lei, também no que aos depósitos diz respeito nos 

parece existir um erro crasso de interpretação da letra da lei, e que se repercute nas 

práticas museológicas. 

Vejamos: de acordo com a definição dada pela lei geral, o depósito pressupõe a 

entrega de uma coisa pelo depositante ao depositário, para que este a guarde e preserve. 

Estes são, pois, os únicos fins de um depósito, que em circunstância alguma admite a 

utilização da coisa pela entidade depositária e sempre é entendido como uma medida 

provisória. 

A Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, associa a figura do depósito em museus, 

bibliotecas ou arquivos, a bens culturais móveis com classificados ou com outro tipo de 

proteção legal, quando a sua integridade física possa estar em risco ou se preveja a 

possibilidade de dispersão (artigo 58º). Do mesmo modo, a LQMP também entende o 

depósito como uma medida de segurança e de conservação, que pode ser coercivo ou 

voluntário, admitindo mesmo a hipótese de o depositante ser remunerado pela entrega 

voluntária de um bem de especial valor e interesse para ser exposto publicamente 

(Capítulo VI, Secção I, artigos 74º a 81º). 

Não obstante o que fica dito, os bens culturais que os museus geralmente 

acolhem sob a figura de depósito são - salvo nas tais situações de depósito coercivo-, 

frequentemente usados em exposições, manuseados, divulgados, publicados e até 

mesmo intervencionados, como se fossem bens do acervo e da propriedade do museu 

depositário.  

Pese embora a exigência de celebração de um “Protocolo de colaboração” entre 

as partes, tendo a DGPC elaborado e divulgado um documento-tipo que é utilizado 

pelos serviços dependentes que estes se encontram na condição de depositantes (cf. vol. 

II, doc. n.º 14), certo é que a figura jurídica que permite a utilização de bens depositados 

é a do comodato e não o depósito. 

 O Código Civil define “Comodato” como sendo um “contrato gratuito pelo 

qual uma das partes entrega à outra certa coisa, móvel ou imóvel, para que se sirva dela, 

com a obrigação de a restituir.” (Capítulo VI, artigo 1129º). Conceito antagónico e 

muito mais abrangente do que o mero depósito, recordamos que foi sob figura de 
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comodato que o Estado usufruiu de bens e coleções privadas, de que a coleção de arte 

do Comendador Berardo será, porventura, o exemplo mais conhecido. 

Não se trata, aqui, de assinalar apenas uma simples divergência terminológica, 

mas sim de alertar para a necessidade de esclarecer e delimitar procedimentos que não 

raras vezes dão origem a situações indesejáveis, sobretudo quando os bens estão a cargo 

do depositário há décadas, pontuadas por utilização “abusiva” ou por excesso de zelo, 

para já não mencionar todas aquelas em que parece haver mesmo usurpação de 

propriedade. Importa, pois, que sempre que ocorra a entrada provisória de bens culturais 

em qualquer contexto que não apenas o da guarda física, o museu recetor estabeleça 

com o depositante um verdadeiro contrato de comodato, rigoroso no seu articulado e 

que defina os limites de utilização da coisa entregue. 
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PARTE III 

 

III.1 - Diferentes políticas de aquisição para os museus europeus: França, Espanha 

e Reino Unido 

 

III.1.1 - O modelo francês 

Os museus de França, um pouco à semelhança do que sucedeu em Portugal, 

conhecerem um enorme incremento nas décadas de 1980-2000, para logo mergulharem 

numa lenta mas imparável espiral recessiva que tem tido profundas repercussões no 

setor, sobretudo em resultado da contração financeira, da cada vez maior desvinculação 

do Estado e da canalização dos fundos comunitários para outras áreas não culturais. Esta 

inversão, sabemo-lo bem, deixou de ser uma “tendência conjuntural” para se 

transformar em apenas mais uma consequência do total desaparecimento dos 

tradicionais modelos de gestão económica e política que o mundo ocidental conheceu e 

praticou no século XX, que hoje nos obriga a repensar a função da instituição “museu” 

e, sobretudo, as práticas gestionárias que têm sido seguidas.   

Não podemos esquecer, nesta breve análise, que até por força da dimensão 

geográfica, o panorama museológico francês é distinto do português – embora 

historicamente, e na sua génese, aquele seja o modelo que mantém maiores afinidades 

com a realidade que conhecemos – tendo os seus museus nacionais sido transformados 

em Estabelecimentos Públicos (EP)212

                                                           

212 Porventura a tradução mais correta do francês “Établissements Publics” seria “Organismos Públicos” 
mas optámos por uma tradução mais literal a fim de manter a sigla EP. 

, sob o epíteto de “Museus de França”, e de entre 

os quais se destaca o caso excecional mas atípico que é o Museu do Louvre. Já os 

museus locais e regionais dependem administrativamente das DRAC’s (Direções 

Regionais de Cultura) que gerem com autonomia os seus próprios fundos, tendo mesmo 

sido instituída, em paralelo, uma política de financiamento para a constituição de 

realidades para-museológicas que são das coleções regionais de Arte Contemporânea, 

com o objetivo de levar a cultura a todos os cidadãos e de incentivar a produção artística 

e as indústrias criativas.  
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Estes fundos de aquisição para os museus regionais (FRAM) – que não 

contemplam os museus da cidade de Paris - são mantidos, em partes iguais, pelo Estado 

e pelas autarquias, tendo-se verificado nos últimos dez anos uma redução gradual mas 

significativa, em favor do Fundo Nacional do Património, este destinado unicamente à 

compra de bens culturais considerados “tesouros nacionais” e que têm por destino 

obrigatório os museus estatais213

Relativamente aos museus nacionais franceses – por analogia os que equivalem 

ao universo museológico nacional em estudo -, sabe-se que em matéria de política de 

incorporações, beneficiam de um regime específico, baseado num sistema de pooling 

orçamental, ou seja, cuja gestão centralizada é assegurada pela Réunion de Musées 

Nationaux (RMN). Este orçamento reúne fundos provenientes do património, de 

subsídios estatais atribuídos através do Ministério da Cultura, de doações e de verbas de 

mecenato, bem como de uma percentagem das receitas geradas pelas bilheteiras dos 

museus, sendo a sua distribuição pelas diferentes entidades museais tão equitativa 

quanto possível. 

. Os FRAM são ainda financiados com as receitas 

procedentes das exposições e das publicações promovidas pelos agentes responsáveis. 

A partir de 2004, o Estado optou por “desanexar” daquele orçamento coletivo as 

verbas destinadas a aquisições de bens culturais para os grandes museus (EP), 

autonomizando-as através da inscrição nos respetivos orçamentos anuais e em rubricas 

próprias; apenas os museus estatais de menor dimensão (designados por “sérvices à 

competence nationale”, ou SCN) continuaram a depender da afetação de verbas para 

ampliarem os seus acervos por via da aquisição por compra, sendo que neste fundo 

gerido pela RMN as receitas das bilheteiras foram substituídas por uma subvenção 

estatal o que, na prática, se traduziu numa redução das verbas disponíveis.  

 Nos termos do Code du Patrimoine214

                                                           

213 Considerando as datas extremas de 1996 e 2005, para as quais foi possível apurar valores concretos, os 
FRAM passaram de 3.100.000 € para 1.900.000 €, enquanto os museus nacionais viam subir as dotações 
para aquisições de 14.400.000 € para 35.200.000 € e o dito “Fonds national du patrimoine” era 
aumentado de 1.400.000 € para 2.400.000€. 

, a lei de bases do património cultural em 

França, todas as aquisições, onerosas ou gratuitas, destinadas aos Musées de France são 

214 Cf. Code du Patrimoine, versão consolidada em julho de 2013, em particular a Secção 1 do Capítulo 1 
(“Statut des collections”) do Título V (“Collections des musées de France”) do Livro IV (“Musées”), em 
URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236�
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submetidas a escrutínio prévio de órgãos científicos que, na prática, assumem uma das 

três formas seguintes: Comissão regional, Comissão inter-regional ou Comissão 

nacional. Esta última é convocada a pedido do interessado e na sequência de um parecer 

negativo emitidos pelas duas instâncias de menor abrangência territorial, a pedido do 

responsável máximo pelos Museus de França ou de outro órgão da Administração 

Central diretamente interessado, ou ainda quando é invocado o direito de preferência a 

favor de um museu não do Estado ou equiparado a EP. 

 Independentemente do que fica dito, sempre que a situação seja considerada 

urgente (desaparecimento, alienação ou qualquer outra ameaça à estabilidade e à 

integridade física dos objetos), a proposta de aquisição é avaliada por uma delegação 

permanente composta por cinco elementos nomeados para o efeito. 

 O exaustivo relatório elaborado e recentemente divulgado por Christophe Vital, 

em nome da AGCCPF (Association Générale des Conservateurs des Collections 

Publiques de France), após dois anos de reflexão e de aturada compilação de dados 

(VITAL: 2011), vem concluir que o citado modelo das Comissões científicas regionais 

– que reúnem pelo menos duas vezes por ano - é ineficaz porque demasiado pesado, 

para além de que não tem colhido boa aceitação por parte dos museus locais e regionais 

e dos seus profissionais que se sentem diminuídos nas suas competências técnico-

científicas, ao verem-se impedidos de decidir sobre as suas próprias aquisições, que 

obrigatoriamente dependem de uma entidade terceira. 

 

 Contrariamente à realidade descrita para os museus locais e regionais, os museus 

EP, foram os principais beneficiados com a reforma dos Museus de França levada a 

cabo em 2003, a qual veio dar uma grande autonomia a cada uma destas entidades 

museais ou grupo de museus215

 

, autonomia essa que se refletiu desde logo nas 

respetivas políticas de aquisições. Até então, as aquisições por compra para qualquer 

museu estatal eram decididas no seio do comité de aquisições e superiormente validadas 

pelo “Conselho artístico dos museus nacionais” que também decidia em caso de conflito 

de interesses na compra de um bem cultural por dois ou mais museus distintos. 

                                                           

215 Os catorze museus da Cidade de Paris foram reagrupados numa única unidade administrativa, no 
passado ano de 2012, com o objetivo preciso de obterem maior autonomia. 



 204 

O decreto nº 2003-1302, de 26 de dezembro, veio alterar substancialmente os 

procedimentos descritos, ao fixar limiares financeiros (50.000 € para os bens 

arqueológicos e objetos artísticos, vulgo Artes Decorativas, e 100.000 € para as pinturas 

e demais obras de arte) até aos quais o dito “Conselho artístico dos museus nacionais” 

fica dispensado, sendo a decisão final tomada no seio das onze comissões científicas 

previstas naquele diploma216

 

. Na prática, cada EP passou a ter não apenas autonomia 

financeira mas também científica para decidir sobre as aquisições para o acervo, 

responsabilidade essa assumida pelo respetivo presidente, a quem foi também 

legalmente concedido o exercício do direito de preferência.  

Já os SCN continuam a depender do Ministério da Cultura, o que comprova que 

esta reforma dos procedimentos veio sobretudo favorecer os grandes museus EP, não só 

ao nível da afetação de verbas mas também porque são estes que mais incorporam os 

chamados “tesouros nacionais”, cuja aquisição depende de créditos marginais aos 

próprios orçamentos (ca. 10%), enquanto o essencial da rubrica para aquisições provém 

do mecenato fiscal217

 

. 

Esta reserva monetária especialmente destinada aos “tesouros nacionais” – 

conceito que em França tem uma amplitude legal muito maior do que a definição que no 

nosso País lhe é dada pela Lei nº 107/2001, de 8 de setembro - existe para que o Estado 

possa dar sequência ao indeferimento de pedidos de exportação definitiva de bens 

culturais do solo francês, adquirindo-os para as coleções públicas. Concretizando: os 

museus franceses podem propor à tutela da Cultura a inscrição na lista dos “tesouros 

nacionais” de bens culturais que irão ser presentes a leilão e relativamente aos quais o 

Estado possa vir a impedir a alienação para o exterior, nos termos da legislação 

comunitária em vigor, ou seja, bens que tenham mais de 50 anos e que excedam os 

limiares financeiros definidos nos Anexos do Regulamento (CEE) nº 3911/92, do 

                                                           

216 Cada uma das comissões científicas de aquisições, como é o caso da do Louvre, é composta por 21 
membros, incluindo o diretor do museu/grupo de museus, que preside, os chefes de departamento, um 
conservador externo e oito personalidades convidadas, de reconhecido mérito. 

217 As doações pecuniárias, feitas ao abrigo da lei do mecenato, dão direito a uma redução fiscal de 66%. 
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Conselho, de 26 de dezembro218 e que estejam em solo francês há mais de cinco 

décadas. Estas propostas são então submetidas à apreciação da “Comissão consultiva 

dos tesouros nacionais” - criada em 1993 e que reúne uma vez por mês em Paris – sendo 

que, em caso de anuência, os museus têm 30 dias para angariarem o montante 

correspondente ao valor de mercado dos bens, montante esse que equivalerá ao direito 

de preferência219. Caso não seja possível reunir a verba acordada, os bens são vendidos 

em leilão, com a garantia tácita de que a emissão de licença de exportação não será 

negada. Contudo, não sendo os pareceres da referida Comissão dos tesouros nacionais 

vinculativos, o Ministro da Cultura pode rejeitá-los liminarmente, como meio de se 

desobrigar à compra ou simplesmente para não interferir com o mercado, quando se 

“suspeita” que o bem cultural possa vir a exceder em muito a base de licitação e o limite 

disponível para o exercício do direito de opção pelo Estado220

 

. 

 Note-se que alguns dos museus estatais (EP) como o Musée National d’Art 

Moderne-Centre Pompidou, reconhecem que a atribuição de uma dotação específica 

para a aquisição de obras de arte os impede de acompanhar as flutuações e as tendências 

do mercado, limitando a sua atuação neste campo.  

 

 

                                                           

218 Este Regulamento foi substituído pelo Regulamento (CE) n.º 116/2009 do Conselho, de 18 de 
dezembro de 2008 (versão codificada), relativo à exportação de bens culturais, que naturalmente é 
adotado por todos os Estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal, sendo que o nosso país é 
dos poucos que não respeita os limiares financeiros fixados naquele diploma comunitário, exigindo as 
formalidades e aplicando os mesmos procedimentos em qualquer situação de exportação de bens 
culturais, independentemente do seu valor pecuniário. 

219 Um dos casos mais recentes e exemplares pelo número de doadores envolvidos e, sobretudo, pelo 
método de angariação de verbas utilizado pelo Museu do Louvre, foi o da tábua de Lucas Cranach “As 
Três Graças”, adquirida em 2010. Na sequência do indeferimento de um pedido de exportação, o museu 
lançou uma campanha inédita através da sua página na Internet, tendo conseguido a participação de 7200 
doadores e uma dezena de empresas que, no prazo de três meses, conseguiram reunir um milhão de euros, 
o quarto do valor em falta para adquirir a obra do mestre alemão. Posteriormente, a instituição tem vindo 
a utilizar o mesmo meio de comunicação para promover outras campanhas destinadas a apelar ao apoio 
mecenático para realização de atividades extraordinárias ou de restauro de obras emblemática como é o 
caso da Vitória de Samotrácia, atualmente em curso. 

220 Assim sucedeu por ocasião do extraordinário leilão da coleção Yves Saint Laurent, realizado pela 
Christie’s de Paris em fevereiro de 2009, quando o Ministro da Cultura não levou em consideração o 
parecer da Comissão dos Tesouros Nacionais sobre a tela de De Chirico “Il Ritornante”, que acabaria por 
ser comprada pelo Centre Pompidou, com o apoio mecenático de Pierre Bergé, por 11.041.000,00 €. 
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III.1.2 - O modelo espanhol 

 

No que concerne à política de aquisições para as coleções públicas espanholas, é 

possível encontrar pontos de encontro com a realidade francesa anteriormente descrita, 

havendo desde logo que assinalar o facto de, também no país vizinho, os principais 

museus nacionais como o Prado e o Centro de Arte Reina Sofia gozarem de total 

autonomia em matéria de incorporação de bens museológicos, para o que dispõem de 

dotações orçamentais próprias, que conjugam com fundos monetários instituídos a seu 

favor por doadores e beneméritos singulares221

 

. Mais, o Museu Nacional do Prado 

chegou mesmo a criar uma comissão própria para análise das propostas de venda que 

lhe são dirigidas. 

De acordo com a Constituição de Espanha (artigo 46º), todo o património 

histórico deve ser depositado em museus, bibliotecas e arquivos, competindo à 

Administração do Estado gerir esse património deixado à sua guarda, sendo que entre as 

tarefas que lhe estão atribuídas se conta a responsabilidade de completar as coleções de 

todas as unidades orgânicas sob a sua tutela. As aquisições de bens culturais estão, pois, 

atribuídas à Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y 

Bibliotecas, através do seu programa 337C “Proteção do Património Histórico” 

(objetivo 2), que é gerido pela Subdirección General homónima, como definido pelo 

respetivo diploma orgânico (Real Decreto 257/2012, de 27 de janeiro). 

 

Para além das diferentes modalidades de incorporação também elencadas na 

nossa LQMP, a legislação espanhola prevê ainda a figura da “oferta de venda 

irrevogável” que surge quando um interessado solicita ao Ministério da Educação, 

Cultura e Desporto autorização para alienar definitivamente para o estrangeiro um bem 

pertencente ao Património Histórico Espanhol e a Junta de Calificación, Valoración y 

Exportatión conclui que a saída desse mesmo bem constituiria uma perda irreparável 

para o património nacional e propõe a sua compra pelo valor declarado pelo requerente. 

                                                           

221 Os fundos distinguem-se dos legados pelo facto de os primeiros serem sempre doações monetárias e 
nunca de bens culturais. No caso do Museu Nacional do Prado, podemos citar, a título de exemplo, o 
fundo do Conde de Cartagena que veio a financiar a compra de diversas obras maiores para a respetiva 
pinacoteca, por oposição ao legado Villaescusa (1993). 
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Para além do contexto descrito, todas as outras propostas de venda ao Estado de 

bens culturais são igualmente analisadas pela Junta de Calificación, Valoración y 

Exportatión, órgão colegial de natureza interministerial, constituído por vinte e dois 

vogais, dezoito dos quais nomeados pelo Ministério da Educação, Cultura e Desporto e 

quatro designados pelo Ministerio da Hacienda (Finanças). Sem terem papel 

vinculativo, as deliberações da Junta podem incluir pareceres de especialistas externos e 

incidem sobre a pertinácia da aquisição dos bens, a justeza do valor pecuniário que lhes 

foi atribuído, a oportunidade da compra e, por último, propõem a sua incorporação 

numa instituição museológica específica. Com a concordância da Dirección General, 

expressa em despacho exarado sobre os pareceres da Junta, dá-se início à tramitação 

inerente ao processo de compra. 

 

Do mesmo modo, é à Junta que compete exercer o direito de opção na compra 

de bens culturais, nos termos do Real Decreto 111/1986 (diploma de desenvolvimento 

parcelar da Ley 16/1985 do património histórico), tanto no seguimento de pedidos de 

exportação, como em negócios privados sobre bens com proteção jurídica ou ainda em 

situação de venda em leilão. Neste último caso, a Administração dispõe de dois meses, a 

contar da data de notificação dos proprietários dos bens ou da casa leiloeira responsável 

pela sua venda em hasta pública, para exercer este direito que a lei lhe confere, sendo 

que as leiloeiras estão obrigadas a comunicar a intenção de venda de bens culturais 

inscritos no Património Histórico Espanhol. O principal beneficiário das aquisições com 

recurso ao direito de opção tem sido, indiscutivelmente, o Museu do Prado (ÁVILA, 

2003: 164). 

 

As Comunidades Autónomas com competências próprias neste domínio podem 

igualmente exercer o direito de preferência na aquisição de bens artísticos, desde que 

dentro das respetivas jurisdições geográficas, embora a Administração Central tenha 

ascendência sempre que estejam em causa bens de interesse para os museus de 

titularidade estatal. 

 

Uma outra modalidade de incorporação que tem conhecido um grande 

incremento nos últimos anos é a doação (em dinheiro e em géneros), sobretudo quando 

protagonizada pelas Associações de Amigos dos Museus. 
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Não podemos deixar de referir uma ação bastante louvável que é levada a cabo 

pela Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales do Ministério da Cultura de 

Espanha, que não só consideramos da maior utilidade como gostaríamos de ver 

replicada em Portugal222

 

: a publicação de todas as incorporações realizadas anualmente 

pelos museus de titularidade e gestão estatal, organizando-se a informação em função da 

entidade recetora dos bens e, dentro de cada uma delas, por modalidade de aquisição. 

Nestas publicações, os objetos são devidamente identificados, textual e graficamente, 

sendo também indicado o valor da compra e o valor pelo qual o bem cultural foi 

rematado em leilão (sendo o caso), pois que este difere do montante final de aquisição, 

que engloba as comissões devidas ao prestador de serviços e os impostos inerentes. 

III.1.3 - O modelo britânico 

 

Desde o início do século XX, mais precisamente do ano de 1903, que os museus 

do Reino Unido podem socorrer-se do National Art Collection Fund (também dito Art 

Fund) para enriquecerem os seus acervos. Trata-se de uma associação privada, sem fins 

lucrativos e com total autonomia financeira e técnica223

                                                           

222 Contrariamente a estas publicações, as aquisições dos museus portugueses diretamente dependentes da 
Administração Central/Cultura podem apenas ser conhecidas através dos Relatórios de Atividades anuais 
dos organismos da tutela, resumindo-se a tabelas corridas em que os bens culturais são insuficientemente 
identificados, nem sempre têm imagem, sendo ainda omissos todos os dados referentes ao valor de 
aquisição, origem das verbas e proveniência dos objetos, bem como as especificações sobre a modalidade 
de aquisição (ex.: exercício do direito de opção). 

, que já financiou a aquisição por 

compra de 500.000 obras de arte da maior relevância para o património artístico 

britânico e para a história da Arte, em geral. Trata-se de uma associação privada, sem 

fins lucrativos e autofinanciada com as contribuições dos cerca de 130.000 sócios que, 

juntamente com outros modos de angariação de fundos (realização de eventos por 

voluntários, por exemplo), geram por ano milhões de libras para a aquisição de obras de 

223 O Art Fund constitui mesmo um caso extraordinário no sentido em que não recebe, nem nunca 
recebeu, qualquer subvenção do Estado, fazendo questão de manter a total isenção relativamente aos 
museus e às galerias de arte que apoia, razão pela qual não integra nos seus órgãos sociais nenhum 
técnico de museus no ativo, o que também lhe permite manter a equidistância em situações de conflito de 
interesses. 
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arte destinadas a serem fruídas por todos, depois de incorporadas em galerias e museus 

britânicos. Para além das contribuições monetárias, o Art Fund recebe ainda doações e 

legados de obras de arte para posterior afetação a um acervo museológico, o que 

demonstra bem a confiança e a credibilidade que esta associação granjeia junto da 

sociedade civil. 

Através do seu website, a associação promove campanhas específicas para a 

aquisição de objetos artísticos previamente selecionados e validados, assim como 

recolhe as candidaturas dos museus que pretendem vir a receber financiamento para a 

compra de uma determinada obra de arte que tem de se enquadrar num dos três critérios 

hierarquizados pela associação: i) ser uma obra de interesse nacional ou internacional 

cuja licença de exportação tenha sido indeferida pela Administração a título de medida 

provisória ou que tenha sido oferecida para pagamento de impostos (dação); ii) objetos 

de interesse regional mas com valor museológico; iii) objetos destinados ao 

enriquecimento das coleções públicas ou entendidos como elementos geradores de 

novos núcleos a criar dentro dos acervos existentes. Mas, acima de tudo, o principal e 

incontornável critério que norteia a atuação do Art Fund é o da “qualidade” (VERDI, 

2003: 13), conceito subjetivo mas que a associação prima em manter intacto em todos 

os projetos que apoia; para tal, a instituição exige sempre que os objetos artísticos lhe 

sejam presentes numa das dez reuniões anuais do Conselho, findo o qual decide pela 

atribuição, ou não, do subsídio, sem grandes procedimentos burocráticos. 

Raríssimos são os museus britânicos que avançam para a aquisição de obras de 

arte sem solicitarem o apoio do Art Fund que, mesmo quando contribui apenas com 

uma parte do valor global, serve de garantia para a obtenção de outros financiamentos 

como, por exemplo, o Heritage Lottery Fund (HLF). 

Lançado em 1995, as verbas atribuídas pelo HLF resultam dos proventos 

gerados pela Lotaria Nacional e somam mais de 3 milhões de euros, que são 

integralmente canalizados para a compra de bens culturais para os museus britânicos 

através de um dos vários programas criados para dar resposta às necessidades 

identificadas no amplo espectro do património cultural. Os museus podem candidatar-se 

a este financiamento apresentando projetos atinentes a uma das funções museológicas 

(estudo, conservação, divulgação, exposição, documentação e incorporação), sendo que 

no âmbito das novas aquisições, o objetivo expresso da atribuição de verbas é, como se 
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pode ler no respetivo website, o de manter as instituições “relevantes para os seus 

visitantes”. De facto, todas as candidaturas devem identificar e fundamentar muito bem 

as mais-valias para o património, para o indivíduo e para as comunidades, que lhes 

estão associadas. As valências apresentadas serão, aliás, determinantes para a concessão 

dos subsídios que, para efeitos de aquisição de bens culturais móveis, podem variar 

entre £ 3.000 e £ 10.000, montantes que podem ainda ascender a £ 100.000 se o 

proponente for uma organização sem fins lucrativos, um proprietário privado (entidades 

coletivas ou singulares) ou uma parceria. 

Até à presente data foram atribuídos pelo HLF 148 milhões de libras esterlinas 

para a aquisição de bens culturais móveis destinados a galerias e museus britânicos, 

distribuídos por 493 projetos distintos, 194 dos quais co-financiados pelo Art Fund. Em 

média, este Fundo aloca cerca de dez milhões de libras/ano (3% dos lucros anuais da 

lotaria) às aquisições de obras de arte, sendo contudo uma evidência que nos últimos 

anos as verbas disponíveis tendem a ser canalizadas para projetos de índole social e 

caritativa. 

Para além dos acima referidos, existem no Reino Unido outras fontes de 

financiamento para as aquisições de bens museológicos, designadamente o National 

Heritage Memorial Fund, de origem governamental (remonta a 1980) mas cuja 

influência tem vindo a decrescer enormemente na última década, na exata proporção 

dos cortes operados no orçamento disponível, o V&A Purchase Grant Fund, criado no 

ano 2000 sob a designação de Resource / V&A Purchase Grant Fund224

Todos estes fundos autónomos desempenham um papel absolutamente vital na 

prossecução das políticas de aquisições dos museus britânicos, sobretudo a partir de 

1993, quando o Governo, através do Department for Culture, Media and Sport (DCMS) 

que tutela os museus nacionais, decidiu “fundir” as dotações que até então estavam 

 e que tem por 

destinatários os museus credenciados mas não subsidiados pelo Estado ou localizados 

na Escócia ou na Irlanda do Norte, e ainda os fundos da Contemporary Art Society, que 

atribui cerca de £ 100.000/ano para a aquisição de obras contemporâneas destinadas a 

galerias públicas. 

                                                           

224 O MLA – Museums, Libraries & Archives é uma agência governamental estratégica para as três áreas 
do património cultural móvel, tendo sido criada originalmente em 2000, sob a designação de Resource. 
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distribuídas por três rubricas económicas distintas - despesas correntes, despesas de 

capital e aquisições de bens culturais -, deixando os serviços dependentes decidirem as 

suas próprias prioridades. Em consequências desta medida, as verbas destinadas às 

aquisições foram decrescendo, num movimento contrário à inflação dos preços que as 

obras de arte atingiam no mercado. 

De acordo com as mais recentes estatísticas225

A par das doações monetárias, os museus britânicos recebem ainda importantes 

obras de arte por via do mecanismo fiscal denominado Acceptance in Lieu (AiL), criado 

ao abrigo do National Heritage Act 1980, Parte II, o diploma que permite e aceitação de 

bens em pagamento de impostos. Gerido pelo Arts Council England do Department for 

Culture, Media and Sport, através do AiL é possível aos cidadãos pagarem total ou 

parcialmente dívidas fiscais associadas a impostos sobre heranças (sucessório), sobre a 

transferência de capitais e sobre a propriedade imobiliária com obras de arte e outros 

bens culturais de inquestionável valor.  

, o número de aquisições, tanto 

onerosas como gratuitas, tem diminuído consideravelmente nos últimos anos, sendo 

ainda de assinalar a redução muito substancial de incorporação de bens culturais de 

grande qualidade nos acervos museológicos do Reino Unido. As dotações orçamentais 

dos museus para novas aquisições são mínimas, ou mesmo inexistentes, razão pela qual 

os Fundos de financiamento disponíveis são cada vez mais vitais para o crescimento 

desejável das coleções, sobretudo no que respeita aos museus regionais, destinatários 

privilegiados de cerca de 70% das verbas atribuídas pelo Art Fund, de Stephen Deuchar. 

Quando propostos em pagamento, os bens culturais são avaliados de acordo com 

os valores de mercado e posteriormente incorporados em museus ou galerias do Estado. 

Entre os cinquenta e um processos atinentes aos anos de 2010 a 2012 e constantes dos 

Relatórios publicados pelo Arts Council226

                                                           

225 GROSVENOR, Bendor (editor), Art History News, 5 de dezembro de 2012. Disponível online em 

, podemos encontrar obras de autores tão 

importantes quanto Rubens, Turner, Watteau, Guardi, Ingres ou Sir Joshua Reynolds, 

entre muitos outros. 

http://www.arthistorynews.com/articles/1857_On_UK_museum_acquisitions.Consultado em 12/07/2013. 

226 Informação disponibilizada online em 
http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/pdf/Acceptance_In_Lieu.pdf  

http://www.arthistorynews.com/articles/1857_On_UK_museum_acquisitions�
http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/pdf/Acceptance_In_Lieu.pdf�
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III.2 – Que futuro para as coleções públicas? Algumas sugestões para incentivar a 

renovação e a ampliação dos acervos artísticos dos museus nacionais 

 

A política de aquisições para os museus portugueses não pode dissociar-se da 

definição urgente de uma política de salvaguarda do património cultural móvel, em 

todas as suas extensões e componentes, incluindo a exportação e a importação de bens 

culturais da maior relevância para o património artístico da Nação e a definição precisa, 

consolidada e bem identificada dos “tesouros nacionais”, independentemente da sua 

propriedade, localização ou tipologia.  

No âmbito específico do património histórico-artístico de valor museológico, 

que é o que nos ocupa no âmbito do estudo em curso, começaríamos por identificar 

algumas etapas básicas e estruturantes, que antecedem a incontornável questão do 

financiamento das aquisições onerosas. 

Em primeiro lugar, não será demais sublinhar uma vez mais a urgência na 

elaboração dos documentos das Políticas de Incorporação por cada um dos museus 

portugueses, que, para além de uma obrigação legal é simultaneamente um dever 

profissional e deontológico. Este documento deverá caraterizar as coleções dos acervos, 

identificando claramente os núcleos principais e isolando as coleções marginais, para as 

quais deverá apresentar proposta de utilização, definir as condições e os procedimentos 

para a incorporação, bem como identificar as limitações à incorporação de novos bens e 

ainda delinear os regimes de comodato e de depósito e as normas subjacentes ao 

eventual abatimento ao inventário227

                                                           

227 Em meados de 2011, tivemos oportunidade de elaborar um normativo destinado a servir de base ao 
documento de Política de incorporações obrigatório a elaborar por todos os museus da rede do então 
IMC-IP, que apresentamos em anexo (cf. vol. II, doc. n.º 15). Não obstante esta proposta ter sido enviada 
a todos os serviços dependentes, não teria qualquer seguimento, embora tenha merecido parecer positivo 
de alguns museus. Perdeu-se, assim, a oportunidade de avançar com um documento estrutural e 
estruturante para as instituições, acreditando nós que em parte tal recusa se deve ao facto de muitas das 
direções dos museus continuarem a fazer depender a Política de Aquisições da disponibilidade orçamental 
(porque limitando o significado do termo “aquisição” ao sinónimo de “compra”) que, como é sabido, é 
nula nos últimos anos. 

. Do mesmo modo, será de esperar que os museus 

consigam identificar os bens culturais prioritários para as suas coleções, de entre o 
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património conhecido mantido na posse de colecionadores ou de outras entidades 

privadas pois, se é certo que existe sempre uma margem de surpresa e de oportunidade 

relativamente a novas obras e objetos artísticos subitamente postos a circular no 

mercado, é também verdade que muitas das obras emblemáticas estão – ou deveriam 

estar – referenciadas pelos museus. 

Na sequência do que fica dito, a nível central, o Estado asseguraria a revisão do 

universo de bens culturais móveis classificados adstritos à propriedade privada, ou seja, 

cerca de 2.200 registos, muitos dos quais sem qualquer relevância patrimonial porque 

protegidos ao abrigo de leis e de critérios revogados e completamente desadequados 

(PINHO, 2002-2011), protegendo – logo, impondo ónus jurídicos – apenas os 

merecedores de virem a figurar em acervos públicos e que, naturalmente, estariam 

indexados aos documentos de Políticas de Aquisições acime referidos. Relativamente a 

estes bens artísticos primordiais para o património artístico da Nação, o Estado 

Português assumiria o compromisso tácito de assegurar a sua compra para as coleções 

públicas, pelo justo valor de mercado, se e quando os seus proprietários os quisessem 

alienar.  

Tal procedimento, para além de garantir uma atuação fundamentada e 

transparente que certamente permitira reconquistar a confiança no Estado, desde há 

muito perdida pelos colecionadores nacionais, a Administração poderia finalmente 

planear a prazo uma parte significativa do crescimento das suas coleções museológicas. 

Deste modo, seria mais fácil afetar verbas à rubrica das aquisições de bens culturais, 

quer ao nível dos orçamentos anuais da tutela e/ou dos museus dependentes, quer do 

Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, criado pelo Decreto-Lei n.º 138/2009, de 

15 de julho, e que, entre outras medidas, se destinava a “financiar a aquisição de bens 

culturais classificados, ou em vias de classificação, designadamente através do exercício 

do direito de preferência pelo Estado ou de expropriação.”228

Por outro lado, impõe-se que o Estado estabeleça uma conduta clara e bem 

definida no que concerne às exportações e às expedições definitivas de património 

cultural móvel pois, como ficou dito em capítulos anteriores, à semelhança do que 

.   

                                                           

228 Tendo mesmo sido anunciado publicamente a afetação de cerca de um milhão de euros apenas para a 
compra de bens culturais móveis classificados, o Fundo de Salvaguarda nunca foi, ao que sabemos, 
munido de verbas, sendo certo que jamais serviu para a aquisição de qualquer obra de arte. 
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sucedeu noutros períodos de acentuada crise económica e política, também nos últimos 

anos temos assistido à saída sistemática das melhores coleções artísticas privadas. Se 

tempos houve em que eram conhecidas as categorias consideradas inalienáveis (como a 

azulejaria e a talha), nas últimas décadas deixaram de ser conhecidos quaisquer 

princípios norteadores da atuação da Administração, sendo certo que hoje não existem 

limites tipológicos, cronológicos, autorais ou mesmo pecuniários à expatriação do 

património cultural móvel, como fica provado. 

Quando, em 2008, a comunicação social noticiava a venda em leilão da 

Sotheby’s de Paris, de várias peças de ourivesaria portuguesa, entre elas três salvas 

manuelinas em prata dourada e um ostensório setecentista que havia figurado na 

exposição “Triunfo do Barroco” saídas de Portugal com a autorização da administração 

do património, esta respondia que reservava a figura jurídica da classificação para as 

“peças que não estão representadas nas coleções nacionais e que são incontornáveis para 

o património”, acrescentando ainda que não iria “classificar todas as peças muito boas 

que aparecem no mercado” (COELHO, 2008: 10). 

Confrontando estas afirmações com os factos, é fácil perceber que estamos a 

lidar com duas realidades antagónicas, o que apenas confirma a tese de que não existia – 

como continua a não haver – uma política estruturada e coerente para defesa do 

património cultural móvel. Nos últimos dez anos, o Estado, através do IPM/IMC, 

atribuiu, efetivamente, especial proteção legal a 21 (vinte e um) lotes de objetos 

artísticos e obras de arte229

 

, abaixo listados, procedimento administrativo que reconhece 

caráter de exceção aos bens protegidos, sobre os quais passam a recair determinados 

ónus jurídicos, como limitações à alienação e à circulação transfronteiriça. 

                                                           

229 Preferimos quantificar o número de lotes porque alguns dos bens culturais identificados na tabela 
supra integram conjuntos coerentes que valem enquanto unidade coerente e não pelo somatório dos seus 
elementos constitutivos. Aos vinte e dois itens relacionados na tabela, subtraímos um, em virtude de o 
respetivo processo ter sido arquivado por determinação da tutela da Cultura, pese embora o facto de 
pessoalmente nos questionarmos se o simples arquivamento do processo foi suficiente para deixarem de 
impender ónus jurídicos sobre as telas entretanto saídas do território nacional, uma vez que a Lei nº 
107/2001, de 8 de setembro é sobejamente clara ao determinar que “Ficarão a constar do inventário 
independentemente do desfecho do procedimento os bens que se encontrem em vias de classificação.” (n.º 
6 do artigo 19º). 
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Ano 

 

Bem cultural 

(artístico) 

 

Nível de 

proteção 

 

Contexto/Fundamento 

 

Proprietário 

 

Observações 

2001 Cravo,Pascal Taskin e 
Andreas Ruckers, 
sécs- XVII 

Classificação 
ao abrigo da 
Lei nº 13/85. 
Mais tarde 
equiparado a 
Bem de 
Interesse 
Nacional 

Saída não autorizada do 
País e valor histórico-
artístico e organológico 
do bem cultural. 

Museu da 
Música 

Procedente da coleção 
de Filipe Schonborn 
Wiesentheid. DR, 1ª 
Série, n.º 137, de 
18/07/2006 e DR, 1ª 
Série, n.º 179, de 
15/09/2006 

2002 Imagem cíngalo-
portuguesa, em 
marfim, representando 
a Imaculada 
Conceição, séc. XVII 

Classificação 
como de 
Interesse 
Público 

Bem presente a leilão 
do PCV, em 
18/12/2002  

MNAA Antiga coleção 
Francisco Hipólito 
Raposo. DR, II, n.º 
106, de 08/05/2003 

2002 Aquamanil com forma 
de sereia, faiança 
portuguesa policroma, 
século XVII 

Classificação 
como de 
Interesse 
Público 

Bem presente a leilão 
do PCV, em 
18/12/2002 

Fundação 
Carmona e 
Costa, 
Lisboa 

Antiga coleção 
Francisco Hipólito 
Raposo. DR, II, n.º 
106, de 08/05/2003 

2002 Cunho duplo, em 
bronze, para a placa 
comemorativa da 
ereção da estátua de D. 
José I, no Terreiro do 
Paço, em Lisboa. Séc. 
XVIII. 

Classificação 
como de 
Interesse 
Público 

Bem presente a leilão 
do PCV, em 
18/12/2002 

Col. privada Antiga coleção 
Francisco Hipólito 
Raposo. DR, II, n.º 
106, de 08/05/2003 

2002 Pintura Ecce Homo / 
Kwer'ata Re'seu, de 
Jorge Afonso ou 
Lázaro Andrade 
(atrib.), ca. 1520-1530 

 

Classificação 
como de 
Interesse 
Público 

Proposta de 
classificação por 
historiadores 
portugueses, a fim de 
evitar a alienação da 
obra no estrangeiro 

Col. privada Pintura associada ao 
lendário Reino do 
Preste João, 
acreditando-se que 
tenha sido uma oferta 
de D. Manuel I ao 
imperador etíope 
Lebna Dangel, por 
ocasião da embaixada 
diplomática chefiada 
por D. Rodrigo de 
Lima. DR, II, n.º 40, 
de 16/02/2002 

2002 Pedra Formosa, bloco 
granítico com 
insculturas, Idade do 
Ferro 

Classificação 
como de 
Interesse 
Público 

Por proposta  do IPA e 
do Município de Alijó, 
pelo manifesto valor 
cultural e científico do 
bem arqueológico e 
para evitar a sua 
alienação para o 
exterior. 

Museu de 
Numismática 
de Vila Real 

DR, II, n.º 119, de 
23/05/2002 

 

2002 2 Pinturas de Souza 
Pinto, Calções rotos, 

Inventariação A pedido da Polícia Col. privada DR, III, n.º 272, de 
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1883 e Molhado até 
aos ossos, 1888. 

Judiciária. 25/11/2002 

 

2003 Conjunto de 62 joias 
dos séculos XV a XIX 

Classificação 
como de 
Interesse 
Público 

Na sequência de 
levantamento da 
coleção de joalharia 
depositada durante 
largos anos no MNAA, 
tendo algumas delas 
integrado a respetiva 
exposição permanente, 
pela sua relevância 
cultural e por 
permitirem preencher 
lacunas ao nível do 
discurso expositivo e 
da evolução histórica 
da arte dos metais 
nobres.  

Col. Privada 
e MNAA 
(após 
aquisição de 
alguns dos 
espécimes 
recentemente 
vendidos em 
hasta 
pública). 

Antiga coleção 
Comendador Américo 
Barreto.  

 

O MNAA sugeriu 
doação aos herdeiros 
do colecionador 
entretanto falecido, 
proposta não 
concretizada.  

DR, II, n.º 279, de 
03/12/2003 

2003 Órgão de armário, da 
autoria de Joaquim 
António Peres 
Fontanes, séc. XVIII 

Classificação 
como de 
Interesse 
Público 

A pedido de um grupo 
de 641 cidadãos que 
pretendiam acautelar a 
integridade física de 
um bem móvel de 
grande valor 
organológico. 

Igreja de S. 
Martinho de 
Sintra 

DR, II, n.º 16, de 
20/01/2004 

2004 Pintura Lamentação de 
Cristo Morto, Diogo 
de Contreiras, ca. 
1540-1550, óleo sobre 
madeira de carvalho 

Classificação 
como de 
Interesse 
Público 

Bem presente a leilão. MEv DR, II, n.º 187, de 
10/08/2004 

2004 Escultura Santíssima 
Trindade, Midlands, 
Nottingham, 
Inglaterra, séc. XVI, 
alabastro policromado 

 

Classificação 
como de 
Interesse 
Público 

Idem MNAA Bem adquirido com 
direito de opção pelo 
Estado, porque 
classificado DR, II, 
n.º 249, de 
22/10/2004 

2005 Topo de cruzeiro 
quinhentista, em 
mármore de Estremoz, 
com cruz de 
extremidades 
flordelizadas 

Classificação 
como de 
Interesse 
Público 

Bem presente em 
leilão. 

Classificação solicitada 
pelo MNAA. 

Col. privada Nunca apurada a 
origem do bem 
cultural, desconhece-
se mesmo se este 
fragmento procederá 
de um dos cruzeiros 
manuelinos já 
protegidos em sede 
do inventário do 
património imóvel 
português. DR, II, n.º 
32, de 14/02/2006 

2005 Bracelete em ouro 
martelado. I milénio 
aC – Bronze Final. 

Classificação 
como de 
Interesse 

Bem presente a leilão. 
Classificação solicitada 
pelo Museu Nacional 

Col. privada Peça sem contexto 
arqueológico ou 
informação histórica, 
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Peso: 292 g. Público de Arqueologia, porque 
espécime de ourivesaria 
arcaica. 

análoga a outras 
incorporadas no 
acervo do MNArq. 
DR, II, n.º 165, de 
28/08/2006 

2005 Imagem de Nossa 
Senhora da 
Conceição. Escola 
Portuguesa dos sécs. 
XVIII-XIX. Madeira 
estofada e dourada 
(alt. 235 cm) 

Classificação 
como de 
Interesse 
Público 

Bem presente a leilão.  MNAA Antiga coleção dos 
Condes do Ameal. 
Bem adquirido com 
direito de opção pelo 
Estado, porque 
classificado. DR, II, 
n.º 181, de 
19/09/2006 

2005 Pintura Concerto de 
Amadores (ou Soirée 
chez lui), de 
Columbano Bordalo 
Pinheiro, 1882, Óleo s/ 
madeira. 

Classificação 
como de 
Interesse 
Público 

Bem presente a leilão. 
Proposta  de 
classificação pelo 
MNAC 

Col. privada DR, II, n.º 165, de 
28/08/2006 

2005 Aquamanil em forma 
de harpia, faiança 
portuguesa em azul e 
branco, séc. XVII. 

Classificação 
como de 
Interesse 
Público 

Bem presente a leilão. 
Proposta a classificação 
pelo MNAA, 
atendendo à 
proveniência histórica 
do bem. 

Col. privada Antiga coleção dos 
Condes do Ameal. 
Existem exemplares 
análogos no MNAA e 
em 2008 saiu do País 
uma peça em tudo 
idêntica DR, II, n.º 
165, de 28/08/2006 

2005 Escultura Rei D. 
Duarte, madeira 
policromada, séc. 
XVII 

Classificação 
como de 
Interesse 
Público 

Bem presente a leilão. 
Proposta a classificação 
pelo MNAA atendendo 
à raridade da 
representação 
iconográfica. 

MNAA Bem adquirido com 
direito de opção pelo 
Estado, porque 
classificado. DR, II, 
n.º 88, de 06/05/2005 

2005 Pintura São Paulo, o 
Eremita, Mattia Preti 
(oficina ou círculo), 
séc. XVII 

Classificação 
como de 
Interesse 
Público 

Na sequência do 
indeferimento de um 
pedido de expedição 
definitiva da obra 

MNAA Idem. DR, II, n.º 123, 
de 29/06/2005 

2005 Conjunto de 35 bens 
que integram o 
designado “Tesouro do 
Gaio”, espólio 
funerário dos séculos 
VII-VI a. C. 

Classificação 
como de 
Interesse 
Público 

Proposta de 
classificação do IPA, 
na sequência de 
divergências legais 
entre a família do 
achador e a CM-Museu 
de Sines, onde os bens 
estavam depositados 

Col. privada O Tesouro resultou de 
um achado fortuito 
ocorrido em 1966 e 
de escavações 
realizadas nesse ano e 
em 1972, numa 
sepultura do  

tipo cista, localizada 
na Herdade do Gaio, 
concelho de Sines. 
DR, 2ª Série, n.º 207, 
de 26/10/2006 
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2006 Pintura Retrato de D. 
João VI, de Albertus 
Jacob Frans Gregorius, 
Bélgica, séc. XIX 

Classificação 
como de 
Interesse 
Público 

Bem presente a leilão. 
Classificação por 
proposta da Galeria de 
Pintura do Rei D. Luís, 
Palácio Nacional da 
Ajuda 

PNA DR, n.º 160, 2ª série, 
de 21/08/2007 

2006 22 Pinturas da autoria 
de Maria Helena 
Vieira da Silva 

Em vias de 
classificação 
como de 
Interesse 
Público.  

Proposta de 
classificação na 
sequência de 
levantamento das 
obras, em depósito 
informal no Museu da 
FASVS, pelos 
herdeiros do 
colecionador 

Várias 
coleções 
privadas, no 
estrangeiro 

Antiga coleção Jorge 
de Brito. Processo de 
classificação 
arquivado em 2011. 
Autorizada a 
expedição definitiva 
de muitas destas telas. 

2008 2 Talhas cerâmicas, 
policromas, da Real 
Fábrica de Louça, ao 
Rato 

Em vias de 
classificação 
como de 
Interesse 
Público. 

Por proposta do Museu 
de Cerâmica, Caldas da 
Rainha, onde as peças 
estavam depositadas, 
antes de serem 
levantadas pela família 

 Antiga coleção 
Maldonado de Freitas 

 

A análise dos dados apresentados conduz-nos, no imediato, a algumas 

conclusões:  

a) É óbvio que nenhum dos bens classificados representa um “valor cultural de 

significado para a Nação”, caraterística com que a lei distingue os “tesouros 

nacionais”, uma vez que a nenhum deles foi atribuído o nível máximo de 

proteção, ou seja o de Bem de Interesse Nacional; 

 

b) A administração do património recorre à inclusão no regime patrimonial de 

classificação de bens culturais que foram generosamente cedidos aos 

museus, a título precário e com o objetivo de suprirem falhas importantes 

nos percursos expositivos, mas que a dada altura os seus legítimos 

proprietários pretendem reaver.  

 

c) Entre os bens classificados em contexto de venda em leilão (alguns dos quais 

para serem comprados com direito de preferência pelo Estado) raríssimos 

são os exemplos de pinturas da Escola Portuguesa (sobretudo dos séculos 

XV a XVII), muito embora algumas delas vão aparecendo à venda em leilão, 

para já não mencionarmos os exemplares da nossa ourivesaria tardo-gótica e 
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renascentista230, as esculturas de importantes entalhadores nacionais, o 

mobiliário português dos séculos XVII-XVIII ou certas peças de influência 

oriental231

 

 que, no seu conjunto fazem a riqueza artística da Nação e 

testemunham a nossa cultura secular. 

d) Se os critérios primordiais para a classificação do património cultural móvel 

são a inexistência de bens afins nas coleções públicas e o seu extremo valor 

cultural, na tabela supra deveriam figurar bens tão únicos e incontornáveis 

como o já citado saleiro sapi-português, o extraordinário arcaz-paramenteiro 

indo-português oriundo da Igreja dos Agostinhos, de Velha Goa (fig. 96), 

pelo menos um dos dois caquesseitões em prata que recentemente saíram de 

Portugal e que ilustram uma tipologia da qual apenas se conhecem sete em 

todo o mundo (fig. 97), e até mesmo, entre tantas outras que poderíamos 

citar, as salvas de aparato manuelinas que, apesar de estarem representadas 

no acervo do PNA, não devem ser subtraídas ao património artístico da 

Nação ao qual pertencem por direito histórico.  

 

 Concordamos que o Estado não deve imiscuir-se e muito menos impedir a livre 

comercialização de bens culturais, que constitui uma natural prerrogativa dos seus 

legítimos proprietários; porém, se a administração do património cultural mais não faz 

do que garantir os procedimentos burocráticos em matéria de exportação de bens 

culturais simplesmente porque não consegue implementar políticas consistentes nem 

assegurar as dotações mínimas para comprar as peças que deveriam permanecer em solo 

português, está a demitir-se das suas competências e da função maior que lhe está 

cometida: a salvaguarda do património que a todos interessa. 

 

                                                           

230 João Júlio TEIXEIRA, no seu blog Arte em Números, faz um excelente levantamento das salvas 
quinhentistas e seiscentistas que têm sido vendidas no estrangeiro nos últimos anos, depois de saírem 
licitamente de Portugal, citando mesmo uma delas que terá sido comprada pelo Museu do Louvre. 

231 Há bem pouco tempo, numa conversa informal com um dos mais reputados antiquários portugueses 
cuja identidade preferimos preservar, nos dava conta da compra de uma peça de mobiliário indo-
portuguesa saída do País nos anos conturbados da revolução e há pouco reimportada, caraterizada pelo 
facto de nunca ter sido intervencionada, tanto ao nível da estrutura como das próprias ferragens. 
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 Realisticamente, compreende-se que o Estado não será nunca capaz de assegurar 

de per si a aquisição de todos os bens culturais que, de um modo ou de outro, deveriam 

integrar as coleções públicas, sobretudo em conjunturas economicamente desfavoráveis 

que tendem a fomentar a alienação de património para o estrangeiro; todavia, 

acreditamos que num plano paralelo ao das aquisições oficiais (absolutamente 

indispensável, recordamos), e para além da simples questão da titularidade, existe a 

obrigação de tentar manter em Portugal os bens culturais que inquestionavelmente 

constituem mais-valias para o nosso património artístico. Para tal, bastaria criar o 

enquadramento legal necessário à implementação em Portugal de medidas preventivas, 

adotando-se, por exemplo, um modelo inspirado nos que vigoram no Reino Unido ou 

em França, conhecidas que são as virtudes e as fraquezas de cada um deles. 

 Ao contrário do que é frequentemente reivindicado pela vox populi, não é no 

momento da apresentação de um pedido de exportação definitiva de um bem cultural 

que a administração deve usar a ferramenta jurídica da classificação, não apenas por 

razões de ordem ética, mas porque ao fazê-lo, o Estado poderia ver-se na contingência 

de ter de indemnizar os proprietários que se declarassem lesados nos seus interesses e 

direitos232

No caso da França, que à semelhança de Portugal também pode vedar a saída de 

bens culturais a título de medida provisória, os museus dispõem de trinta meses para 

encontrarem o financiamento necessário à aquisição dos bens que são equiparados a 

tesouros nacionais, fazendo muitas vezes recurso aos seus websites para lançarem 

. Assim sendo, restam apenas dois caminhos a seguir: o da compra ou o da 

autorização de saída, sendo que este último, que em nossa opinião não pode constituir 

alternativa, tem sido adotado em Portugal nas últimas décadas, deixando-nos a todos 

francamente mais pobres, mesmo sabendo que o mercado de arte e antiguidades é 

bastante fluído e que parte do que sai hoje pode vir a regressar amanhã. 

                                                           

232 Defendemos desde sempre que os bens culturais verdadeiramente importantes para a história 
portuguesa são – ou devem ser, obrigatoriamente – do conhecimento dos museus nacionais, não havendo 
razão plausível para que não tenha sido feito o expurgo dos bens “arrolados” e, em seu lugar se 
classificarem aqueles que efetivamente devem estar protegidos, como é o caso da mesa usada na 
Aclamação de D. Maria I, a maquete em cera para a estátua equestre de D. José I, de Joaquim Machado 
de Castro, recentemente mostrada ao público no MNAA, a trilogia pictural de Domingos Sequeira de que 
a Adoração dos Magos faz parte, as telas de Josefa de Óbidos (como S. Francisco de Assis e Santa Clara 
Adorando o Menino Jesus, 1647 ou mesmo a Natividade, ca. 1650-60 que, ao fim de vários anos numa 
coleção do Porto acaba de ser posta à venda em leilão lisboeta, e todos os Primitivos Portugueses ou os 
raros Souza-Cardoso que permanecem nas mãos de privados, para só dar alguns exemplos possíveis. 
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campanhas de angariação de verbas. A interdição de exportação e a correspondente 

justificação são alvo de despacho ministerial e são obrigatoriamente publicadas no 

jornal oficial e o indeferimento do pedido é seguido de parecer da Comissão consultiva 

dos Tesouros Nacionais, que reúne mensalmente e integra os maiores especialistas das 

diversas áreas temáticas. Este sistema tem, contudo, um efeito pernicioso porque na 

prática não consegue evitar a saída das obras internacionais mais valiosas e procuradas 

(valor médio de mercado de 10 milhões de euros) mas, por outro lado, obrigou a uma 

reflexão profunda e profícua sobre a definição do próprio conceito de “tesouro 

nacional” que, como se sabe, é a única exceção prevista no Tratado de Roma à livre 

circulação de mercadorias. Em cerca de 8000 a 9000 licenças de exportação emitidas 

anualmente em França, apenas 10-12 são recusadas (AGACHE, 2006), ou seja, 

constituem um sistema de exceção e não a regra. 

O Reino Unido põe em prática um sistema semelhante ao francês mas mais 

liberal porque aberto a todos os interessados, sejam entidades singulares ou coletivas, 

divulgando através do website do Arts Council 233

Já a Itália, detentora de um extraordinário património cultural móvel a proteger, 

desenvolveu um sistema profundamente protecionista que permite renovar ad eterno o 

indeferimento dos pedidos de exportação sem que o Estado fique vinculado à sua 

aquisição nem tenha de indemnizar os proprietários, o que conduz, consequentemente, 

ao aumento exponencial do tráfico ilícito de arte. 

 as obras de arte e bens culturais cujo 

pedido de saído foi indeferido provisoriamente. A par da identificação das obras em 

apreço, a instituição divulga as razões invocadas pelas altas autoridades para 

indeferirem o pedido, bem como o preço líquido e, em caso de sujeição ao IVA, a 

possibilidade de o imposto ser abatido ao rendimento, e ainda a data limite para a 

interdição de saída do bem. Este sistema permite, no final, reter em território britânico 

20% dos bens culturais apresentados para exportação. 

Portugal, que não tem de lidar com bens culturais de valores muito avultados – 

raríssimos são aqueles que atingem o milhão de euros e, mesmo estes, diz-nos a 

experiência, muito dificilmente seriam considerados prioridades para as coleções 
                                                           

233 Consulte-se especificamente o assunto referido em http://www.artscouncil.org.uk/what-we-
do/supporting-museums/cultural-property/export-controls/reviewing-committee/items-currently-under-
temporary-export-deferral/. 

http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/cultural-property/export-controls/reviewing-committee/items-currently-under-temporary-export-deferral/�
http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/cultural-property/export-controls/reviewing-committee/items-currently-under-temporary-export-deferral/�
http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/cultural-property/export-controls/reviewing-committee/items-currently-under-temporary-export-deferral/�
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públicas – só teria a ganhar se adaptasse à realidade nacional os mecanismos acima 

descritos, divulgando através do portal da DGPC na Internet, os bens culturais em vias 

de serem expatriados para que aqueles pudessem vir a ser adquiridos por qualquer 

entidade nacional interessada, pelo valor declarado pelo detentor do bem no momento 

da apresentação do pedido e que, regra geral, corresponderá à base de licitação estimada 

em contexto de mercado. Existindo regras bem definidas e amplamente difundidas junto 

da comunidade, bem como um prazo legal, mais ou menos dilatado, para a apresentação 

de propostas pelos eventuais interessados nacionais, considerar-se-iam reunidas todas as 

condições para, com total transparência e pluralismo, acautelar a permanência em 

Portugal dos bens culturais de grande valor cultural. Como bem se sabe e qualquer 

agente ligado ao mercado de arte e antiguidades (comerciante ou mero prestador de 

serviços) facilmente confirmará, existem e existirão sempre compradores paras as 

grandes obras de arte e excecionais objetos artísticos. Estas são, aliás, as peças mais 

procuradas em tempo de crise. 

O Estado, que neste processo seria um dos interessados, beneficiaria do direito 

de preferência desde que – e apenas – se os bens culturais em apreço se inscrevessem 

nos documentos das Políticas de Aquisições previamente elaborados pelos museus e 

palácios nacionais; estaria assim a conceder-se a possibilidade de vir a desencadear os 

mecanismos indispensáveis à angariação das verbas necessárias - pela via do apoio 

mecenático, da abertura especial de crédito, ou quiçá mesmo através da subscrição 

pública - ao mesmo tempo que concedia a terceiros a faculdade de adquirirem em 

Portugal, livre de comissões e de taxas aduaneiras e com o respetivo retorno fiscal para 

o erário público, as peças que de outro modo teriam de comprar no mercado 

internacional. Assim sucedeu, por exemplo, com a muito rara agulha de marear 

portuguesa, de Manuel Ferreira, Lisboa, 1755, que o Museu de Marinha viria a comprar 

em leilão da Christie’s de Londres, em 2008234

Entende-se que a implementação de um mecanismo administrativo deste tipo 

carece, naturalmente, de enquadramento legal específico no âmbito da regulamentação 

da lei de bases do património cultural em vigor. Todavia, e considerando que a vontade 

, devolvendo assim a Portugal um bem 

notável que acabara de sair legalmente do País (fig. 98). 

                                                           

234 Leilão da Christie’s London, South Kensington “Travel, Science & Natural History”, 23/04/2008 N.º 
5428, Lote 400. Vendido por ca. 25.000,00 €. 
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política tem descartado tal prioridade, acreditamos que aquela mesma lei fornece os 

alicerces capazes para sustentarem, no imediato e ao abrigo da faculdade de interdição 

da exportação/expedição como medida provisória que a Lei nº 107/2001, de 8 de 

setembro oferece ao Estado, a aplicabilidade de uma medida deste tipo.  

Mas a definição de uma Política de Aquisições consistente (formada, 

naturalmente, a partir do somatório dos documentos elaborados por todos e cada um dos 

museus e palácios nacionais) poderia ainda uma ter um terceiro objetivo, que seria o de 

trazer para Portugal bens fundamentais para o património artístico nacional que se 

acham no estrangeiro e que, esporadicamente, vão aparecendo no mercado 

internacional. Citamos, a propósito, o leilão que a Sotheby’s organizou no Palácio 

Beau-Rivage, em Genebra, no ano de 1991, onde foi presente parte significativa da 

herança deixada pelo último monarca português e que, depois de considerada 

património privado pela 1ª República, havia transitado por herança para os sobrinhos de 

D. Augusta Vitória235, mas também os objetos da coleção de D. Fernando de Saxe-

Coburgo, mantidos na posse de herdeiros diretos até há bem pouco tempo e postos à 

venda em Paris e Londres pela leiloeira Sotheby’s236, a fantástica cadeira acústica de D. 

João VI e que foi levada à praça pela Phillips Auctioneers, em 2001 (fig. 99), o piano de 

Henry Dasson e Juan Antonio Gonzalez outrora pertença de D. Maria Pia e D. Amélia 

de Bragança (Christie’s, 2005) ou mais recentemente a joia arcaica conhecida como 

“bracelete de Portalegre”, sem paralelos nas coleções nacionais (fig. 100), entre tantos 

outros exemplos237

                                                           

235 Conforme então noticiado pela imprensa, cerca de 90% dos bens da herança de D. Manuel II 
acabariam por ser trazidos para Portugal por particulares, como Macedo e Silva, da RAR, mas não pelo 
Estado, que assim perdeu a oportunidade de adquirir para as coleções dos Palácios Nacionais várias jóias 
e insígnias de membros da Casa Real, uma escrivaninha portátil que pertencera a D. Carlos I e que se 
encontrava extraordinariamente completa, ainda com o papel timbrado “CB”, ou o gomil e bacia em 
prata, feitos para o Príncipe Real em 1899, entre outros objetos. 

. 

236 Leilões de Londres "Treasures, Princely Taste", julho de 2012 e “Arts of the islamic world”, abril de 
2013 e Paris, “Orfèvrerie Européenne”, novembro de 2012, designadamente. 

237 Esta joia proto-histórica foi vendida pela Christie’s de Londres (South Kensigton) em 2 de maio de 
2013, pelo montante de £ 517,875, um pouco mais de 610.000,00 €. De acordo com a informação 
prestada pela casa leiloeira no respetivo website, esta peça extremamente rara teria saído de Portugal com 
destino à Suíça em data anterior a 1980, sendo que Mário Cardozo, no artigo “Joalharia Lusitana” que 
publica na Revista Conímbriga, vol. I, 1959, pp. 1-15, avança que este bracelete teria sido furtado do 
Palácio das Necessidades, em 1910. 
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Nada do que fica dito faz sentido se não forem criadas as indispensáveis 

estruturas técnico-administrativas e financeiras que permitam a execução de um 

programa de aquisições bem estruturado, plurianual, e capaz de abarcar a diversidade 

das coleções museológicas do Estado e não apenas uma franja dedicada à arte 

contemporânea como a atual legislação pretende. Para tal, julgamos inevitável a 

constituição de uma Comissão para as Aquisições que centralizasse e se pronunciasse 

criticamente não apenas sobre as aquisições onerosas238

A par da estrutura burocrática, teria de ser criado um Fundo especial para a 

aquisição de bens museológicos, parcialmente capitalizado com parte das receitas 

provenientes do Turismo/Ministério da Economia – tendo por base um acordo 

interministerial que quantificaria a contrapartida do património cultural no apuramento 

das receitas turísticas -

 mas também sobre as demais 

modalidades de incorporação, de modo a zelar pelo escrupuloso cumprimento das 

diretrizes aprovadas em função de um projeto global e tornando possível a realização 

um trabalho prospetivo, de médio ou longo alcance, e não casuístico ou aleatório. Esta 

Comissão, de caraterísticas colegiais, seria formada por um corpo técnico permanente, 

responsável por manter uma visão macro sobre as coleções e assim evitar duplicações e 

eventuais conflitos de interesses, coadjuvado, se e quando necessário, por especialistas 

externos. Embora com caráter consultivo e não vinculativo, na medida em que a decisão 

final caberia ao membro do Governo responsável pela pasta da Cultura, todos os 

pareceres da Comissão seriam publicados. 

239

                                                           

238 Como sucedeu no passado, nomeadamente com a “Comissão de Compras” que funcionou, na década 
de 1940, junto do MNAC, reunindo Francisco Franco, Diogo de Macedo, Raul Lino e Varela Aldemira 
sob a direção de Sousa Lopes. Um possível modelo de funcionamento para uma Comissão com as 
caraterísticas pretendidas foi por nós concebido e apresentado superiormente em junho de 2006 (cf. vol. 
II, doc. n.º 16), tendo sido posteriormente integrado num documento coletivo elaborado pelo 
Departameno de Património Móvel do extinto IMC-IP, também ele sem consequências. 

, com uma percentagem fixa anual do OE para a Cultura 

(fazendo o Estado a cumprir, tal como faz com outras realidades como Serralves, uma 

239 Não sendo possível a Portugal usar parte das verbas saídas da venda de jogos de sorte, como sucede no 
Reino Unido, pelo facto de a sua gestão depender de uma entidade privada que é a União das 
Misericórdias Portuguesas, o financiamento para novas aquisições viria, pois, do Turismo, sendo 
entendido como um reinvestimento, pois o aumento das receitas dos museus passa também pela 
internacionalização dos seus acervos. 
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obrigação essencial para com as coleções públicas), e com receitas geradas com a 

cobrança da emissão de licenças de exportação de bens culturais240

 Inversamente ao que foi anunciado em 1994 pelo então SEC

, e para o qual seriam 

igualmente canalizados os apoios mecenáticos que viessem a resultar da inadiável 

revisão e difusão do Estatuto do Mecenato cultural que, como se sabe, é quase 

inexistente ao nível empresarial. Na estrita componente das dotações públicas deste 

Fundo admitir-se-ia, para situações particulares e em anos de maior contenção 

orçamental, a transferência de verbas de e para o Fundo de Salvaguarda, na rubrica 

destinada ao património cultural móvel classificado. 

241

 Por último, e para que seja exequível a implementação de uma verdadeira 

política de incorporações e a sobrevivência de museus de qualidade, preconizamos a 

adoção de algumas medidas de fundo, porventura polémicas e que exigem grande 

coragem política mas que não podem continuar a ser adiadas, sob pena de tornarmos 

insustentável o que já é de tão difícil gestão. Referimo-nos à reafetação das coleções, e, 

in extremis, ao encerramento de algumas entidades museais que demonstrem não ter 

boas perspetivas de crescimento nem relevem especialmente para a vida cultural da 

comunidade onde se inserem. 

, entendemos que 

o novo Fundo deveria manter autonomia em relação ao Fundo de Fomento Cultural, por 

nos demonstrar a prática corrente que as verbas destinadas a subsidiar uma dada 

atividade são facilmente reafectadas a outra rubrica considerada prioritária que, como a 

história ensina e neste estudo fica demonstrado, nunca coincide com qualquer projeto 

aquisitivo. 

  Reconhecida por toda a comunidade científica como uma urgência mas nunca 

iniciada a não ser através de alguns depósitos de [muito] longa duração, a reafectação 

                                                           

240 Germina há já alguns anos a ideia de o Estado passar a cobrar pela emissão de licenças de exportação 
de bens culturais, tal como é feito noutros Estados-membros da EU, desconhecendo-se a razão pela qual 
ainda não foi enformada. 

241 “A constituição de um organismo (…) que é um conselho para a aquisição de obras de arte por parte 
do Estado, com especialistas dos diversos setores; e, igualmente, que ficará consignada pela primeira vez 
no Fundo de Fomento Cultural, uma verba para esse efeito, para ser gerida por esse conselho, porforma a 
que os assuntos não sejam tratados apenas como aparecem as oportunidades, como tem sido a prática ao 
longo de todos estes anos, e que se proceda antes de um modo mais organizado e sistemático.” In Diário 
da Assembleia da República, II Série-C, nº 5, 34 (168). 
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das coleções pressupõe que os inventários de todos os museus estejam concluídos (o 

que, ao fim de longas décadas, ainda não foi realizado integralmente) mas também que 

exista uma visão global das coleções pública a partir das políticas de incorporação de 

cada instituição, pois só assim será possível percecionar e corrigir as lacunas, as 

repetições, as assimetrias e as incongruências dos acervos.  

Como entender, por exemplo, que o Museu José Malhoa continue a incorporar 

objetos cerâmicos de fabrico local se, paredes meias, se ergue o Museu de Cerâmica, 

monográfico e coetâneo com as coleções do primeiro, que igualmente prossegue as 

aquisições de objetos análogos – como, aliás, também faz o Museu Nacional do 

Azulejo? Ou como entender que o MNSR continue a “apostar” na integração de objetos 

artísticos – sobretudo faianças - de fabrico regional, procurando assim dar continuidade 

a uma coleção que maioritariamente pertence à autarquia, quando deveria reclamar, a 

cada nova aquisição, o seu estatuto de Museu Nacional? Ou ainda como explicar que o 

Palácio Nacional de Queluz continue a depender de depósitos dos outros palácios e 

museus nacionais, para manter um discurso expositivo consistente, que o MNAA 

incorpore espécimes posteriores a 1850, simplesmente porque o MNAC é um museu de 

Belas Artes e porque não existe uma instituição com a mesma abrangência territorial 

que se ocupe das coleções de Artes Decorativas da segunda metade do século XIX que, 

deste modo, se vão delapidando?  

Estas e outras questões pertinentes merecem uma análise transversal, 

eventualmente a realizar no seio da referida Comissão para as Aquisições, a agendar 

como uma das prioridades da tutela, que deve deixar de se ocupar tanto com eventos 

que dão maior visibilidade mas que são efémeros e quase sempre inconsequentes para 

os museus, para acautelar a perenidade dos acervos e a presença dos museus como 

entidades atuantes na sociedade contemporânea.  

Há que aproveitar as conjunturas de fortes restrições orçamentais, como a que 

vivemos, para erguer os alicerces que irão assegurar o futuro das instituições, e o futuro 

dos museus passa, como sempre passou, pela qualidade e pela representatividade das 

suas coleções, que se querem organismos vivos e dialogantes. E nem será necessário 

perder tempo com grandes reflexões ou validações teóricas pois a profusa produção 

teórica na área da Museologia e a experiência dos nossos pares internacionais dizem-nos 

que basta escolher os melhores modelos e implementá-los. Assim haja vontade! 
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CONCLUSÕES 

 

Independentemente resultados e das reflexões que possam ser produzidos em 

torno dos modelos gestionários para os museus, sejam estes entendidos numa perspetiva 

estritamente economicista, como geradores de receitas - pela via do turismo ou qualquer 

outra - ou tendencialmente como lugares privilegiados de educação e de formação do 

indivíduo e das comunidades, certo é que sem coleções periodicamente renovadas e 

ampliadas, a instituição “museu” deixa de ser viável por não cumprir uma das principais 

funções a que está obrigada: a da incorporação de bens culturais. 

Parecer-nos pois, inquestionável, que a grande “aposta” para a subsistência da 

instituição “Museu” passa, necessariamente, pela constituição de coleções de grande 

qualidade, que espelhem, afinal, as caraterísticas identificadas na lei para o 

reconhecimento de bens culturais móveis: autenticidade, raridade, singularidade, 

exemplaridade, originalidade e valor de memória.242

À semelhança do que tem sido defendido por diferentes historiadores e teóricos 

da Museologia (ÁVILA, 2003), também nós advogamos que é preferível um museu 

investir na incorporação de um só bem de absoluta relevância cultural para a 

comunidade e de inquestionável interesse para o seu acervo, do que dispersar esforços e 

verbas disponíveis – sempre escassas, mesmo em períodos de maior largueza económica 

– na aquisição de bens que não façam a instituição crescer qualitativamente, sejam 

dignos de integrar as respetivas exposições de longa duração (ou “permanentes”) e, in 

extremis, justifiquem a verdadeira função do Museu. Não será demais recordar que os 

Museus se distinguem das demais instituições vocacionadas para a salvaguarda do 

património cultural, como é o caso dos arquivos, das bibliotecas ou das cinematecas, 

entre outras, pelo facto de serem realidades únicas e irrepetíveis

  

243

                                                           

242 Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, artigo 2º - Conceito e âmbito do património cultural. 

. 

243 São exatamente estas duas caraterísticas que devem fundamentar a missão e a vocação de cada Museu, 
no momento da sua definição. Se um museu não foi capaz de identificar e isolar a sua vocação em relação 
à dos seus congéneres, é porque já perdeu a identidade e a sua razão de ser. 
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Se atentarmos no exemplo do MNAA, indiscutivelmente o primeiro museu de 

Belas Artes do País e aquele que, se excetuarmos outros museus monográficos e de 

interesse universal pela especificidade das suas coleções, como é o caso do Museu 

Nacional dos Coches, ou até mesmo o MNAz – primeiramente deve almejar a figurar no 

ranking internacional dos grandes museus de Arte, poderemos questionar qual das 

incorporações realizadas nos últimos quarenta anos terão efetivamente contribuído para 

o cumprimento daqueles objetivos, ou tão-somente para o aumento do número de 

visitantes. O Mattia Preti que até teve honras de jornal, o pequeno Tiepolo [mais um] 

por milhão e meio de euros, ou a infinidade de bens artísticos destinados às coleções das 

ditas Artes Decorativas que pouco mais espaço têm para crescer e que acabarão em 

reserva, ou quiçá mesmo cedidas a título precário a uma qualquer entidade terceira, 

como tem sido prática desde há muito? As maiores carências da sua pinacoteca, desde 

há muito identificadas pelas sucessivas direções do MNAA, continuam por suprir, 

sobretudo ao nível da pintura europeia. Por isso interrogamo-nos se não teria feito mais 

sentido assegurar a aquisição de obras de Canaletto, Guardi, Fragonard e outros autores 

mundialmente reconhecidos que, não estando representados nas coleções públicas, 

sempre contribuiriam para catapultar o Museu de Lisboa para os circuitos 

internacionais, servindo de “moeda de troca”, ao mesmo tempo que trariam mais 

prestígio interno ao acervo, facilitando o contacto dos investigadores e dos públicos, 

com obras de grandes mestres. O investimento que tem sido feito, nos últimos anos, 

pelas direções no MNAA, no sentido da supressão destas lacunas através da exposição 

temporária de obras de arte de valor incontestável cedidas por entidades terceiras (com 

o imediato retorno a nível das bilheteiras, convém recordar), por muito louvável que 

seja, não resolve a questão de fundo, apenas a mitiga. 

A falta de investimento da Administração na aquisição (termo que deve ser 

entendido na sua completa aceção e não como mero sinónimo de “compra”, recordamos 

uma vez mais) de bens culturais significativos para o enriquecimento dos acervos tem 

sido uma constante em Portugal, desde a implantação do regime democrático, como 

ficou expresso em anteriores capítulos deste trabalho e que seguidamente procuraremos 

sumariar, concluindo no imediato que os museus de Arte estatais continuam a fazer 

depender a sua sobrevivência institucional e a cumprir a sua missão educativa graças às 

coleções herdadas da nacionalização dos bens das Ordens Religiosas, da Igreja Católica 

e da extinta Casa Real, de finais do século XIX e início do século XX, ou, no caso dos 
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principais museus lisboetas, de incorporações concretizadas em pleno Estado Novo. A 

dureza dos números é incontestável! 

Entende-se naturalmente que assim seja por razões de ordem histórica que 

determinaram a promulgação do decreto de extinção das Ordens Religiosas (1834), bem 

como das leis de Separação de 20 de abril de 1911 e de Proscrição da família de 

Bragança, de 15 de outubro de 1910, diplomas ao abrigo dos quais foram trazidos para 

os museus o que de melhor existia em Portugal ao nível do património cultural móvel, 

mas já não se entenderá a incapacidade que o Estado democrático veio a demonstrar 

ampliação dos acervos museológicos com bens artísticos de relevância cultural e 

qualidade artística que pudessem ombrear com os “herdados” de períodos passados.  

Desde logo não podemos deixar de assinalar a grande dificuldade por nós 

experimentada na recolha, em tempo, de dados contabilísticos atinentes às aquisições 

onerosas realizadas pelo Estado nos primeiros quinze anos de democracia, por força da 

extrema dispersão das fontes primárias, dos muito deficientes inventários museológicos 

e das limitações, em termos de pesquisa, das ferramentas tecnológicas que os 

disponibilizam. Este terá sido mesmo o maior entrave com que nos deparámos e que, 

necessariamente, condiciona os resultados finais apresentados no que respeita à 

quantificação das verbas despendidas. Assim se explicam as omissões nas tabelas de 

bens culturais incorporados nos museus em estudo entre 1974 e 2010 que reproduzimos 

no Anexo Documental, ficando claro que o presente trabalho académico, que inaugura 

uma área de estudo até aqui pouco explorada, carece de continuidade no futuro através 

de projetos de investigação que beneficiem de prazos mais alargados. 

Não obstante o que fica dito, o tratamento e a análise da informação compilada 

permite-nos avançar com alguns resultados concretos, a partir dos quais construímos a 

conclusão substantiva a que acima aludimos. 

Na segunda metade da década de 1970, as políticas culturais direcionaram a sua 

atenção para outras áreas que não a do enriquecimento dos acervos artísticos através da 

aquisição de novos objetos artísticos, o que deve ser entendido em contexto alargado. 

Estes museus-coleção, historicamente elitistas, não espelhavam os valores da sociedade 

democrática que defendia a cultura para as massas e que via na Nova Museologia e nos 

museus regionais, locais e nos novíssimos ecomuseus, o caminho a seguir e o modelo 

mais coetâneo com a ideia de transversalidade e de proximidade da cultura às 
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populações. A instabilidade política e a conjuntura económica periclitante constituíram 

também fatores adversos às aquisições onerosas de bens artísticos, sobretudo os de 

superior qualidade que, em larga escala, atravessavam as fronteiras portuguesas, 

acompanhando o fluxo emigratório das grandes fortunas. 

O 25 de abril de 1974 imprimiu uma nova dinâmica às coleções privadas (com 

acentuada relevância ao nível da pintura) pois, se durante o Estado Novo as oscilações 

de propriedade eram comuns, tendo mesmo sido iniciado o inventário de algumas 

dessas coleções, por iniciativa privada, as quais eram apresentadas em exposições 

públicas, com o início do regime democrático a flutuação das coleções por especulação 

nas vendas de bens culturais passou a ser uma constante. Em decorrência do que fica 

dito, o Estado Português acabaria por perder o rasto da maior parte dessas coleções, 

concluindo então pela necessidade de refazer todo o percurso da inventariação a fim de 

manter atualizado o cadastro nacional do património histórico-artístico existente em 

território português. A própria inspeção dos bens culturais com proteção legal por parte 

das autoridades estatais revestiu-se de dificuldades acrescidas, por retração dos seus 

proprietários e detentores. 

Nas duas primeiras décadas após a Revolução “dos cravos”, foi claro o 

investimento dos sucessivos Governos Constitucionais na arte contemporânea, como 

modo de incentivar a criação artística que fervilhava no Portugal livre e aberto ao resto 

do mundo, fazer entrar em [todos] os museus de Arte os ventos da contemporaneidade e 

dos novos ideais democráticos e estreitar a ligação entre a cultura e a população.  

Esta clara predileção pela modernidade conduziria à proliferação incontrolada de 

núcleos de arte contemporânea, adquirida tanto por via da compra oficial como da 

doação dos próprios artistas plásticos, originando uma situação caótica nas coleções 

públicas onde pontuam duplicações desnecessárias e inconsequentes para os acervos, 

assim como em incorporações circunstanciais de obras cujo valor cultural é hoje muito 

discutível e que constituem ónus para as instituições que as albergam. 

A ausência de linhas orientadoras determinaria ainda, a prazo, a manutenção de 

hiatos significativos no devir evolutivo das Artes Plásticas nacionais que as coleções do 

Estado deveriam documentar. É disso exemplo o acervo do Museu Nacional de Arte 

Contemporânea – Museu do Chiado, principal beneficiário das novas aquisições – 

sobretudo obras pictóricas -, onde são ainda hoje notórias as lacunas respeitantes às 
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décadas de 1940 à primeira metade de 1970, ausentes dos “planos aquisitivos” pós-

revolucionários porque naturalmente conotadas com o regime político deposto. Visão 

contrária teria, como se sabe, a Fundação Calouste Gulbenkian que procurou adquirir 

junto de colecionadores e galeristas, para o projetado Centro de Arte Moderna, as já 

então poucas obras disponíveis que permitissem ilustrar a criação artística portuguesa da 

primeira metade do século XX e assim constituir a mais completa coleção de arte 

portuguesa moderna e contemporânea. 

Como ficou demonstrado na Parte II deste trabalho, decorridos os primeiros anos 

em democracia, em que as aquisições onerosas trouxeram algum rejuvenescimento às 

coleções dos museus de arte estatais, sob a clara liderança do MNAC, mas beneficiando 

também novos museus monográficos como o MNAz ou o MCer e todos aqueles que 

acolhiam no seu seio obras de arte e bens culturais produzidos no período pós-

revolução, como o MFTPJr e o próprio MJM, as compras foram sendo gradualmente 

substituídas pelas doações e legados, numa tendência que de algum modo manter-se-ia 

no século XXI, quando as dotações previstas nos orçamentos da tutela para aquisição de 

bens culturais chegaram ao valor nulo. Porém, mesmo assim, o panorama geral é 

desolador, sobretudo para os museus localizados fora de Lisboa, como se pode verificar 

pelos Gráficos infra (nºs 13-13A a 21-21A), que permitem comparar a evolução das 

incorporações através do número de processos registados antes e depois da criação do 

Instituto Português de Museus. 
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 As modalidades de aquisição não onerosas acima aludidas permitiriam, por um 

lado, evitar a completa estagnação dos acervos através do generoso contributo de 

entidades singulares e coletivas - onde se incluem as associações dos Amigos dos 

Museus mas também alguns dos seus associados (sobretudo antigos diretores de 

museus), que em nome individual também contribuíram para o acréscimo das coleções, 

sobretudo no MNAC, MNAA, MNAz e MJM. Contudo, e à semelhança do que sucede 

com as aquisições por compra, por ausência de uma política de incorporação bem 

delineada por cada entidade museológica e superiormente coordenada pelos sucessivos 

organismos que foram tutelando a rede de museus e palácios nacionais, muitas destas 

incorporações em pouco contribuíram para a elevação cultural dos acervos, acabando 

Gráfico 21 

Gráfico 21A 
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por ser remetidas para as reservas por não terem enquadramento nos discursos 

expositivos nem verdadeiramente se coadunarem com a vocação da instituição recetora.  

 Olhando uma vez mais para os Gráficos acima reproduzidos, não podemos 

deixar de assinalar o facto de, no período pós IPM, ter havido alguma preocupação da 

tutela em contemplar vários museus com novos bens culturais comprados, não deixa de 

ser visível a preponderância dos museus de maiores dimensões, sobretudo os situados 

em Lisboa. O grande preterido, ao longo destas últimas décadas tem sido, sem dúvida, o 

MNMC que, sendo um museu nacional e porventura o museu de arte mais importante 

do centro do País, não tem visto o seu acervo crescer como seria expectável; por essa 

razão, e atendendo ao número irrisório de incorporações realizadas pelo Museu de 

Coimbra, estatisticamente surge acoplado à categoria de “Outros Museus”, ao lado do 

Museu de Lamego, do MGV, CMAG, entre outros. 

 Pese embora o trabalho louvável que alguns dos museus têm vindo a 

desenvolver junto de colecionadores e de possíveis mecenas individuais e empresariais, 

o peso do mecenato cultural é ainda muito incipiente, sobretudo em matéria de 

aquisições de bens culturais. Um caso merece, todavia, menção especial, pelo facto de 

ter conseguido manter uma espécie de “bolsa” de mecenas que, sempre que chamados a 

colaborar na compra de bens culturais relevantes surgidos no mercado nacional ou 

internacional, têm respondido positivamente: o Palácio Nacional da Ajuda-Museu. É 

esta, aliás, a entidade responsável pelos valores apresentados nos Gráficos nºs 21 e 21A, 

atinentes aos Palácios Nacionais, sendo que para os demais (Sintra, Queluz, Mafra e 

Pena), os valores são insignificantes. 

 Museus com outra dimensão e abrangência territorial, como a Museu Francisco 

Tavares Proença Jr., de Castelo Branco, ou o Museu de Évora, cujas coleções de arte 

conheceram algum incremento nos primeiros quinze anos de democracia, sobretudo 

pela já mencionada via da arte contemporânea, viram as suas expetativas de crescimento 

reduzidas nas últimas duas décadas, muito embora os bens incorporados em ambos os 

casos sejam de algum modo importantes para os respetivos acervos: é o caso das 

colchas indo-portuguesas (provenientes da coleção Vilhena) e de Castelo Branco, para o 

museu albicastrense, e das pinturas atribuídas a Álvaro Pires, a Pierre-Antoine Quillard 

e a Diogo de Contreiras ou à Escola Eborense do século XVII, no caso do museu 

alentejano. 
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 Outras modalidades de incorporação como a dação em pagamento, a 

transferência ou a afetação permanente assumiram, ao longo dos trinta e seis anos em 

estudo, um papel meramente episódico, resultando por vezes da simples reconhecimento 

formal e administrativo da titularidade de bens culturais que se encontravam em 

situação de depósito de longa duração ou que deram entrada em contexto museológico 

por via extintiva de outras entidades públicas. 

 No período sobre o qual incide o presente trabalho, distinguem-se claramente 

três picos no volume total das aquisições por compra para os museus nacionais: 1976, 

1979 e 2001. A primeira data assinala o início de um (muito curto) período de alguma 

acalmia e de estabilização institucional, após a tomada de posse do I Governo 

Constitucional, que logo terminaria com a primeira intervenção do Fundo Monetário 

Internacional no nosso País, em 1977. Os grandes – e únicos – beneficiários são, uma 

vez mais, o MNAC e o MJM. 

 Já a excecionalidade numérica de compras realizadas para os museus no ano de 

1979 não equivale a um acréscimo substantivo das coleções, pois a maioria dos bens 

artísticos então incorporados são conjuntos de desenhos, designadamente de Maria 

Adelaide Cruz (MNAC) e de aguarelas de José Barata Moura, representando 

pelourinhos portugueses (MFTPJr.). 

 O ano de 2001 foi, sim, verdadeiramente único e irrepetível pela conjugação de 

fatores a que aludimos na Parte II deste trabalho, tendo então sido beneficiados o 

MNAz, o MNAC, mas ainda o MNSR e o Museu da Música, razão pela qual figura 

também neste estudo pois a sua não inclusão deturparia, em nosso entender, a leitura 

dos dados. A partir de então, mas de forma claramente acentuada após a criação do 

IMC-IP, registou-se um retrocesso irreversível nas aquisições onerosas, até que nos dois 

últimos anos se atingiu o valor zero para a totalidade dos museus e palácios nacionais. 

 Outra conclusão passível de retirar da confrontação direta entre os Gráficos 22 

e 23 abaixo reproduzidos, e que organizam a informação em função das tipologias dos 

bens culturais comprados para os museus de arte, é a de que os quantitativos são 

substancialmente distintos, nos períodos pré e pós IPM, sobretudo no que concerne à 

Pintura e à Cerâmica, as categorias que ocupam os dois primeiros lugares no ranking e 

que, curiosamente, invertem posições entre si. 
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 Verifica-se também, após 1991, uma diversificação das tipologias, com as 

primeiras compras de peças de Joalharia e Ourivesaria (na proporção exata de 15 para 

20), categorias de bens consideradas prioritárias em matéria de salvaguarda após a 

supressão das fronteiras internas na Europa comunitária, da Fotografia, que começa a 

merecer o lugar que lhe era devido nas coleções de arte, e também das Instalações e dos 

novos media usados pela arte contemporânea. 

 A partir de 1994, ano em que é finalmente inaugurado o Museu da Música em 

instalações provisórias na estação de metropolitano do Alto dos Moinhos, há verbas que 

passam a ser canalizadas pela tutela para a aquisição não somente de instrumentos 

musicais mas também de espólios musicológicos e de objetos artísticos de valor 

iconográfico para a nova instituição.  

 

 

 

 
Gráfico 22 
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Quanto à origem dos bens artísticos incorporados por compra - e pese embora, e 

uma vez mais, a insuficiência dos dados disponibilizados pelo MNAC, cujo inventário 

apenas menciona a “compra pelo Estado”, indiciando a aquisição pelo organismo tutelar 

mas omitindo a fonte – podemos também verificar que a maioria das transações resultou 

de ajustes diretos com colecionadores privados ou com os próprios autores das obras, 

tanto no período anterior como posterior à criação do IPM. Seguem-se, em termos 

percentuais, as aquisições feitas junto do mercado secundário, tendência iniciada em 

meados da década de 1980 mas que é mais evidente a partir da década seguinte, quando 

o mercado leiloeiro nacional conhece um grande incremento com a abertura ao público 

do Palácio do Correio Velho e da Cabral Moncada Leilões. O antiquariato e as galerias 

ocupam uma posição mais modesta neste ranking e, com um valor residual, haverá 

ainda que citar estabelecimentos comerciais não especializados em antiguidades, como 

é o caso de ourivesarias ou lojas de tapetes, e a importação de bens culturais adquiridos 

no mercado internacional. 

Finalmente, importa ainda referir que, no período em estudo, a obra mais cara 

adquirida pelo Estado foi a pintura Deposição de Cristo no túmulo, de Tiepolo (MNAA) 

e as menos dispendiosas as medalhas comemorativas incorporadas no acervo do Museu 

Gráfico 23 



 242 

José Malhoa, cujo valor unitário oscilava entre 250$00 e 300$00, em finais dos Anos 70 

do século passado. 

 Analisadas genericamente as incorporações realizadas pelos museus de Arte ao 

longo de trinta e seis anos, interessará também aqui fazer uma breve referência às 

propostas de venda de bens culturais nunca concretizadas e identificar os fundamentos 

recorrentemente invocados pela Administração para declinar essas ofertas, que 

poderemos tipificar em função dos seguintes critérios de avaliação: 

a) Bens reconhecidamente sem interesse histórico-documental ou artístico; 

b) Bens culturais sem enquadramento temático ou cronológico nos acervos dos 

museus e palácios nacionais, sendo que só muito excecionalmente a 

administração do património entendeu dever canalizar o proponente para 

entidades museais tuteladas por entidades terceiras, em cujos acervos aqueles 

bens poderiam ter enquadramento;  

c)  Constrangimentos orçamentais e/ou inexistência de dotações específicas para a 

aquisição de bens museológicos; 

d) Preço demasiado elevado, sem possibilidade de consenso entre as partes por 

ausência de arbitragem legal (como sucedida em períodos anteriores); 

e) Subida abrupta do valor correspondente à base de licitação, relativamente a bens 

culturais vendidos em leilão, ultrapassando o orçamento disponível pela 

administração; 

f) Atraso prolongado na resposta do Estado, conduzindo a que o vendedor retire a 

proposta de venda ou ultime o negócio com outra entidade; 

g) Dúvidas suscitadas relativamente à autenticidade dos bens culturais, mesmo 

após observação direta, que limitações técnicas, temporais ou pecuniárias 

impediram de confirmar através de métodos laboratoriais adequados.  

 

Raríssimos foram os casos que pudemos detetar em que as propostas de aquisição 

para as coleções públicas partiram das próprias entidades museais, salvo em vésperas de 

vendas em hasta púbica, quando os bens culturais figuravam nos catálogos das 

respetivas casas leiloeiras. Por outras palavras, não existe nem nunca existiu244

                                                           

244 Salvo algumas honrosas exceções, como o caso do Museu de Cerâmica que, no ano de 1988 endereçou 
à tutela uma relação de bens culturais julgados indispensáveis para completarem o acervo. Para tal, 

, uma 
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atitude pró-ativa por parte dos museus no sentido de proporem à tutela, atempadamente, 

de forma bem fundamentada e depois de efetuadas as necessárias sondagens junto dos 

legítimos proprietários, a aquisição de bens culturais que deveriam integrar os 

respetivos acervos. E se tal não sucedeu é porque – e uma vez mais - os museus nunca 

elaboraram o indispensável e rigoroso documento da Política de incorporações nos 

termos em que o mesmo deve ser redigido e não como um simples manifesto de 

princípios e intenções genéricas, como os drafts que chegaram a ser redigidos por 

alguns dos museus dependentes do extinto IMC, em 2006, sem nunca terem sido 

formalmente aprovados pela tutela. Escusaram-se de cumprir este requisito legal os 

museus de maior dimensão e com responsabilidades acrescidas, até por força do papel 

que desempenham no seio da Rede Portuguesa de Museus, tais como o MNAA, o 

MNAC e ainda, noutra esfera tipológica, os Museus Nacionais de Arqueologia e de 

Etnologia. Entendiam algumas destas entidades que a elaboração de tal documento não 

constituía de todo uma prioridade, no sentido em que não existiam dotações específicas 

para a aquisição de obras de arte, confirmando uma vez mais que o termo “aquisição” 

continua a ser conotado unicamente com a compra. 

A inexistência de diretrizes claras sobre as incorporações de bens museológicos tem 

redundado na aceitação, por parte dos museus, de bens culturais secundários, 

irrelevantes para os seus acervos e que, muito embora possam ter valor de mercado e/ou 

serem esteticamente apelativos, não deveriam nunca transpor a fronteira do 

colecionismo privado para o universo das coleções públicas pois, embora seja 

indiscutível que os museus são também “colecionadores”, os princípios que subjazem à 

constituição e ampliação dos respetivos acervos são diametralmente opostos aos que 

movem os particulares. Do mesmo modo, defendemos que os museus não podem 

continuar a insistir na incorporação de bens que são alheios à sua vocação ou que ab 

initio não considerem dignos de virem a integrar a exposição de longa duração, em 

nome de um superior dever de “salvaguarda” patrimonial, por aparente falta de 

beneficiários alternativos ou tão-somente para suprir a falta de incorporações mais 

relevantes. 

                                                                                                                                                                          

apresentava uma lista estabelecida a partir de sondagens realizadas junto de antiquários, solicitando a 
atribuição de uma verba global para a compra das peças elencadas, “dada a eventualidade de algumas já 
não se encontrarem no mercado e impor-se a sua substituição, pela ordem de preferência pela qual foi 
elaborada esta lista.” (cf. Arquivo DGPC. Fundo IPPC, Of. N.º 745, de 13 de janeiro de 1988). 
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A manutenção de qualquer bem cultural que seja incorporado e inventariado pelo 

museu vai onerar a instituição para o futuro; quererão os museus comprometer os seus 

já parcos orçamentos com novos compromissos decorrentes da obrigação de conservar 

objetos que não vão valorizar ou trazer qualquer tipo de acréscimo qualitativo aos 

acervos? E com que objetivo?  

O facto de os museus terem, na modernidade, ampliado enormemente o seu campo 

tipológico e cronológico, não significa que todos os objetos tenham passado a merecer o 

direito de elevação a bens museológicos; bem pelo contrário! Se considerarmos, por 

exemplo, o caso do design contemporâneo, só fará sentido que o museu incorpore os 

protótipos, do mesmo modo que para os múltiplos, como a fotografia, apenas deverão 

ser incorporadas nos acervos os espécimes vintage, pois são os únicos que de algum 

modo mantêm as caraterísticas essenciais à definição de “bem cultural” como a 

originalidade, a raridade e a singularidade. A proliferação de museus criados a partir de 

coleções de um indivíduo, que por isso mesmo espelham os princípios do colecionismo 

privado (ex.: Museu do Design-Coleção Francisco Capelo, Museu Calouste 

Gulbenkian)245

O documento-base da Política de Incorporações, obrigatório nos termos da LQMP, 

não pode limitar-se a ser um guia orientador das futuras incorporações (onerosas e 

gratuitas), mas tem de ser entendido como um instrumento essencial à gestão das 

coleções, pois é precisamente nele que toda a atividade museológica começa e dele 

depende, pois é através das suas aquisições que um museu define, efetivamente, a sua 

 parece ter vindo a deturpar o conceito e a função primordial do museu, 

designadamente no concerne às incorporações de bens museológicos; nos museus 

apenas devem dar entrada os bens culturais de exceção pelo valor de memória que 

encerram e cujo estudo, conservação e exposição as instituições possam assegurar, e não 

necessariamente os que têm maior valor estético ou de mercado, caraterísticas que não 

podem determinar as prioridade de salvaguarda do património para as gerações 

vindouras. 

                                                           

245 Para já não falar das situações deveras ambíguas que correspondem à criação de museus com dinheiros 
públicos, pelo Estado ou por autarquias, a fim de acolherem coleções a título de comodato ou de depósito, 
as quais mantêm a titularidade privada, sabendo-se que a qualquer momento poderão vir a ser levantadas 
pelos legítimos proprietários, deixando as instituições vazias, como tantas vezes sucede noutros países. 
Basta recordarmos os casos do MACE-Museu de Arte Contemporânea de Elvas, o CAMMB-Centro de 
Arte Modernas Manuel de Brito (Algés/Oeiras) ou o próprio Museu Berardo, entre outros. 
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missão. Por isso defendemos que a Política de Incorporações, que deverá ser 

amplamente divulgada dentro e fora da instituição, deve distinguir coleções estruturais e 

núcleos secundários, elencar prioridades e lacunas, para logo enumerar as obras e os 

bens essenciais, mesmo que estes integrem coleções privadas e que não estejam à 

venda, ou que se encontrem no estrangeiro. Ao fazerem-no, os museus estão, afinal, a 

reconhecer os bens culturais que devem ser equiparados a “tesouros nacionais”, 

passando a beneficiar de especial tutela do Estado, bem como a contribuir ativamente 

para a enunciação de políticas museológicas objetivas, atuantes que genuinamente 

contribuam para a salvaguarda do nosso património artístico. Para tal, a administração 

do património cultural tem à sua disposição, pelo menos desde a I República, duas 

ferramentas que não tem querido ou sabido usar convenientemente: a classificação 

jurídica e o controlo efetivo das exportações e das importações, de modo a impedir a 

expatriação de bens culturais essenciais e a promover o retorno a Portugal de 

insubstituíveis testemunhos materiais do nosso passado coletivo. 

Naturalmente que o recurso a estes instrumentos e a sustentação de uma política 

cultural consistente não prescindem da constituição de um Fundo monetário específico, 

capitalizado por mais do que uma via, com verbas dos setores público e privado, geridas 

em conformidade com os documentos-base das aquisições, assim como de uma 

Comissão especializada que, com total transparência, faça cumprir as diretrizes 

previamente estabelecidas e de exercer uma ação reguladora sobre as coleções públicas, 

conforme proposto na Parte III do presente trabalho.  

Mais, como também ficou dito acima, no capítulo 2 da Parte III, não sendo possível 

o Estado garantir a compra de todos os bens culturais fundamentais para as coleções 

públicas, deverá envidar todos os esforços para que os mesmos permaneçam em 

território nacional, mesmo que na posse de particulares, desenvolvendo um sistema 

relativamente fácil de divulgação dos bens culturais em vias de serem expatriados na 

sequência da apresentação de pedidos de exportação ou de expedição definitivas, à 

semelhança do que é praticado noutros países. Só assim os organismos do Estado 

responsáveis pela preservação, conservação e salvaguarda do património cultural que a 

todos pertence e a todos é merecido, cumprirão em plenitude a missão que justifica a 

sua existência institucional. 
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O Estado não poderá continuar a atuar nesta matéria de forma casuística e 

inconsequente, acenando com possíveis soluções técnicas e financeiras sempre que a 

opinião pública se indigna com um novo caso de perda de património cultural comum, 

entre as quais se contam as promitentes Comissões de Aquisições e os utópicos reforços 

monetários dos já existentes Fundos de Fomento Cultural e de Salvaguarda, que nunca 

se concretizam.  

O mesmo Estado que reconhece a necessidade de se renovarem os acervos 

museológicos de entidades por si subsidiadas, como é o caso da Fundação Coleção 

Berardo e da Fundação de Serralves246

Não podemos deixar de referir que, por coincidência, no momento em que 

escrevemos estas linhas o MNAA acaba de anunciar publicamente a intenção de vir a 

apelar, pela primeira vez na história da museologia portuguesa e com o apoio do jornal 

Expresso, ao crowdfuding, ou seja, à colaboração da sociedade civil na aquisição de 

uma obra pictórica da autoria de Domingos António Sequeira, avaliada em 600.000,00 € 

e que, segundo a comunicação social, estaria em vias de sair do País. Sendo de louvar a 

iniciativa, o facto de se tratar de uma decisão isolada e descontextualizada, ou seja, 

relativamente à qual não são conhecidos os critérios que terão levado o museu e a tutela 

a optarem por esta obra (ainda desconhecida) e não outro qualquer bem cultural 

entretanto expatriado, reforça a ideia da indispensável transparência administrativa que 

sempre deve presidir a este tipo de ações para que o Estado se apresente como uma 

pessoa de bem. 

, tem de se mostrar capaz de capitalizar e de 

manter um Fundo específico para as aquisições dos museus e palácios nacionais, 

sobretudo os que dependem administrativamente da Cultura. 

Posto tudo o que fica dita, diríamos que a nossa tese servirá para demonstrar que, no 

cômputo geral, as incorporações de bens artísticos nos museus do Estado realizadas 

durante a vigência do regime democrático reveleram-se pouco relevantes para o 

enriquecimento dos acervos, sobretudo se comparadas com as recebidas do período 

                                                           

246 Ainda bem recentemente a Portaria n.º 687/2013 (Diário da República, 2.ª série, n.º 200, de 16 de 
outubro de 2013) reconhecia a necessidade “de garantir níveis de permanente atualização” da Coleção do 
Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves atribuindo, por via do FFC, 500.000,00 € anuais 
entre 2013 e 2015 para a aquisição de obras de arte, conforme estabelecido no Protocolo celebrado entre o 
Ministério da Cultura e a Fundação de Serralves em 6 de março de 2007.  
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histórico imediatamente anterior, em que o Estado se empenhou na aquisição de obras 

verdadeiramente significativas para os museus, como é o caso das oriundas da antiga 

coleção Burnay, para as quais chegou mesmo a ser aberto uma linha de crédito especial, 

mas também na aceitação de doações e legados que continuam a enobrecer as coleções 

públicas. 

Já para o período em estudo as incorporações efetivamente importantes têm um 

caráter episódico, restringindo-se, diríamos, à dação da coleção de escultura do 

Comandante Vilhena, que viria a ocupar um lugar vital no acervo do MNAA, ou as 

coleções cerâmicas do Visconde de Sacavém e de A. Lucas Cabral, que deram origem 

ao Museu de Cerâmica das Caldas da Rainha.  

Se, genericamente, admitirmos que os melhores bens artísticos produzidos ou 

encomendados por e para figuras e instituições portuguesas ao longo da nossa História 

já se encontram em contexto museológico por via das nacionalizações (como sucedeu, 

aliás, com várias outras realidades europeias), as futuras aquisições não poderão 

continuar a admitir bens de “segunda água” que vão surgindo e que apenas servem para 

dar cumprimento a uma obrigação museológica, como acabou por ser feito nos últimos 

cerca de quarenta anos. Continuam a existir, tanto em Portugal como no estrangeiro, 

bens artísticos da maior relevância cultural para os museus nacionais, porque com 

ligação direta com o nosso passado coletivo; do mesmo modo, os museus não poderão 

descurar a internacionalização dos seus acervos, almejando a incorporação de obras de 

autores maiores cujo retorno far-se-á sentir em termos de prestígio instituicional inter 

pares e de reconhecimento público, fatores que inevitavelmente conduzem a um 

aumenti do número de visitantes e de receitas. 

Para que seja possível invertar a tendência das últimas décadas haverá, recordamos 

que conjugar três fatores: i) a definição clara e publicitada de uma política de aquisições 

para os museus portugueses, tendo por base os documentos escorreita e criteriosamente 

elaborados por cada um dos museus; ii) a constituição de uma Comissão de Aquisições 

com abrangência temática e competências científicas alargadas, destinada a avaliar e/ou 

propor novas incorporações através da emissão de pareceres rigorosamente 

fundamentados e transparentes e devidamente divulgados, que admitissem ainda o 

direito de contraditório; iii) a criação de um Fundo para Aquisições de bens 

museológicos, com caráter permanente e para o qual seriam canalizados todas as verbas 
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realizadas pela via do mecenato, entre outras, também ele gerido com total 

transparência, permitindo a aquisição dentro e fora de fronteiras de bens que, na 

sequência das duas ações acima referidas, seriam considerados de inquestionável 

interesse. 

Naturalmente que os padrões de qualidade e valor cultural definidos para as 

aquisições onerosas seriam extensíveis às demais modalidade de incorporação previstas 

na lei e cujo significado este trabalho procurou também esclarecer, contribuindo, 

esperamos, para um melhor entendimento e subsequente aplicação destes conceitos 

pelos museus. 
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III.2 – Websites Institucionais 
 
ArtFund - The National Fundraising Charity for Art, UK 
URL: http://www.artfund.org/ 
 
CHRISTIE’S – Auctions & Private Sales,  
« http://www.christies.com/» 
 
DGPC - Direção-Geral do Património Cultural, PT 
« http://www.patrimoniocultural.gov.pt/» 
 
FNAC – Le Fonds National d’ Art Contemporain 
«http://www.fnac.culture.gouv.fr/presentation.html» 
 
Heritage Lottery Fund, UK 
«http://www.hlf.org.uk/Pages/Home.aspx» 
 
INE - Instituto Nacional de Estatística, PT 
«www.ine.pt» 
 
Ministère de la Culture et de la Communication, FR 
«http://www.culturecommunication.gouv.fr/» 
 
MLA-Museums, Libraries and Archives, UK 
Acceptance in Lieu Annual Reports [documento em PDF] 
«http://www.mla.gov.uk/information/publications/00pubs.asp» 
 
PORDATA – Base de dados Portugal Contemporâneo 
Fundação Francisco Manuel dos Santos 
«www.pordata.pt» 
 
SOTHEBY’S: Fine Art Auctions & Private Sales 
« http://www.sothebys.com/en.html» 
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