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!
Resumo !
!
Esta tese pretende reflectir sobre o futuro do Museu de Arte Popular dentro do seu 

actual enquadramento ideológico, institucional e de relação com a produção, 

interpretação e divulgação da Arte Popular contemporânea. Passando em breve revista 

os antecedentes da sua criação, reflectiremos como o discurso etnológico em Portugal 

concorre para a sua definição enquanto museu e demonstraremos a sua relevância de 

existir no momento actual. Apresentaremos, desta forma, uma proposta de redefinição 

do seu posicionamento enquanto instituição museológica, bem como atentaremos nas 

aplicações práticas da sua implementação no seu todo. Para um percurso pela história 

da etnologia em Portugal, focar-nos-emos, ainda, na relação do Museu de Arte 

Popular com os Museus Nacionais de Arqueologia e Etnografia, todos situados no 

eixo de Belém.!

!
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Abstract!
!
This work aims to reflect on the future of Museu de Arte Popular within its present 

ideological and institutional framework and within its relationship with the 

production, interpretation and dissemination of contemporary Portuguese folk art. 

Passing by the history of its creation, we reflect on the ethnological discourse in 

Portugal and realize how it is associated with the definition of this museum and 

demonstrate the relevance of its existence at the present time. Therefore, we propose a 

redefinition of the museum as a whole and think about its practical applications for its 

implementation. For a tour throughout the history of ethnology in Portugal we also 

focus on the Museu Nacional de Etnologia and Museu Nacional de Arqueologia for a 

articulation between the three museums, all situated on the axis of Belém, Lisbon. 
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Não é o passado literal que nos governa, excepto, talvez, numa acepção 
biológica. São as imagens do passado: com frequência tão intensamente 
estruturadas e tão imperativas como os mitos. As imagens e as construções 
simbólicas do passado encontram-se impressas, quase à maneira de informações 
genéticas, na nossa sensibilidade. !
George Steiner, in O Castelo do Barba Azul, 1971!!!
!
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— Um projecto de futuro para o Museu de Arte Popular —

Introdução!!
A presente dissertação pretende apresentar um projecto de futuro para o Museu de 

Arte Popular. Tomando como ponto de partida os antecedentes da sua criação, 

procurámos encontrar eixos de definição deste museu na contemporaneidade. Num 

momento em que cada vez mais existe um rememorar e reviver de tradições, o Museu 

de Arte Popular afigura-se-nos como o estandarte da representação destes novos usos 

do popular.  

 Este trabalho surge também no seguimento de sete meses de colaboração 

voluntária no Museu de Arte Popular, em 2011 - ano fortemente marcado pelas ânsias 

impulsionadoras de um museu novamente em construção. Esta colaboração acabou 

por nos levar a leituras e pesquisas informais incessantes sobre um regime ditatorial 

que fundou a sua imagética ao serviço de um ideal político. Interessaram-nos, ainda, 

reflexões sobre a noção de identidade nacional e do seu respectivo estado actual de 

desenvolvimento no nosso país. A informalidade das pesquisas acabou por ganhar 

uma forma mais científica com a decisão de cursar o mestrado em Museologia e 

Museografia, numa instituição que, acreditamos, conjugando o domínio científico 

com a criação e com a arte, nos pareceu aquela em que melhor seriam pensados a 

nível conceptual e prático os equipamentos culturais a que hoje chamamos museus. A 

escolha do presente mestrado pareceu-nos, de resto, bastante informada pelo facto de, 

surpreendentemente, o museu ser uma instituição cultural viva cuja boa gestão 

implica necessariamente o domínio completo de diversas áreas do conhecimento 

cultural e científico. Aqui se inclui a gestão de recursos económicos, de pessoal, de 

capacidade de diplomacia e de negociação, obrigando a uma conjugação de valências, 

conhecimentos e esforços ao serviço do conhecimento e da sociedade.  

 A complexidade do objectivo deste trabalho - que nos obriga a não esquecer o 

contexto social e político da criação deste museu - levou-nos inicialmente por uma 

série de reflexões sobre os conceitos de identidade nacional, tradições, cultura 

popular, entre outros. Foi por entre os meandros destas reflexões que encontrámos a 

abordagem que nos pareceu fazer mais sentido para projectar um futuro para o Museu 

de Arte Popular. Neste seguimento, e ao longo do primeiro capítulo, procurámos 
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entender o século XX português do ponto de vista da construção do seu discurso 

etnológico. Para tal nos serviram em grande medida as leituras de autores como Jorge 

Freitas Branco e João Leal, nomeadamente, e da autoria do último, o livro Etnografias 

Portuguesas (1870-1970): Cultura Popular e Identidade Nacional que se nos 

apresenta da seguinte forma: 
!

Este livro procura explorar a importância que tiveram no desenvolvimento histórico 
da etnografia e da antropologia portuguesas dois temas centrais: a) a cultura popular 
de matriz rural, como objecto fundamental de pesquisa; b) uma perspectiva 
interpretativa que fez desta um terreno estratégico para o tratamento de tópicos 
relacionados com a identidade nacional portuguesa. !

 Apesar de informados ainda por uma série de outros autores, pareceram-nos de 

facto determinantes as leituras de autores portugueses cujo foco nos processos 

específicos de análise da realidade nacional são insubstituíveis, pois que se trata de 

uma matéria indissociável da sua dimensão local. De relevo é, por exemplo, para 

todos aqueles que procuram entender o espírito português, o texto de Jorge Dias, Os 

Elementos Fundamentais da Cultura Portuguesa, onde se vai intentando dar conta de 

uma missão entendida desde logo como impossível: 
!

Estabelecer os elementos fundamentais duma cultura representa o fim máximo a que 
a etnologia (antropologia cultural) se propõe; é, digamos, a cúpula dum edifício que 
ainda está nos alicerces. A vastidão e a complexidade do assunto não permitiram 
sequer que nestes escassos meses se pudesse traçar uma visão panorâmica da cultura 
portuguesa com a solidez científica indispensável. Pode dizer-se que tal tema é a 
tarefa de toda a vida daqueles que se lhe dediquem. O mérito desta tentativa não será 
mais do que quebrar o encanto de penetrar num mundo que a todos atrai, mas onde 
ninguém ousa afoitamente entrar, pelos perigos que encerra.  !

 Este debruçar pela realidade portuguesa levou-nos a entender as principais 

correntes de pensamento sobre cultura nacional que acabaram por criar os três museus 

sobre os quais nos focamos no presente trabalho - o Museu Nacional de Arqueologia, 

o Museu Nacional de Etnologia e o Museu de Arte Popular. A criação destes museus 

corresponde aos esforços, à dedicação e à persistência de, respectivamente, Leite de 

Vasconcelos, Jorge Dias e António Ferro. A relação entre estes três museus faz tanto 
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mais sentido se pensarmos na sua proximidade geográfica que, como concluiremos, 

deverá ser tida em conta para potenciar a sua projecção e, desta forma, asseverar a 

razão de existência na actualidade. É por entre estas reflexões que seguimos ao longo 

do primeiro capítulo, sem esquecer a cultura popular e dando conta das diversas 

apropriações possíveis. Entendemos a cultura popular, desta forma, como uma 

interessante matéria para dar corpo a uma série de reflexões maiores relacionadas com 

as noções de poder, política, nação, identidade e tradições. Contudo, não tendo sido a 

nossa formação focalizada em matérias sociológicas como a antropologia ou a 

etnografia, procurámos dar conta de uma abordagem histórica fortemente ancorada na 

problematização desses conceitos. 

 Voltando ao motivo que nos levou ao presente trabalho, focamo-nos, ao longo 

do segundo capítulo, numa análise cuidada sobre os principais antecedentes 

institucionais, culturais, políticos e sociais do Museu de Arte Popular. Aqui, lemos 

alguns dos principais marcos cujas repercussões tiveram eco ao longo de anos 

subsequentes de realizações e afirmações do regime do Estado Novo. Percebemos, 

enfim, como uma política cultural de base nacionalista acaba por se afirmar com a 

constituição de uma imagética própria que contou com o contributo de alguns dos 

melhores artistas da sua época. Procurando entender o Museu de Arte Popular do 

ponto de vista institucional, analisamos a forma como a sua afirmação ao longo dos 

tempos dependeu em larga medida das orientações políticas vigentes, ficando 

relegado para segundo plano o seu efectivo valor patrimonial.  

 Por fim, e ao longo do terceiro, último e mais extenso capítulo, damos conta 

de algumas reflexões que nos parecem fundamentais para repensar o Museu de Arte 

Popular na contemporaneidade. Começamos por gizar linhas orientadoras para a 

definição dos seus programas científico, museológico e museográfico, que propõem a 

adopção de três vectores fundamentais: o contexto histórico de criação do museu, o 

estudo e interpretação da arte popular portuguesa nas correntes que se estabeleceram 

ao longo do século XX, e por fim, a arte popular, artesanato e design contemporâneos. 

Abordamos de seguida uma série de questões da maior importância para o bom 

funcionamento de uma instituição museológica de referência, nomeadamente, 

questões práticas de organização espacial, de serviços complementares, de 
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necessidades de divulgação, comunicação e desenvolvimento da sua imagem em 

estreita harmonia com o projecto museográfico delineado acima. Focamo-nos ainda 

nas artes populares contemporâneas para pensar no papel do Museu de Arte Popular  

num momento de adopção e reinvenção de técnicas tradicionais e de reutilização de 

materiais tradicionais. Cabe-lhe, parece-nos, ter um papel de representatividade 

nacional dos novos usos do popular e ser um centro vivo de experimentação e 

reflexão sobre artesanato, design, cultura popular e identidade nacional. Propomos, 

por último, a caracterização da sua exposição permanente que, ocupando a totalidade 

das cinco salas do museu, se constitui através do recurso a cinco unidades temáticas. 

É a partir destas unidades temáticas que se dá conta do contexto histórico de criação 

do museu e que são exibidas as peças que constituem a sua colecção, agora 

devidamente estudadas e identificadas, e respeitando a divisão administrativa 

espelhada em cada sala. 

   

  

!
!
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Capítulo I — Sobre o discurso etnológico em Portugal!!
1. Do século XIX ao século XX!!
A primeira vaga de interesse pela cultura popular surge ainda antes da implantação da 

República com intelectuais como Almeida Garrett (1799-1854), Alexandre Herculano 

(1810-1877), Adolfo Coelho (1847-1919) e Teófilo Braga (1843-1924), estando estes 

enquadrados na vaga do nacionalismo romântico que afectou vários países na Europa 

no século XIX. O romantismo, enquanto movimento artístico e literário, cria uma 

ideia de nação baseada em processos etéreos e subjectivos onde a alma de uma nação 

é nostalgia, poesia e simbolismo. O nacionalismo que aqui nasce fundava-se no 

regresso às origens, na valorização da História enquanto disciplina fundamental para 

conhecer um povo e na importância das tradições de uma nação. Nacionalismo é aqui 

entendido como uma série de crenças e símbolos que expressam a identificação com 

uma determinada comunidade nacional (Giddens 1993: 760). Em Portugal, apesar de 

os elementos fundamentais para a existência de uma nação estarem consolidados há 

vários séculos – como por exemplo as fronteiras, língua própria, independência e 

religião – a construção de uma identidade nacional vai-se apoiar essencialmente na 

cultura popular e nos monumentos nacionais (Damasceno 2007: 219). !

! Ainda que não nos caiba aqui uma extensa exploração das infinitas 

implicações que o uso do conceito de “nação” comporta, tentaremos apresentar alguns 

pontos de vista que, dado o enquadramento com questões relacionadas com cultura 

popular, comunidade, identidade, tradições e com o surgimento do nacionalismo, são 

da maior importância para o desenvolvimento de uma reflexão problematizante para o 

presente trabalho. Importa, assim, reflectir sobre a génese destes conceitos para nos 

situarmos no contexto do discurso etnológico em Portugal e numa reflexão sobre a 

pertinência da continuidade de uma unidade museológica tão sui generis como é o 

Museu de Arte Popular. !

! O conceito de nação representa uma ideia universal de legitimação de valor no 

actual contexto político que, aparentemente, não tem um fim à vista (Anderson 1983: 

3). O surgimento da sua imposição enquanto retórica política de unificação das 

comunidades regionalizadas aparece em sintonia com a necessidade de criar 

sentimentos de pertença a um passado histórico em comum, através da investigação 
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de modos de vida e tradições seculares que ganham forma em diferentes alturas ao 

longo do século XIX europeu. Liderado essencialmente por intelectuais, este 

movimento de descoberta do passado remonta já ao tempo da Antiguidade (Burke 

1978: 38). Contudo, esta imersão no passado toma, naturalmente, a partir do século 

XVIII, uma tónica cada vez mais sociológica. !

! Interessa dar conta da tese de Eric Hobsbawm sobre a “invenção da tradição” - 

“‘Traditions’ which appear or claim to be old are often quite recent in origin and 

sometimes invented” (Hobsbwam 1983: 1). Para Hobsbawm, a retórica dominante a 

partir do final do século XVIII apoia-se numa ideia de continuidade do passado 

sustentada pelas tradições inventadas que estabelecem uma série de práticas, regras de 

natureza ritual ou simbólica que pretendem inculcar valores e normas de 

comportamento que intentam uma continuidade com o passado histórico (Hobsbawm 

1983:1). Esta construção é uma resposta a novas situações que põem em evidência as 

fragilidades e riscos do presente. A famosa frase enunciada pela personagem de 

Tancredi em “Il Gattopardo” de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, romance passado na 

época da reunificação da Itália adaptado para filme por Luchino Visconti: “Se 

vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi.”  , ganha aqui um 1

sentido simbólico e metafórico:!

!
It is the contrast between the constant change and innovation of the modern world 

and the attempt to structure at least some parts of social life within it as unchanging 

and invariant, that makes the "invention of tradition" so interesting for historians of 

the past two centuries.  !2

!
! O movimento nacionalista não pode ser analisado ou problematizado sem uma 

consciência da “invenção” da tradição. No que aqui nos prende, podemos facilmente 

reconhecer no percurso ideológico por detrás da criação do Museu de Arte Popular a 

clara existência de uma retórica de base nacionalista sustentada na “invenção” das 

tradições que foram sendo formalizadas até à primeira República em Portugal, como 

será mais adiante explicitado. Assim, o discurso do Museu de Arte Popular não se 

esgota em si mesmo na cristalização de um tempo passado fértil na adopção de uma 
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retórica nacionalista popular. O seu acervo, os antecedentes da sua criação, o edifício 

onde se encontra instalado e toda a comunicação verbal e não-verbal que daqui 

advém  , concorrem para um enquadramento global do entendimento da construção da 3

nação, passando pelos vários momentos-chave que, nos últimos dois séculos, têm 

vindo a definir aquilo que hoje percepcionamos como cultura portuguesa.!

! O movimento generalizado no mundo ocidental de voltar a uma ideia de um 

passado idílico onde se situam as raízes dos povos é, também, perfeitamente expresso 

pela expressão que George Steiner utiliza para classificar o sentimento vivido entre os 

anos que vão, grosso modo, de 1815 a 1915: “o jardim imaginário da cultura liberal”. 

A tese de Steiner vai ainda mais longe para afirmar que o sentimento actual de perda 

de valores, de desorientação, de insensibilidade moral e de quebra profunda dos 

códigos pessoais e sociais vigentes se transformaram no cliché do espírito da época.  

No castelo do Barba Azul é publicado pela primeira vez em 1971. Para a reflexão que 

aqui queremos pôr em evidência - que confronta a crescente atenção aos processos de 

investigação e valorização da cultura popular no advento do movimento Romântico e 

até ao século XX - trata-se de um tempo concordante. O “mito do século XIX” é, para 

Steiner, responsável pela errónea ideia de uma Idade de Ouro perdida para sempre no 

vórtex de transformação constante que a vida moderna imprimiu ao ritmo de sucessão 

de acontecimentos. Deste sentimento de perda surge a necessidade de construir uma 

ideia de continuidade na História, de estruturação de identidade e, no que ora nos 

detém, de caracterização de um povo que é entendido como uma entidade una com 

um passado de conquistas e adversidades comum. Esta identidade é naturalmente 

construída -, ou constituída, se preferirmos -, através de um regresso aos seus mais 

importantes marcos de vitórias nos mais variados campos de actuação do Homem (da 

ciência, à tecnologia, aos adventos intelectuais que moldam as épocas, mas também à 

arte e às coisas terrenas que fazem parte do quotidiano dos povos):!
!
Os ecos por meio dos quais uma sociedade procura determinar o alcance, a lógica e a 

autoridade da sua própria voz, vêm de trás. Sem dúvida, os mecanismos aqui em 

jogo são complexos e radicam em certas exigências difusas mas fundamentais de 

continuidade. Uma sociedade precisa de antecedentes. Quando estes não se acham 

naturalmente disponíveis, quando a comunidade é nova ou se recompõe após um 
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longo intervalo de dispersão ou sujeição, a forma necessária do passado é criada na 

gramática do ser mediante uma decisão intelectual e afectiva.  !4

!
! O conceito de identidade é aqui percepcionado como o conjunto de práticas 

que nos diferenciam dos outros e que nos dão uma ideia de aquilo que nós somos. A 

noção de identidade é, muitas das vezes, definida através das diferenças, por aquilo 

que não é (Woodward 1997: 2). !

! O século XIX é profícuo na criação de imaginários que nos situam no tempo-

espaço da nossa identidade, não só pelos motivos que a reflexão de Steiner evidencia, 

mas também pelo crescente interesse, que se desenvolve na viragem para o século 

XX, pelas matérias da etnografia, da cultura material, da arte, da arqueologia e da 

antropologia. Este interesse é motivado por uma série de factores sociais, políticos e 

intelectuais que vêem no estabelecimento do liberalismo um campo fértil de 

crescimento, devido à descoberta da importância dos elementos irracionais na 

manutenção da ordem e tecido social (Hobsbawm : 271).!

! É, pois, no seguimento do surgimento desta cultura liberal que vemos aparecer 

pela Europa um crescente interesse por todos os assuntos que dizem respeito à cultura 

popular tradicional que tendia a desaparecer (Burke 1978: 23) com a pesquisa e 

recolha de testemunhos orais em áreas como música, literatura, poesia, festas e 

romarias tradicionais. O povo representava uma massa anónima da sociedade 

caracterizada como natural, simples, iliterada, instintiva, irracional, fundada na 

tradição e com raízes profundas nas terras onde viviam, sem qualquer sentido de 

individualidade (Burke 1978: 31). Cultura popular é, neste contexto, definida através 

do seu negativo, ou seja, em oposição àquilo que constitui a camada da alta cultura, a 

cultura das elites intelectuais, e é essencialmente uma cultura de ruralidade que dá 

conta das formas de vida, tradições populares e cultura material da sociedade rural.!

No contexto português, as conferências do Casino em 1871 são o primeiro 

marco de viragem onde se reflecte sobre a importância de aprofundar os estudos 

antropológicos e etnográficos, no seguimento da tomada de consciência da 
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importância da auscultação do exterior  . Surgem as revistas Portugália e a Revista 5

Lusitana e propõe-se realizar, em 1896, a partir de uma ideia de Adolfo Coelho e com 

o pretexto da comemoração do quarto centenário do descobrimento do caminho 

marítimo para a Índia, a primeira exposição etnográfica que tinha como objectivo 

reforçar o interesse pela cultura popular portuguesa e fomentar a relevância da pátria 

(Damasceno 2007:221). Ainda incipiente, a disciplina da etnologia vivia nesta altura 

de contributos avulsos de investigadores ou de pequenos grupos de investigadores 

que, dispersando-se em variadas matérias de investigação, tinham como objecto de 

estudo o povo português. Curiosa é a consciência deste estado evolutivo do estudo nas 

palavras de Adolfo Coelho: “O estudo do povo português sob o aspecto physico está 

apenas iniciado: o que falta fazer, ainda dentro dos limites do estritamente 

indispensavel, é quasi tudo!” (Coelho 1896: 1).!

Contudo, a primeira fase da etnografia vai explorar principalmente a literatura 

e tradição orais  , sendo que só na viragem para o século XX, e com o contributo de 6

Rocha Peixoto (1866-1909), surge o interesse pela cultura material, onde se inclui a 

arte, a arquitectura e as tecnologias populares. Até ao final da primeira República 

estão já inventariados grande parte dos elementos que vão constituir a arte popular 

portuguesa e que mais tarde servirão de base para a constituição da colecção do 

Museu de Arte Popular (Alves 2011:7).!

Este breve percurso pelas principais correntes de pensamento sobre as ideias 

de nação, comunidade, cultura popular, tradição, identidade e nacionalismo não 

pretende ser exaustivo. Contudo, a sua relevância para a reflexão sobre o discurso 

etnológico em Portugal e para o entendimento global dos discursos dos museus em 

causa - Museu de Arte Popular, Museu Nacional de Arqueologia e Museu Nacional de 

Etnologia - pareceu-nos de evidente pertinência. No ponto seguinte dar-se-ão conta, 

em maior pormenor, das personagens e instituições mais marcantes que por ora nos 

detém neste contexto português.!
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"  “Quando um dia a geração moderna procurou relacionar Portugal com o movimento estrangeiro, dando-lhe a conhecer as ques5 -
tões fundamentais do nosso século na ciência, na política, na literatura e na história, e se organizaram as Conferências Democrá-
ticas, um ministro constitucional violou o exercício da liberdade do pensamento, mandando por uma portaria fundada sobre uma 
consulta do procurador-geral da Coroa, e por intimação policial, proibir essas Conferências.” in História do Romantismo em 
Portugal, Teófilo Braga.

"  “É no dominio da poesia popular, dos contos, das superstições, dos jogos, das festas e outros actos solemnes do nosso povo que 6

mais se tem feito; mas ainda assim bastante resta averiguar para conhecimento completo dessas tradições e de outras.” (Coelho 
1896: 2).
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2. O século XX — de Leite de Vasconcelos ao Museu Nacional 
de Etnologia!!
O século XX vai conhecer diferentes visões da etnografia das quais vamos apenas 

destacar as figuras por detrás do surgimento dos museus que para esta reflexão nos 

interessam: Leite de Vasconcelos (1858-1941) e Jorge Dias (1907-1973) – os 

principais mentores dos projectos de fundação dos, actuais, Museu Nacional de 

Arqueologia (fundado em 1893 com o nome de Museu Etnológico) e Museu Nacional 

de Etnologia (fundado em 1965 com o nome de Museu de Etnologia do Ultramar), 

respectivamente, – e António Ferro (1895-1956), principal responsável pela criação 

do Museu de Arte Popular (fundado em 1948). É também através dos trabalhos de 

etnólogos ligados aos dois primeiros museus que se vai perpetuar a ideia de 

construção de uma identidade nacional, sendo que, no caso de Leite de Vasconcelos, 

este fito vai estar indelevelmente ligado à disciplina da Arqueologia. Nos escritos de 

Leite de Vasconcelos é bem visível a importância que, através da criação de um 

museu etnológico, atribui à nação e à pátria: !

!
Um museu, pois, etnográfico (...) serve para educar o público, levando-o a conhecer e 

amar a pátria (...) um povo não deve amar a sua pátria só pró-forma, mas por 

convicção, pois está nisso a base da sua felicidade colectiva, - que é a paz e o 

progresso consciente.  !7

!
O Museu Nacional de Arqueologia do Dr. Leite de Vasconcelos (MNArq), 

fundado em 1893 com o nome de Museu Etnográfico Português  , foi o projecto maior 8

do etnólogo e arqueólogo Leite de Vasconcelos. Originalmente sediado na Academia 

das Ciências, foi transferido para a actual morada, o mosteiro dos Jerónimos, logo em 

1900. Tinha como missão reunir todos os artefactos que dessem conta da história do 

Homem português, desde a antiguidade até à actualidade, através de três disciplinas 

fundamentais: a Arqueologia (pré, proto-histórica e histórica), a Etnologia (moderna, 
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"  Em História do Museu de Etnologia, 1915, de Leite de Vasconcelos.7

"  Passa a designar-se Museu Etnológico Português em 1897, para se distinguir do recentemente criado Museu Etnográfico da 8

Sociedade de Geografia. Em 1929, a seguir à reforma do seu fundador designa-se Museu Etnológico Português do Dr. Leite de 
Vasconcelos; em 1965 passa a Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia e, em 1989, adquire a designação actual que privile-
gia a sua vocação arqueológica.
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continental e insular) e a Antropologia (antiga e moderna), numa confluência 

disciplinar que abarcava o conceito de Museu do Homem ou do Povo Português.!

!
Este museu procura reunir elementos materiais que concorram para o conhecimento total 

da vida do homem no nosso solo, desde o alvorecer da idade da pedra até o presente: tipos 

físicos, trajos, industrias, costumes, crenças, habitações, arranjo domestico, gostos 

artísticos, folganças; a sobreposição das civilizações, - pré-romana, romana, visigótica, 

arábica, e posteriores; tudo o que defina caracteristicamente o nosso povo.  !9

!
A visão holística de Leite de Vasconcelos torna indissociáveis Etnologia, 

Arqueologia e Antropologia pela impossibilidade de compreender na totalidade o 

homem português sem que para tal se remonte às suas origens. !

! No que diz respeito à colecção de etnografia, importa referir que Leite de 

Vasconcelos adoptou um ponto de vista comparativo, pondo lado a lado a 

modernidade e a antiguidade nacionais com outros países europeus e civilizações 

primitivas. De acordo com a Guia sumária do visitante do museu etnológico do Dr. 

Leite de Vasconcelos em Belém no edifício dos Jerónimos, da autoria de Luís Chaves, 

a colecção de etnologia ocupava a 5ª secção no último piso e nela o visitante poderia 

encontrar peças da vivência actual portuguesa.!

!
(...) nesta Secção encontra as [provas] da época actual, as do homem português, como vive, 

pensa, sente, na sua mentalidade conformada no presente e pelo passado. De todas as 

manifestações de vida do povo português tem que baste a Secção, para concluir o ensinamento 

desta visita de estudo. São objectos que todos conhecem, para que haja necessidade de mais 

informações. Constitui a parte viva do Museu. Artes, industria, religião, ocupações, 

passatempos, brinquedos infantis, trajes, lar, cerâmica, etc. (Chaves 1935:7)!

!
! É também sabido que Leite de Vasconcelos dedicou grande parte do seu 

estudo à arte popular portuguesa. Fazem parte da colecção do MAP muitos objectos 

estudados por Leite de Vasconcelos, principalmente peças de barro e da arte do 

Alentejo que se encontravam em exposição em algumas das salas do museu (Silva 

1959: 4). Tendo atravessado três mudanças de regime – monarquia, república e 
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"  Leite de Vasconcelos em História do Museu Etnológico Português, 1915.9
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ditadura – Leite de Vasconcelos manteve-se sempre à margem de afirmações políticas, 

sendo o seu discurso científico apenas moldado pela sua vocação extrema pelos 

assuntos do seu estudo.!

A importância do então conhecido como Museu de Belém (aberto seis dias por 

semana com entrada gratuita), que estava em constante crescimento, era sobejamente 

reconhecida, o que se pode atestar pelo número de visitantes e pelo serviço que 

atentava prestar à sociedade portuguesa. Fazia parte dos objectivos de Leite de 

Vasconcelos tornar aquele museu um centro vivo de investigação e convergência de 

saberes que organizasse escavações e expedições e se mantivesse em contacto com 

instituições arqueológicas internacionais de referência. Foi também editada uma 

revista de grande importância científica que ainda hoje sobrevive, O Arqueólogo 

Português.!

Contudo, ao longo do tempo e principalmente a partir da primeira metade do 

século XX, a arqueologia vem-se tornando na disciplina dominante no museu e as 

colecções de etnologia perdem em quantidade para as anteriores, tendo o museu 

ganho uma importância basilar no apoio à arqueologia em Portugal a partir de meados 

do século XX. Ainda assim, a colecção etnográfica   da fundação do museu está 10

ainda, e de acordo com o Regulamento actual do museu, disponível quer para servir 

de apoio a estudos e investigações, quer para perpetuar a visão de matriz etno-

arqueológica do seu fundador. Actualmente, a missão do museu foca apenas o seu 

interesse disciplinar na área da arqueologia desde as origens do povoamento até à 

época pré-industrial e com especial atenção até à fundação da nacionalidade, mudança 

que se deu no início dos anos 80 do século XX.!

Interessa ainda referir que, ao contrário das investigações de cariz 

arqueológico que acabaram por ser largamente desenvolvidas ao longo do século XX 

em diversas esferas de produção de conhecimento (investigação universitária e 

académica, equipas de investigação e prospecção arqueológica criadas por autarquias 

e outras instituições públicas e privadas, projectos de centros interpretativos, entre 

outros), o conhecimento no âmbito da etnologia portuguesa sofreu menos contributos 

de outros investigadores até à actualidade, projectando a validade e a actualidade do 
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"  A colecção etnográfica do MNA inclui mobiliário, têxteis, papel, cerâmica e arte pastoril, de acordo com a descrição do Salão 10

de Etnografia portuguesa: “casa e seu arranjo; objectos de vestuário; instrumentos de caça e pesca; amostras de cousas campes-
tres; religião popular e magia (ex-votos, amuletos, etc.); materiais para a história da escrita, da encadernação, etc.; arte popular 
(belos espécimes esculturais dos pastores do Alentejo e de outras localidades; colecção de ceramica antiga e moderna); pesos e 
medidas; heraldica, e muitas outras espécies” (Vasconcelos 1919: 8).  
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conhecimento produzido por Leite de Vasconcelos na contemporaneidade, a atestar 

pela continuação da publicação Etnografia Portuguesa, mesmo após o 

desaparecimento do seu mentor, até ao ano de 1989. Neste âmbito, cabe-nos destacar 

o importante trabalho de continuidade realizado por Manuel Viegas Guerreiro 

(1912-1997) que, a partir dos escritos de Leite de Vasconcelos, com quem trabalhou  

no auxílio à sua actividade literária, ordenou e publicou a Etnografia Portuguesa de 

1948 a 1989, com o apoio de uma bolsa atribuída pelo Instituto de Alta Cultura entre 

1955 e 1970. Ainda na esteira de Leite de Vasconcelos, destacamos o trabalho de 

Alice Galhoz (1929- ) que, em conjunto com Manuel Viegas Guerreiro e Lindley 

Cintra (1925-1991), editou o Romanceiro Português de Leite de Vasconcelos, com a 

respectiva identificação e classificação das versões aqui constantes. !

Por outro lado, surge o período entre 1930 e 1970 onde o Estado Novo e a 

Política de Espírito (donde se destaca a acção do Secretariado de Propaganda 

Nacional (SPN), criado em 1933 e em 1945 denominado Secretariado Nacional de 

Informação, Cultura Popular e Turismo (ou, abreviadamente, SNI) e do seu principal 

mentor António Ferro) vão ditar um novo rumo da Etnologia e da apropriação 

selectiva de elementos para a construção da nação. A acção do SNI apoiou-se na 

divulgação externa e interna de Portugal – de onde se evidenciam as iniciativas de 

Ferro nas exposições de Genebra, Nova Iorque, Paris, entre outras, e a aproximação às 

classes médias urbanas em Portugal – bem como na “estilização da cultura popular 

em exposições, espectáculos, edições e outras iniciativas” (Leal 2000: 16). Tendo sido 

a Exposição do Mundo Português, em 1940, e a criação do Museu de Arte Popular, 

em 1948, dois dos seus expoentes máximos de materialização. !

Interessa aqui referir que a etnografia do regime vai viver de contributos de 

alguns etnógrafos em actividade nos anos de 1910 e 1920, como por exemplo Luís 

Chaves (1888-1975) e Augusto César Pires de Lima (1888-1959), sendo que 

“privilegiará uma concepção de cultura popular que se situa no seguimento da 

prevalecente nas décadas da I República” (Leal 2000: 47), e, como referido 

anteriormente, tem já acesso a uma inventariação dos elementos constituintes da arte 

popular. Contudo, na apropriação pelo Estado Novo, a arte popular é um misto de 

estilização e modernismo, numa concepção que não respeita os seus atributos reais. 

Daí advém o seu afastamento dos circuitos académicos e científicos e o forte pendor 

decorativo que a arte popular adquire, evidente através do tratamento museográfico 
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que é dada à colecção em exposição permanente no Museu de Arte Popular durante os 

seus primeiros tempos de existência, tal como será abordado ao longo do capítulo 

seguinte. Os objectos são tratados de igual forma, sem informação complementar 

relativa aos contextos de origem aos quais estavam ligados. !

A cultura popular serve, aqui, o propósito do Estado Novo de criar uma certa 

ideia de nação portuguesa, onde se realça o mundo rural e a miniaturização para criar 

um sentimento de enternecimento. Curiosas são algumas passagens do livro Vida e 

Arte do Povo Português, editado em 1940 com o contributo de vários etnólogos – 

entre eles Luís Chaves –, para entender de que forma a ideologia do regime apreende 

a importância do estudo do passado longínquo para o entendimento da cultura 

popular: “A arte Paleo – e Neolítica encerra provas desta velha afirmação. Qualquer 

tratado de arqueologia nos mostra a sistematização admirável dos motivos da arte 

ornamental”. Bem como da importância da diferenciação dos povos que constitui a 

sua “própria independência” e “a profunda manifestação do seu carácter”.!

Contudo, bem diferente desta concepção está a posição quase contemporânea 

de Jorge Dias e da equipa fundadora do Museu de Etnologia do Ultramar, onde se 

destaca o estudo das tecnologias tradicionais e as suas descrições minuciosas que 

anexam as informações relativas ao contexto da vida rural em que surgem e assim lhe 

adicionam sentido (Leal 2000:49). Esta concepção é, no fundo, uma “vontade de 

conhecimento mais completo da cultura popular portuguesa” (Leal 2000:51), que, 

ainda assim, não falha em contribuir para uma construção da identidade nacional 

apoiada no conhecimento aprofundado das tradições e usos da cultura popular. O 

Museu Nacional de Etnologia, criado em 1965 com o nome de Museu de Etnologia do 

Ultramar, foi inicialmente pensado como um Museu de Etnologia Geral que abarcasse 

a representação de todas as culturas do então Portugal uno e indivisível “do Minho a 

Timor”. !

Em 1945 o Ministério incumbiu a Junta de Investigações do Ultramar da 

criação de um museu ultramarino que reunisse as colecções espalhadas por vários 

departamentos e que desse conta da “grandeza do empreendimento português dos 

Descobrimentos” (Oliveira 1971: 22). Em 1960 inaugura-se o então Museu de 

Etnologia do Ultramar no subsolo do Instituto Superior de Ciências Ultramarinas, na 

Praça do Príncipe Real que se desloca, em 1976, para o actual edifício. O museu, que 

seguiu a concepção de Jorge Dias, deveria !
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!
documentar não apenas os povos do Ultramar português, ou aqueles com quem os portugueses 

contactaram na época da sua maior expansão no mundo (...) mas também a própria cultura de 

Portugal metropolitano, do modo mais amplo e completo possível, e mesmo, no seu máximo 

desenvolvimento, as culturas de todos os povos da Terra – um autêntico Museu do Homem. 

(Oliveira 1971: 24)!

!
Jorge Dias, seu principal mentor, teve como objectivo abrir linhas de diálogo 

com o mundo da etnologia internacional e inúmeras foram as contribuições com 

universidades, publicações, comissões internacionais e participações em colóquios e 

reuniões em países estrangeiros.!

A par do museu de Leite de Vasconcelos e do Museu de Arte Popular, o Museu 

de Etnologia do Ultramar torna-se na instituição de referência nacional na área da 

etnologia, pela sua idoneidade científica e importante contributo disciplinar. Como 

referido anteriormente, o trabalho desenvolvido por Jorge Dias e seus colaboradores 

na área da cultura popular insere-se principalmente numa exploração das tecnologias 

tradicionais do mundo rural. Este interesse deve-se ao facto de serem estes os 

costumes mais extinguíveis numa civilização em constante crescimento que tendia a 

abandonar os usos tradicionais. Assim, realizaram-se várias etapas de recolha de 

objectos e registos desta vida rural ameaçada. O foco nos objectos vem igualmente no 

seguimento da ideia de cultura popular material dos anos 10 e 20 do século XX e, 

também, da etnografia do regime do Estado Novo. Os objectos estudados pela equipa 

deste museu tinham uma importância mais táctil e funcional do que propriamente 

estética, como se dava na etnografia do regime do Estado Novo (Leal 2000: 50) e, 

desta forma, foram aprofundadamente documentados, pois eram testemunhos de um 

contexto rural real do qual foram retirados.!

A colecção de etnologia portuguesa do MNE constituiu-se sistematicamente e 

através de campanhas de recolha realizadas em Portugal onde se adquiriu alfaia 

agrícola, instrumentos de trabalho, objectos da vida rural portuguesa, tecnologia têxtil, 

instrumentos de actividades agro-marítimas, figurado de barro, entre outros, com as 

respectivas investigações para complementar, interpretar e contextualizar o trabalho 

de recolha. Ao longo dos anos, a colecção tem vindo a aumentar através de doações e 

compras. Actualmente, a especificidade da apresentação da colecção contempla o 
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acesso a reservas visitáveis e a inexistência de exposição permanente de forma a 

haver uma rotatividade de apresentação de objectos profícua à divulgação das 

colecções e maior conhecimento das mesmas.!

Há, desta forma, durante o período do Estado Novo, duas teses 

ideologicamente opostas relativas à disciplina da Etnografia, à construção da 

identidade nacional e à cultura popular, materializadas em dois museus: o MAP e o 

Museu de Etnologia do Ultramar. !

! O período que vai de 1870 a 1970 vai conhecer diferentes usos da cultura 

popular portuguesa que têm apenas o denominador comum de encontrar um sentido 

aglutinador da nação enquanto entidade una possuidora de um passado histórico e de 

tradições que atestam a sua autenticidade e singularidade, ainda que todas essas 

ideologias tendam a construir diferentes discursos identitários. !

Poder-se-á pensar, desta forma, numa história geral da Etnologia em Portugal 

desde as primeiras manifestações no século XIX até aos anos de 1970, onde se 

podiam descobrir pontos comuns de discursos identitários e de construção de 

nacionalidade. Para tal, o discurso proposto no Museu de Arte Popular necessitaria de 

ter uma forte conexão com as colecções dos dois museus vizinhos e a sua colecção, 

devidamente estudada e interpretada, serviria como elo de ligação para que se 

conseguisse contar a história dos processos de construção da identidade nacional, 

ainda que esta se tenha desenhado em contornos por vezes bastante diferentes. !

!
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Capítulo II — Da Exposição do Mundo Português ao 
Museu de Arte Popular!!
1. A Exposição do Mundo Português e a Política do Espírito 
de António Ferro!!
A Exposição do Mundo Português surge no âmbito das comemorações dos oito 

séculos de nacionalidade - a fundação da nacionalidade, em 1140 - e a restauração da 

nacionalidade, em 1640. Concretização ideológica máxima do regime, surge coroada 

de simbolismo, espiritualidade nacionalista e encenação empolada combinadas, 

parece-nos, numa harmonia perfeita com os objectivos traçados pela chamada Política 

do Espírito do regime de Salazar. !

! Esta Política do Espírito, criada em 1933 após sugestão de António Ferro a 

Salazar defendendo a criação de um organismo que desse conta dos principais feitos 

do regime do Estado Novo, foi a política cultural implementada pelo regime ditatorial 

através do Secretariado da Propaganda Nacional (SPN) que teve o seu apogeu até ao 

final dos anos 40. Os seus três principais objectivos eram o uso da cultura como forma 

de propaganda, a vontade de conciliar os valores de tradição com a modernidade e, 

por fim, a intenção de criar uma cultura nacional de base popular e tradicionalista. 

Gizada por António Ferro (1895-1956), esta política foi um reflexo do seu próprio 

caminho de evolução ideológica - estando ligado ao movimento modernista e aos seus 

principais mentores, Ferro foi editor da Revista Orpheu com apenas 19 anos, por 

sugestão do seu amigo Mário de Sá Carneiro, e colaborador de várias publicações, 

tanto como jornalista como com textos em verso e em prosa (jornais  O Jornal, O 

Século, Diário de Lisboa, e revistas Ilustração Portuguesa, Alma Nova, Exílio e 

Contemporânea). O seu percurso está ligado às principais correntes modernas 

literárias e artísticas da época, tendo o próprio Ferro contactado de perto com as 

forças vivas desta produção artística e com os seus principais focos de actividade.  Por 

outro lado, as suas tendências políticas, que começam por colhê-lo como simpatizante 

do Partido Republicano, colocam-no próximo do fascismo, de onde nutria grande 

admiração por Benito Mussolini. Este percurso explica a dualidade da sua acção como 

dirigente do SPN - defensor de uma arte tradicional que seguisse o caminho da 

folclorização da cultura popular operado pelo Estado Novo, Ferro foi também 
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responsável pela inclusão de alguns dos mais importantes artistas modernistas em 

actividade na época (Almada Negreiros, Carlos Botelho, Manuel Lapa, Thomaz de 

Mello, entre muitos outros) e pela realização de inúmeras iniciativas que fomentaram 

a produção artística, literária e todo o tipo de actividade cultural - teatro, bailado, 

radiodifusão, cinema. O antagonismo entre a defesa de uma cultura popular 

tradicionalista fechada a alterações que conspurcassem a sua essência e uma cultura 

permeável a inspirações modernistas, carrega a personagem de António Ferro de uma 

ambiguidade difícil de ser aceite tanto do lado dos tradicionalistas como do lado dos 

modernistas, factor que explica, eventualmente, o desprezo e o abandono que vão 

ditar o percurso do Museu de Arte Popular nos anos subsequentes à sua inauguração. !

! Esta fusão entre tradição e modernidade é, de facto, a tónica dominante que 

encontramos nas realizações da Política do Espírito do Estado Novo, incluindo-se 

aqui, igualmente, a maior realização desta política - a Exposição do Mundo 

Português, em 1940, que vai dar origem, em 1948, à inauguração do Museu de Arte 

Popular, a partir da reconversão de um dos pavilhões temporários da exposição.!

! O discurso de Salazar em 1938, repercutido e citado um sem número de vezes 

nos anos subsequentes, deu início à intenção de realizar as comemorações dos 

centenários, tendo ficado célebre pelo entusiasmo e fé contagiante num Portugal do 

futuro profundamente alicerçado no seu passado de oito séculos de História: “Ter oito 

séculos de idade é caso raro ou único na Europa e em todo o Mundo, sobretudo se 

para a definição da identidade política se exigir o mesmo povo, a mesma Nação, o 

mesmo Estado.”   Curiosos são os apontamentos que vão intentando construir uma 11

ideia de existência de uma raça portuguesa imutável: “Guerras, muitas: mas nem 

invasão ou confusão de raças, nem anexações de territórios, nem substituição de casas 

reinantes, nem variação de fronteiras: do primeiro ao último os próprios chefes tinham 

nas veias o mesmo sangue português.”   e de um país que, do alto da sua coesão ao 12

longo dos séculos, viu nascer e desaparecer muitos Estados modernos, sempre com o 

esforço e o trabalho “do soldado, do trabalhador da terra, do explorador do mar, do 

descobridor, do missionário, do portador duma doutrina e duma civilização”  . 13
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Afirmações pertinentes num contexto internacional de instabilidade e guerra marcado 

pelas ânsias expansionistas da Alemanha nazi, criando a oportunidade de reiterar, a 

nacionais e estrangeiros, a existência de uma nação una e inabalável cujas 

adversidades do presente não encontrariam eco.!

! Contudo, mais do que uma afirmação de oito séculos de História, as 

comemorações dos centenários, e a Exposição do Mundo Português em particular, 

pretendiam sublinhar a capacidade realizadora do povo português, projectando 

Portugal num futuro de concretizações no âmbito da técnica, da arte e da ciência - “O 

que nos dispúnhamos a festejar, na verdade, não era apenas o Portugal de ontem mas 

o de hoje”  . Num excesso inebriante de exaltação de simbolismo, Ferro chega a 14

aludir ao ano de 1940 como “a soma ideal (aritmética fantasista da História) de 1140 

mais 1640”  . Ainda Ferro, num discurso de aparente arrojo, alude à crise mundial que 15

se vivia e afirma que as comemorações seriam inúteis e fúteis se tivessem por mero 

objectivo divertir e fazer esquecer o povo de outras preocupações. !

! Neste seguimento, é criada, em 1938, uma Comissão para proceder à 

organização das comemorações dos centenários. Em 11 de Abril e 2 de Junho de 1938 

são publicadas as duas portarias que nomearam as individualidades encarregadas de 

constituir a Comissão Executiva. Em 28 de Outubro do mesmo ano, pelo Decreto-lei 

nº29:087, foi constituída a Comissão Nacional dos Centenários e definidas as suas 

competências. Em continuidade com as directrizes definidas, entende-se delegar à 

Comissão Nacional a missão de “órgão permanente de consulta e direcção superior” e 

“confiar a execução dos trabalhos a uma comissão executiva constituída apenas por 

alguns dos membros daquela”  . No que diz respeito à organização da Exposição do 16

Mundo Português entende-se a criação de um comissariado próprio “para maior 

eficiência dos trabalhos”  . Da respectiva missão e incumbências da Comissão 17

Nacional fazem parte a definição do programa completo das comemorações, as 

nomeações de directores das várias secções da Comissão Nacional e, reflectindo o 

espírito unitário presente em toda a comunicação do regime, “assegurar a unidade do 
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pensamento cultural e político das comemorações”  . Esta Comissão Nacional divide-18

se em sete secções: Exposição do Mundo Português, Exposições de arte, Congressos, 

Festas e espectáculos, Manifestações cívicas, históricas e religiosas, Turismo, 

Propaganda e recepção, num programa que cobrirá a totalidade do território de 

Portugal continental e ilhas desde 2 de Junho até 2 de Dezembro de 1940. !

! A Comissão Executiva foi constituída pelos directores das várias secções e 

pelo comissário geral da Exposição do Mundo Português que foi também presidente 

da Comissão Executiva, Augusto de Castro. A direcção técnica da exposição foi 

entregue ao engenheiro Sá e Melo, tendo sido Cottinelli Telmo arquitecto-chefe, numa 

perfeita conjugação de esforços que uniu organicamente a técnica à arte. !

! A exposição dividia-se em quatro secções: a Secção Histórica (com oito 

pavilhões e um bairro seiscentista), o Centro Regional (com cinco pavilhões e um 

outeiro onde estava a reconstituição das aldeias portuguesas), a Secção Colonial (com 

a evocação etnográfica das colónias), e uma série de outros pavilhões, restaurantes, 

centros de informações, parques e jardins, numa síntese conceptual descrita por 

Augusto de Castro no discurso de inauguração da Exposição do Mundo Português  :!19

!
Podem dar-se a esta Exposição três objectivos: em primeiro lugar, a projecção sobre o 

Passado - como uma galeria de imagens heróicas da fundação e da existência nacionais, da 

função universal, cristã e evangelizadora, da Raça, da glória marítima e colonial, do Império; 

em segundo lugar, a afirmação das forças morais, políticas e criadoras do Presente; em 

terceiro lugar, um acto de Fé no Futuro. !

Esses três objectivos resumem-se num só: testemunho e apoteose da Consciência nacional. E 

creio que, em nenhuma oportunidade, mais do que nesta, quando os valores do mundo se 

subvertem, se deslocam e se debatem numa trágica crise de espírito, esta simbólica exaltação 

das virtudes e das forças que criaram, mantiveram e dilataram o génio duma Pátria pode ter 

uma mais sugestiva repercussão.!

!
A realização da exposição foi de facto um feito de repercussões de grande escala. 

Concebida, projectada e realizada em dezassete meses, numa área de 450 mil metros 

quadrados, envolveu cinco mil operários, quinze engenheiros, dezassete arquitectos, 
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quarenta e três pintores decoradores com cento e vinte e nove auxiliadores, mais de 

mil modeladores-estucadores, sob a direcção de sete chefes.!

! Não foi, claro, despicienda a escolha do local para a realização da exposição - 

entre a estátua de Afonso de Albuquerque - representando o império do Oriente -, a 

Torre de Belém - símbolo do génio artístico e estético do estilo manuelino -, e o 

mosteiro dos Jerónimos, completa-se a tríade majestática da afirmação da 

nacionalidade portuguesa com o rio Tejo “cujas águas murmuram ainda os feitos dos 

Descobrimentos”  . A exposição projecta-se numa perfeita unidade simbólica e 20

espiritual que a Política do Espírito prosseguia ao longo das várias realizações nos 

seus quase vinte anos de actividade. Ainda Augusto de Castro, no seu discurso de 

inauguração da exposição, doura o significado cósmico da nacionalidade portuguesa 

sita naqueles escassos metros entre rio e oceano: !

!
Foi aqui uma das portas do Universo. Se a nacionalidade começa em Guimarães, se o mundo 

para nós começou em Sagres, o Império começou no Tejo. Daqui, como em nenhum outro sítio 

de Portugal, o nosso génio pode dizer que dominou quatro Continentes. O Promontório 

Henriquino abriu-nos a rota do Oceano - mas foi nestes cem metros de areia, que Portugal se 

encontrou a si próprio, que fixou o seu destino universal; foi aqui que se fundou Portugal, 

pátria de Dois Mundos. !

!
A Exposição do Mundo Português tornou-se, assim, a maior realização da Política do 

Espírito do Estado Novo simbólica e materialmente, já que o seu precursor e principal 

activista, António Ferro, acaba por se afastar em 1950 para ocupar o cargo de Ministro 

de Portugal na Suíça, abandonando um programa cultural que não chega a encontrar 

nova liderança.!

! No dia 29 de Janeiro de 1948 é inaugurada uma exposição intitulada “Catorze 

anos de Política do Espírito”, promovida pelo SNI e projectada por Thomaz de Mello 

e Manuel Lapa. A acompanhar a exposição foi lançada uma publicação que dava 

conta de uma breve síntese das realizações do SNI ao longo dos catorze anos de 

actividade e que posicionava a sua acção dentro dos objectivos primeiros que o 

fundaram: “Reconquistar, com saudáveis processos de persuasão e informação, 

procurando divulgar, através do mundo, as obras e o espírito do Portugal novo, o 
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prestigio internacional que se encontrava seriamente abalado pela instabilidade da 

nossa vida política e administrativa”. Os principais eixos de actuação desta política 

cultural foram o fomento do turismo - com o desenvolvimento da indústria hoteleira, 

de onde se destaca o projecto da criação das Pousadas do SNI - a protecção da cultura 

popular, etnografia, folclore e tradições portuguesas - que deveria servir de inspiração 

aos artistas contemporâneos “que podem ser modernos sem deixar de ser 

portugueses”  , e cuja criação de um “Museu da Vida e Arte do Povo Português, a 21

inaugurar brevemente”  , seria a fase final do projecto - e o apoio à criação artística de 22

base nacionalista e modernista. Desenvolveram-se, no âmbito deste último ponto, as 

artes decorativas e gráficas, a arte popular; reavivaram-se materiais tradicionais como 

o azulejo, a cortiça, o ferro forjado, os tecidos; mas também se apoiou a produção 

cinematográfica portuguesa - com a criação da Lei de Protecção ao Cinema Nacional, 

que funda a Cinemateca Nacional e o Fundo do Cinema Nacional -, a literatura e a 

arte - com a criação de prémios de estímulo a novas criações -, o bailado português - o 

“encontro de todas as artes que procurámos estimular”   e de onde se destaca, 23

naturalmente, a companhia de bailado Verde Gaio - o intercâmbio cultural com o 

Brasil - através do estabelecimento do Acordo Cultural assinado em 1941 com o 

intuito de afirmar a existência de uma arte atlântica - e a música - através da criação 

de emissoras com novos programas, espaço para emissão de concertos e divulgação 

de música portuguesa. Todas estas realizações se apoiaram fortemente numa 

concomitante estratégia de divulgação a nível nacional e internacional que projectou 

acções de promoção da cultura e arte nacionais com conferências, publicações em 

várias línguas, feiras do livro, exposições internacionais, prémios, espectáculos e 

concertos.!

! No âmbito do campo da etnografia e folclore, a acção do SNI desdobrou-se em 

três frentes: numa primeira fase a “pesquisa, estudo e valorização dos elementos mais 

puros e mais característicos da nossa etnografia e do nosso folclore”  , de seguida a 24

promoção dos melhores valores tradicionais de forma a que pudessem servir como 
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fonte de inspiração para artistas, e, por último, a “conservação, para efeito de estudos 

posteriores, de tudo quanto seja verdadeiramente característico da vida e da arte do 

povo português”  . É bem visível, através da exposição destes objectivos e estratégia, 25

a intenção de criação de um Museu de Arte Popular que albergasse todos os elementos 

recolhidos e estudados que melhor representassem a arte e cultura popular do país. 

Denota-se igualmente, pela própria génese de criação do Museu de Arte Popular, da 

sua colecção e do seu património integrado, a intenção de criar um museu que desse a 

conhecer as tradições, o folclore e a etnografia mas que se projectasse também no 

futuro, através da ponte com a criação contemporânea modernista de base tradicional. 

Este caminho delineado parece justificar a aparente tardia aparição do museu que 

acaba, como o futuro o ditará, por nunca se afirmar na sua totalidade.!

! Desta forma, várias foram as iniciativas que tiveram como objectivo inicial 

criar as bases de sustentação da arte e cultura popular nacionais de onde deveremos 

destacar, entre outras, o “Concurso da Aldeia mais portuguesa de Portugal”, em 1938, 

e o “Concurso dos Ranchos Folclóricos”, em 1947. O “Concurso da Aldeia mais 

portuguesa de Portugal” tinha como intenção “revelar e afirmar as características mais 

fortemente nacionais, conservadas pelas nossas aldeias”, tendo sido galardoada com o 

Galo de Prata (cujo destino era o campanário da igreja da aldeia vencedora) a aldeia 

de Monsanto, no distrito de Castelo Branco. Quanto ao “Concurso dos Ranchos 

Folclóricos” visava-se a busca do que melhor existia de repertório e tradição de 

música popular em cada província. Serviram também de base as inúmeras exposições 

nacionais e internacionais promovidas pelo SNI que tinham como objectivo a 

divulgação e promoção de aspectos da arte e cultura popular portuguesa, cujo 

expoente máximo de realização foi a Exposição do Mundo Português. Aqui, a acção 

do SNI é vista como salvadora da etnografia que “poderia já estar perdida para o 

património nacional”  . Destas exposições destaca-se a organização da quinzena de 26

arte popular em Genebra, em 1937, e a Exposição de Arte Popular, organizada no 

mesmo ano, no Secretariado de Propaganda Nacional; o Pavilhão de Portugal da 

Exposição Internacional de Paris, em 1939; as mostras de etnografia portuguesa em 

Nova Iorque e em S. Francisco, em 1942; a Exposição de Colchas de Noivado de 
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Castelo Branco, também em 1942; em 1943, organiza-se uma Exposição de Arte 

Popular em Madrid; em 1944, é enviada uma mostra de trajes portugueses para a 

Grande Feira de Amostras de Valência e organizada na Feira de Sevilha uma 

exposição de “Estampas Portuguesas”; em 1945, organiza-se no estúdio do SNI uma 

exposição de Trajos Regionais de Viana do Castelo e, em 1946, deu-se destaque à 

tradição e arte dos tapetes de Arraiolos numa colecção reunida no estúdio do SNI. As 

celebrações do 8º Centenário da tomada de Lisboa aos mouros tiveram lugar no ano 

de 1947, com a organização de festas e mostras de arte, demonstrando, uma vez mais, 

a preocupação do SNI de “utilizar todos os grandes valores e todas as grandes datas 

da nossa História - como estímulo e lição para os portugueses de hoje”  .!27

! Foram os anos da construção da ideia de nação de base política que propunha 

a tradição e o passado como guia condutor da identidade nacional, num processo que 

incluía a folclorização da cultura popular orquestrada pelo Estado (Branco 2010: 20). 

O nacionalismo é, de facto, uma ideologia política que não deve ser vista sem uma 

estreita ligação com os processos de invenção de tradições, na acepção de Hobsbawm 

(1983: 14). O sentimento de pertença a um estado-nação é materializado através de 

símbolos externos, imateriais, que, formal ou informalmente, vão moldando a 

ideologia nacionalista. No caso português, a construção do nacionalismo assenta nas 

várias iniciativas de âmbito cultural do Estado Novo, mas também no discurso que se 

apoiava na continuidade do passado histórico para a afirmação da identidade nacional. 

Neste âmbito, os Descobrimentos foram um dos momentos-chave cristalizados pelo 

regime ditatorial como símbolo de uma época de ouro da nacionalidade portuguesa 

que atestava a glória e o valor do povo português. !

!
!
2. O Museu de Arte Popular!!
Inaugurado no dia 15 de Julho de 1948, oito anos após a Exposição do Mundo 

Português, o Museu de Arte Popular surge, assim, como quintessência de toda a 

estratégia de folclorização desenvolvida pelo Estado Novo. Depositário das peças 

recolhidas ao longo das campanhas promovidas em anos anteriores, o Museu devia 
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ser um ponto de partida para aqueles que quisessem conhecer o país e as suas 

tradições. !

! O Museu de Arte Popular foi, a par com a Exposição do Mundo Português, 

uma das maiores realizações de António Ferro e da Política de Espírito do Estado 

Novo. O projecto do museu surge após a concretização da Exposição do Mundo 

Português, em 1940, quando António Ferro define o objectivo de albergar a colecção, 

reunida ao longo das várias campanhas de promoção do país, num único lugar que 

servisse também o propósito de perpetuar a ideia de nação e de folclorização da 

cultura popular protagonizada pelo Estado Novo. Pois, como afirma no pórtico da 

edição do livro Vida e Arte do Povo Português (livro editado em 1940 que acompanha 

a campanha folclorista do regime): “a protecção da pura, da genuína arte popular 

merece a atenção do Governo (...) [e] a defesa das Belas-artes Populares é, pois para 

já, uma tarefa nacional.”!

A Exposição do Mundo Português incluía as secções de História, Império 

Colonial e Etnografia – onde estava o Centro Regional que abarcava as Aldeias 

Portuguesas e a Secção da Vida Popular (estrutura da autoria de António Veloso Reis 

Camelo e João Simões), de onde mais tarde surge a implantação do MAP. !

É logo em 1942 que surge o projecto, de Francisco Lage (etnólogo, primeiro 

director do MAP e responsável pela aquisição de grande parte da colecção), de 

reaproveitar um dos pavilhões da Secção da Vida Popular para o transformar em 

Museu do Povo Português. Em 1944 surgem as primeiras maquetas do projecto e, em 

1945, começa a reestruturação de pavilhão a museu. A intervenção fica a cargo do 

arquitecto Jorge Segurado, que vai também projectar mobiliário expositivo (plintos, 

escaparates, vitrinas, estrados e expositores), bancos e mesas para utilização do 

público e o balcão de entrada. São ainda concebidos planos de iluminação, programa 

escultórico e pictórico e “frases-síntese” representativas de cada região a figurar. Em 

1948 começam a ser pintados os murais que vão ser um misto entre moderno e 

tradicional, da autoria dos ‘decoradores-pintores’ Paulo Ferreira, Estrela Faria, 

Thomaz de Mello, Eduardo Anahory, Carlos Botelho e Manuel Lapa. !

O percurso expositivo do museu iniciava-se na recepção, através da entrada 

pela fachada norte do edifício, e desdobrava-se pela passagem por oito salas, 

representando as regiões administrativas de Portugal continental. A primeira sala, o 

vestíbulo, apresenta um mapa de Portugal onde se delimitam essas mesmas regiões 
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administrativas, antecipando o percurso dos visitantes ao longo do museu. Aqui, nas 

pinturas murais da autoria de Manuel Lapa e Thomaz de Mello, representam-se cenas 

de romarias e festas. De seguida, e passando pelas várias salas, o visitante segue o 

percurso pelas regiões de Entre-Douro-e-Minho, Trás-os-Montes, Algarve, Beiras, 

Estremadura e Alentejo, com as respectivas pinturas murais da autoria dos vários 

decoradores-pintores ilustrando e dando ênfase aos traços característicos de cada 

região. A identificação das regiões é também acompanhada por mapas que identificam 

as localidades associadas às principais festas e romarias e por frases-síntese da autoria 

de Fernanda de Castro. O ambiente encenado para cada região é ainda 

complementado por pequenos apontamentos de reconstituições de espaços, como é o 

caso da sala de Estremadura e Alentejo, onde se encenam o interior e exterior de uma 

casa tradicional alentejana. !

O discurso museográfico com que o museu é inaugurado e que subsistirá por 

largos anos assenta numa exposição ornamental sem qualquer informação 

complementar das peças expostas, numa gramática expositiva que se afastava 

largamente de uma abordagem científica. Este discurso expositivo próprio enquadra-

se nas realizações da política cultural do Estado Novo, onde o simbolismo, a estética 

que resume tradição e modernismo e a exaltação das características nacionais do povo 

português, compõem o quadro de representação da cultura popular portuguesa, 

ignorando uma leitura científica que justificasse e explicasse o contexto de origem das 

peças. Este discurso museográfico deve ser visto como encenação de ambientes, 

estados de espírito e características regionais, completamente apartado de um retrato 

fidedigno e completo de uma cultura popular portuguesa. A atestar esta encenação 

estão todos os pormenores decorativos e estruturais que compõem o museu: a 

utilização de materiais como o ferro forjado e a madeira maciça e folheada; o desenho 

de elementos que reflectem uma inspiração tradicionalista: vãos de escadas, 

mezzanines, suportes expositivos incorporados,  puxadores de portas; a reprodução de 

espaços habitacionais; bem como o desenho dos suportes expositivos a cargo de Jorge 

Segurado - plintos, vitrines, mesas, bancos - que refletem uma visão modernista 

inspirada em modelos tradicionais.!

Tendo o museu surgido a partir da requalificação de um pavilhão de 

construção efémera, as obras de reestruturação tiveram, desde o início, de lidar com 
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graves problemas de consolidação de estruturas que impossibilitaram um devido 

aproveitamento do espaço.!

Após a inauguração em 1948, e com a direcção de Francisco Lage que se 

prolongou até 1957, o museu incorporou novas peças, apostou na divulgação e 

consolidou o seu projecto museológico. Até 1974 o museu era tutelado pelo SNI, 

sendo que as principais decisões estavam directamente dependentes do Estado. !

! O Museu de Arte Popular afirma-se, à semelhança do percurso do seu 

preceptor António Ferro – que esteve ligado tanto às vanguardas modernistas como à 

implantação da Política de Espírito do Estado Novo – como uma síntese de 

modernismo, tradição popular de cariz ruralista e nacionalismo, tal como o revela 

numa afirmação no discurso de abertura do museu a 17 de Julho de 1948: “a defesa de 

uma arte moderna, contemporânea, que não deixe de ser profundamente 

nacional” (Ferro 1948). Neste mesmo discurso, António Ferro vem sublinhando a 

importância de se realçar e cuidar de uma diferenciação própria de cada povo, pois é 

através da manifestação de particularidades que, não só se afirma a nacionalidade, 

como também se divulga o interesse turístico que reside em Portugal. De acordo com 

as intenções de Ferro o MAP deveria tornar-se uma “fusão da nossa arte moderna, isto 

é, da arte viva com o espírito do nosso povo, com o espírito eterno da Nação” e ser um 

museu vivo da existência quotidiana que “consolide o artesanato português, graça e 

proveito das pequenas populações rurais”. Ainda no discurso inaugural, Ferro, quase 

que antevendo um futuro de estagnações e abandono, apela para que aquele espaço 

não se torne num museu onde “as coisas venham a encher-se de pó e de bolor”, mas 

sim que se conserve como um museu poético que exprima o valor e sentido do 

verdadeiro povo português. Esta posição é claramente produto de uma intenção de 

afirmação da nacionalidade, a partir da qual a cultura popular material foi o principal 

alvo de estratégias de folclorização e estilização numa empresa que pretendia criar 

uma nação fantasiada pelos ideais do regime ditatorial. A estratégia deste regime 

baseava-se numa apropriação selectiva de elementos da cultura popular material para 

dessa forma afirmar um discurso de construção e afirmação da identidade nacional, tal 

como aconteceu noutros países europeus até à Segunda Guerra Mundial (Alves 2011: 

4). !

Na nação harmoniosa e trabalhadora construída pelo regime, a vida rural era 

protagonizada por camponeses sensíveis guardiões de tradições ancestrais genuínas 
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que constituíam a alma do país, bem à maneira romântica de final do século XIX de 

apropriação da cultura popular. António Ferro vai beneficiar do trabalho de alguns 

etnólogos em actividade durante os primeiros anos da República que inventariaram 

grande parte dos elementos entendidos como arte popular. Desta forma, a concepção 

de arte popular folclorista do regime vai-se aproximar daquela vigente desde o século 

XIX e inícios de XX, onde se denota uma exaltação romantizada e idealizada das 

características do povo e até um começo da adopção do recurso à miniaturização. 

Contudo, a arte popular do Estado Novo distingue-se pela encenação e traço 

modernista que encerra.!

Quando se dá a passagem para a democracia, o MAP aparece como um museu 

fortemente marcado pelos ideais do antigo regime, apesar de ser um dos museus mais 

populares e visitados da cidade na altura. Passa então a ser gerido pelo recentemente 

criado Ministério da Comunicação Social, até 1980, altura em que fica dependente do 

Instituto Português do Património Cultural. Devido à sua directa relação com o Estado 

Novo, o museu é desprezado pelas tutelas e regista-se um abandono institucional que 

vai influenciar a sua actividade, estando mesmo encerrado de 1974 a 1980. Neste ano 

é finalmente nomeada nova directora, Elizabeth Cabral, e o museu continua a seguir a 

linha museográfica que presidiu à sua fundação, com semelhante percurso expositivo 

e exposição do maior número possível de peças, inundando as salas de objectos sem a 

devida descrição e contextualização. Foi também nesta altura que se dinamizou o 

Serviço Educativo com actividades que pretendiam expandir a actuação do museu a 

um público mais vasto.  !

!
!
! 2.1. Missão e Vocação!!
Como ficou já referido nos pontos anteriores, a criação do Museu de Arte Popular 

surge com o propósito de cristalizar a folclorização da cultura popular operada pelo 

Estado Novo num mostruário que desse conta do resumo da estética da fusão dos 

traços tradicionais da cultura portuguesa com um modernismo de inspiração nacional, 

para que todos quantos tivessem interesse se pudessem inspirar, tal como o refere 

António Ferro:!

!
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O Museu de Arte Popular ficará sendo uma escola de bom-gosto onde poderão vir 

buscar ideias, sugestões para o arranjo das suas casas, os ricos que saibam vir aqui 

inspirar-se para os seus mobiliários e interiores portugueses e os pobres que, 

limitando-se a copiar o que virem, não precisarão de ser ricos para viverem com 

beleza.  !28

!
! O projecto de criação do Museu de Arte Popular surgia já em várias 

referências à época da sua inauguração como iniciativa maior que serviria a missão de 

mostrar a todos os interessados quais eram os elementos fundamentais da identidade 

portuguesa, revelando o forte pendor educativo e pedagógico orientador do seu 

discurso museológico.!

!
Que linda sala de galeria marítima se organizaria num Museu de Arte Popular, com 

toda esta fé, esta alegria de sonho, esta fantasia de amor, este instinto de arte, se 

porventura alguém empreendesse a criação de tão original museu! E que proveitoso 

documentário seria, crónica duma vida singela que deu ao mundo feitos de génio, 

cujas lições se contam nesses objectos de aparência bárbara, mas tão formosos e 

portugueses, se a paixão de quem dirigisse essa galeria fosse ao ponto de arquivar 

hinos e bailados - excluindo os de influência revisteira, é bem de ver! -, para que 

além do gosto se fixasse a alma, a expressão espontânea, as ansiedades naturais 

dessas velhas tradições, que mesmo em Lisboa, analisadas com o coração a par da 

inteligência, atingem monumentalidades no conjunto, que o povo ignora - e ainda 

bem para as não modernizar.  !29

!
! A inalteração da sua estrutura conceptual até 1974 explica-se pela 

permanência da tutela do Estado que já em 1944, no decreto-lei  nº 48/686 de 24 de 

Novembro, “incumbe ao Secretariado [Nacional da Informação, Cultura Popular e 

Turismo] promover a fundação do Museu do Povo Português, que ficará funcionando 

como estabelecimento dele dependente”. Em 1968 o museu passa para a tutela directa 

da Secretaria de Estado da Informação e Turismo, mantendo-se, ainda assim, 

inalteradas as linhas conceptuais orientadoras do museu.!
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! Na passagem para o regime democrático em 1974 que inviabiliza, política, 

social e culturalmente, o sentido de permanência de uma instituição que espelhava a 

política cultural instituída pelo antigo regime, o museu passa para a tutela do 

Ministério da Comunicação Social, que, em 1976, é reconvertido na Secretaria de 

Estado da Comunicação Social. Em 1980, com a criação do Instituto Português do 

Património Cultural, o museu passa para a tutela da Secretaria de Estado da Cultura. 

As mudanças de tutela institucional desde 1974 vão, efectivamente, votar o museu ao 

esquecimento que chega a encerrar as suas portas em definitivo até 1980, altura em 

que, através da nomeação de duas técnicas, o museu volta a abrir portas. !

! Embora sejam claros os propósitos que levam à fundação do museu, dentro do 

panorama político e cultural à data da sua inauguração, a missão e vocação do MAP 

são legalmente estipuladas apenas em 1984 (passados 36 anos da sua inauguração e 

10 anos da revolução que operou a mudança de regime) através do decreto-lei nº 

93/84 de 26 de Março que, após apresentar um resumo das várias configurações 

institucionais desde 1944, afirma que “o Museu tem, entretanto, funcionado sem que, 

porém, tenham sido fixadas legalmente as suas atribuições nem criado um quadro de 

pessoal que lhe permita desempenhar a missão de que foi incumbido.” Desta forma, 

este decreto-lei determina o quadro de pessoal do museu e estipula que é seu desígnio 

“Recolher, conservar, identificar, estudar, expor e divulgar testemunhos significativos 

da cultura popular portuguesa e documentação com eles relacionada, numa 

perspectiva histórica, artística e etnológica” e “Preservar as tecnologias tradicionais, 

através de apoio à actividade artesanal e de divulgação dos artefactos representativos 

das diversas regiões do País”. Sendo um museu de abrangência nacional, 

unidisciplinar, cujo campo temático é a etnografia/antropologia. !

! A sua génese de criação está ligada a um tempo de referências políticas, 

sociais e culturais específicas que nos distanciam em larga medida, actualmente, da 

pulsão que o fundou. O percurso ao longo dos tempos que se seguirão à sua 

inauguração foi rica em diferentes configurações que revelaram os caminhos 

ideológicos e políticos dominantes, tendo o museu sido votado ao esquecimento nos 

anos subsequentes à revolução de Abril de 1974. Contudo, analisando o decreto-lei 

que definiu oficialmente a sua missão, em 1984, já depois de assentada a poeira da 

passagem do regime ditatorial para a democracia, constatamos que são apontadas 

directrizes muito claras para a afirmação do museu num contexto actual de 
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coexistência com outras instituições museológicas de âmbito nacional: “O Museu 

prossegue as suas atribuições nas áreas da museografia, da investigação e da acção 

cultural, nos termos dos artigos 1.º e 2.º do Decreto-Lei n.º 45/80, de 20 de Março”. O 

decreto-lei aqui citado refere-se às atribuições da recém-criada Direcção-Geral do 

Património Cultural e aos museus por si tutelados: “Os museus dependentes da 

Direcção-Geral do Património Cultural são instituições permanentes, ao serviço da 

sociedade e do seu desenvolvimento, sem fins lucrativos e abertos ao público, que 

fazem investigação sobre os testemunhos materiais do homem e do seu meio 

ambiente, ao mesmo tempo que os adquirem, conservam e muito especialmente os 

expõem para fins de estudo, educação e recreio.” Os objectivos aqui apontados para as 

instituições museológicas referem-se aos vários domínios da ciência museológica e 

incluem as áreas da museografia, investigação, acção cultural e atribuem como 

competências a conservação, aquisição de novas peças, catalogação e classificação 

das colecções, exposição e divulgação. Concomitantemente, e de acordo com o 

decreto-lei de 1984, cabe ao MAP a investigação, conservação e divulgação da cultura 

popular portuguesa, não pondo de lado uma perspectiva de acção orientada para o 

futuro com novas aquisições, recolhas e apoio à produção artesanal. 

Institucionalmente, este posicionamento parece apontar para uma secundarização do 

contexto de origem do museu, reiterando, desta forma, a pertinência da sua existência 

para a divulgação de uma cultura popular portuguesa. Ainda assim, e mesmo após esta 

definição clara da sua missão, o museu não terá um rumo linear para a constituição de 

estratégias que visem o cumprimento dessa missão nos anos que se seguem. !

No final da década de 80 é avançada a junção do MAP ao Museu Nacional de 

Etnologia. Este projecto não se concretizou até à sua finalização, mas o museu acabou 

por ficar dependente do MNE até 1997, mudando a sua designação para Centro 

Regional de Artes Tradicionais e mantendo a sua colecção. Apesar desta situação que 

limitou a acção do museu, em 1995 é inaugurada nova sala de exposições temporárias 

e, em 1997, o museu volta a adquirir a sua autonomia, passando também a integrar as 

colecções de arte popular do MNE. A partir do ano 2000 iniciam-se as obras de fundo 

que vão limitar as visitas ao museu até 2003, que apresenta apenas exposições 

temporárias.!

! Em 2006 inicia-se o processo de deslocação da colecção do MAP para o 

MNE, onde deveria permanecer em depósito, situação que se mantém até hoje. A 
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então Ministra da Cultura avança com o projecto de encerramento do MAP para aí se 

instalar o Museu do Mar da Língua Portuguesa, a partir do projecto do Museu da 

Língua Portuguesa em São Paulo. Esta decisão despoletou uma mobilização de 

cidadãos contra o encerramento do museu e, no Dia Internacional dos Museus, a 18 de 

Maio de 2009, foi bordado um lenço de namorados gigante num evento que reuniu 

um conjunto de personalidades a favor do MAP. Esta peça foi exposta e integra 

actualmente as colecções do museu. Finalmente, em 2010, o museu reabre as portas 

ao público com nova direcção e novas directrizes de afirmação da sua identidade e 

espaço no panorama cultural e museológico português. Missão que nos parece, uma 

vez mais, ter-se desvanecido entre as ânsias criadoras inebriantes de início de 

projecto.!

! A tutela do museu está actualmente a cargo da Direcção Geral do Património 

Cultural (DGPC) e o museu não faz parte da Rede Portuguesa de Museus. A nova lei 

orgânica que definiu a estrutura organizacional da nova DGPC, extinguindo os antigos 

Instituto dos Museus e da Conservação, anterior tutela do museu, IGESPAR (Instituto 

de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico) e Direcção Regional de 

Cultura de Lisboa e Vale do Tejo definiu, ainda, uma nova orgânica para o MAP 

criando uma direcção partilhada com o vizinho MNE. Não nos cabendo aqui 

pronunciar sobre as infinitas questões relacionadas com a criação e extinção de 

organismos públicos de tutela do património do Estado português, interessa-nos, sim, 

pronunciar sobre a nova estrutura que influencia directamente a organização 

hierárquica do MAP que tem, no momento presente, uma direcção conjunta com o 

MNE. Esperamos que esta direcção partilhada com uma instituição vizinha com a 

qual o museu partilha elos de ligação silenciados mas intrínsecos possa ser 

responsável por uma aproximação maior entre os dois museus e que, finalmente, o 

estudo da colecção do MAP, actualmente em depósito no MNE, consiga entrar nas 

prioridades de acção da direcção MNE-MAP que agora se vê confrontada com a 

situação inevitável de gerir estas duas instituições.!

!
!
!
!
!
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! 2.2. O Edifício !!
O Museu de Arte Popular situa-se em Belém, na Avenida de Brasília, eixo limítrofe a 

sul da linha do caminho de ferro, ladeando o rio Tejo e próximo do Centro Cultural de 

Belém e do Padrão dos Descobrimentos. A sua implantação geográfica está 

indelevelmente ligada à apropriação que o Estado Novo fez da zona de Belém, tendo 

reconvertido toda a área para a realização da Exposição do Mundo Português, em 

1940, da qual restam, hoje em dia, o MAP, a Praça do Império e o Padrão dos 

Descobrimentos. !

! O MAP surge após a reconversão de um pavilhão pertencente à Secção da 

Vida Popular da Exposição do Mundo Português. Este pavilhão, da autoria dos 

arquitectos Veloso Reis Camelo e João Simões, é reconvertido em museu pelos 

arquitectos Jorge Segurado e Veloso Reis Camelo através da concepção de Francisco 

Lage, antigo director da Secção Etnográfica da Exposição do Mundo Português e 

primeiro director do MAP até 1957, responsável também por todo o projecto 

museográfico e museológico. A Jorge Segurado coube a responsabilidade das obras e 

adaptações do espaço a museu, enquanto que Veloso Reis adaptou as fachadas de 

acordo com o projecto de Francisco Lage  . Ao contrário do que acontecia durante a 30

exposição de 1940, onde os visitantes entravam pelas fachadas nascente e poente, 

Francisco Lage projecta uma entrada pela fachada norte cuja resolução arquitectónica 

fica a cargo de Veloso Reis. O desenho desta entrada a norte surge com o intuito de 

criar um percurso de visita linear, sem que houvesse espaço para outras leituras além 

daquela estritamente encenada através da passagem pelos vários ambientes de cada 

sala. Jorge Segurado foi ainda responsável pelo desenho dos suportes expositivos que 

incluía vitrinas, escaparates, bancos, mesas e o balcão do vestíbulo, numa estética 

tradicionalista, com o uso de madeira de carvalho maciça ou folheada num misto de 

rusticidade e modernidade e com a inclusão de apontamentos decorativos que 

conjugavam na perfeição com toda a imagem dos restantes elementos do museu. !

! O edifício do MAP, isolado na zona entre o Espelho de Água e o Hotel Altis 

Belém, apresenta uma planta em forma de U, com a articulação de vários corpos 

rectangulares desnivelados. A arquitectura, marcada pela estética do Estado Novo, é 

de cariz tradicionalista e popular, apresentando um grande despojamento e 
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simplicidade na configuração das frontarias. As suas fachadas são rasgadas por 

janelões rectangulares ao comprido de dimensões iguais (aproximadamente cinco por 

um metros). A fachada sul possui uma ligação com o exterior através de uma varanda 

nivelada acima do chão. Na fachada poente existe uma porta de acesso através da qual 

se faz a circulação de peças e demais objectos de maiores dimensões. Próximo desta 

fachada existe um farol que sobreviveu à exposição de 1940. No corpo que forma um 

recuo há um pequeno pátio exterior. A fachada norte, onde se situa a entrada no 

museu, integra um claustro e uma pequena torre imitando uma torre sineira 

tipicamente portuguesa. !

! Na intervenção de reestruturação de pavilhão de exposições a museu, feita 

aproximadamente durante os anos de 1944 e 1948, realizaram-se obras no sentido de 

consolidar as estruturas: foram substituídas as fundações das paredes, reforçado o solo 

e intervencionadas as paredes exteriores. Em 1950 reparou-se o tecto e telhados do 

claustro, com a substituição de materiais e colocada cobertura em telha portuguesa. 

Em 1981 dá-se um incêndio que destrói um dos pavilhões anexos ao museu, onde se 

albergava a Galeria de Arte Moderna, o único espaço do museu onde se exibiam 

exposições temporárias. Esta situação tem consequências graves para o museu, sendo 

que perde o único espaço que possuía para realizar exposições temporárias, situação 

que só se vai modificar em 1995. Em 1985 dá-se nova reparação da cobertura e dos 

esgotos na zona do claustro. A sala de exposições anexa ao vestíbulo é inaugurada em 

1995. A partir dos anos de 2000 começa a primeira fase do projecto de reabilitação do 

edifício e instala-se rede eléctrica e de segurança, protegem-se as pinturas murais, 

renovam-se as coberturas e as instalações sanitárias, fazem-se drenagens de 

pavimentos, aplica-se tijoleira no chão, recuperam-se paredes, carpintaria das escadas, 

vãos interiores e exteriores, restaura-se o mobiliário expositivo e aplicam-se estores 

interiores nos janelões rectangulares. A segunda fase do projecto começa em 2004 e 

dá-se nova recuperação e reabilitação das coberturas e acabam-se alguns dos 

processos levados a cabo na primeira fase. Em 2010 começa a campanha de restauro 

das pinturas murais, esculturas e baixos-relevos exteriores, pórticos, fachadas, vãos e 

gradeamentos exteriores.!

! O acesso ao museu faz-se pela entrada principal localizada na fachada norte. 

Actualmente, no vestíbulo, encontra-se uma loja aberta ao público com venda de 

produtos portugueses cuja gestão está a cargo da Direcção Geral do Património 
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Cultural e de duas empresas (Vida Portuguesa e País em Lisboa). A recepção e gestão 

das entradas é também feita neste espaço. Existe nesta sala uma pintura mural da 

autoria de Manuel Lapa e Thomaz de Mello e um mapa de Portugal representando as 

diferentes regiões administrativas que correspondem à divisão das salas do museu. Foi 

recentemente reaberta a sala contígua ao vestíbulo onde existe uma extensão da loja e 

um espaço para espectáculos ou exposições temporárias, instalações sanitárias e 

escritórios. A cafetaria do museu, também recentemente inaugurada, situa-se anexa a 

este espaço, reaproveitando o claustro do museu.  !

Os serviços administrativos e a direcção localizam-se numa mezzanine ao 

fundo da sala da Estremadura e Alentejo. A biblioteca e arquivo, com acesso 

condicionado, situam-se numa mezzanine na sala do Algarve. O acesso a ambos os 

espaços é feito através de escadas. As salas ou espaços fechados para armazenamento 

de peças e material localizam-se nas salas de Entre-Douro-e-Minho, de Trás-os-

Montes, das Beiras e da Estremadura e Alentejo. Existem, por último, outras 

instalações sanitárias na sala da Estremadura e Alentejo.!

! O museu divide-se entre as cinco salas correspondentes a cada região 

administrativa de Portugal Continental (tendo ficado as ilhas relegadas para 

posteriores ampliações do museu, que nunca chegaram a acontecer): Entre-Douro-e-

Minho, Trás-os-Montes, Algarve, Beiras, Estremadura e Alentejo, cada uma delas 

com as respectivas pinturas murais representativas da região   e com frases-síntese, da 31

autoria de Fernanda de Castro, que caracterizavam as diversas regiões  . A concepção 32

do projecto de decoração do museu fica a cargo de Thomaz de Mello cujo objectivo é 

a construção de um discurso imagético assente na poesia e lirismo do povo português. 

O resultado é uma simplicidade e informalidade próprias de um discurso museológico 

acessível que acaba por ser consubstanciado num modernismo representando as 

imagens de tradição encenadas pela tónica dominante do Estado Novo. Estas salas 

representam o espaço expositivo que o museu possui projectado para uma exposição 
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"  Entre-Douro-e-Minho com pintura de Manuel Lapa e Thomaz de Mello, Minho, Caixa de Brinquedos de Portugal. Trás-os-31

Montes com pinturas de Eduardo Anahory, Cruzeiro de Portugal, Granito e Céu, e Tom e Manuel Lapa, Douro, vinho de oiro. 
Algarve com pintura de Tom e Manuel Lapa, Algarve, Colorido Rodapé numa Terra de Lendas. Beiras com pinturas de Carlos 
Botelho. E, por fim, Estremadura e Alentejo com pinturas de Estrela Faria, Alentejo, Trabalhadores, Paulo Ferreira, Cenas do 
Quotidiano de Lisboa, Terra Saloia, Ribatejo, Arte Popular da Bravura e Nazaré, Ex-voto do Mar Português. Ver Anexo 1.

"  As frases-síntese de cada sala são as seguintes: “Minho Caixa de Brinquedos de Portugal” e “Douro, vinho de oiro” na Sala de 32

Entre-Douro-e-Minho; “Trás-os-Montes cruzeiro de Portugal, granito e céu” na sala de Trás-os-Montes; “Algarve, colorido roda-
pé numa terra de lendas” na sala do Algarve; “Beiras, flancos de Portugal, a montanha e o mar na mesma cintura” na sala das 
Beiras e, por último, “Alentejo, planície que sonha e trabalha” e “Ribatejo, arte popular da bravura” na sala da Estremadura e 
Alentejo.
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de carácter permanente. A transição entre as salas é feita através de corredores e 

passagens estreitas, num jogo de volumes articulados entre mezzanines, espaços 

amplos, escadas, salas de armazenamento fechadas e suportes expositivos 

incorporados que vão criando e delimitando os vários ambientes encenados, com o 

intuito de melhor aproveitamento de espaço expositivo.  !

! O património integrado do museu não se resume às pinturas murais e demais 

elementos presentes no interior do edifício, já que existiu também um programa 

escultórico que incluía esculturas e baixos-relevos de vários autores no exterior do 

edifício. Na fachada nascente há dois relevos representando cenas da vida popular da 

autoria de Barata Feyo e Henrique Moreira (que faziam parte do antigo pavilhão da 

Secção da Vida Popular) e duas esculturas femininas de Adelina de Oliveira. Na 

fachada sul encontra-se uma junta de bois atribuída a Maria Keil, e, na fachada 

poente, dois relevos de Júlio de Sousa representando cenas da vida rural e piscatória  . 33

Existe um pequeno pátio exterior onde persiste uma fonte com algumas peças 

escultóricas da Exposição do Mundo Português. Mantém-se ainda de pé um farol 

junto à fachada poente que fazia também parte do projecto da exposição de 1940 e 

que estava anexo ao Pavilhão do Mar e da Terra.!

! !

!
! 2.3. A Colecção!!
A colecção do MAP constituiu-se através das várias campanhas de promoção interior 

e exterior levadas a cabo pelo SPN/SNI durante os anos anteriores à fundação do 

museu. Inserem-se nestas campanhas as exposições nacionais de Arte Popular 

portuguesa, em Lisboa, em 1936; a Secção da Vida Popular da Exposição do Mundo 

Português, de 1940; a exposição de colchas de noivado de Castelo Branco, em Lisboa, 

em 1942; a exposições de tapetes de Arraiolos, em 1943 e 1946; as exposições de 

trajo regional de Viana do Castelo, tecelagem, bordados e rendas de bilros, em 1945 e 

de presépios, em 1937. Bem como as exposições internacionais de Arte Popular em 

Genebra, em 1935; de Artes e Técnicas da vida moderna em Paris, em 1937; 

Exposição Mundial em Nova Iorque e S. Francisco, em 1939, e de Arte Popular em 
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Madrid, Valência e Sevilha entre os anos 1943 e 1944. E, por último, o “Concurso da 

Aldeia mais portuguesa de Portugal”, em 1938. !

As peças foram sendo adquiridas maioritariamente através de compras e 

encomendas directas a artesãos ou aos artistas-decoradores do SPN/SNI (são exemplo 

disso os bonecos representando os diferentes tipos do país de Thomaz de Mello e 

Dalila Braga), como também através de recolhas efectuadas em várias regiões do país 

(uma grande parte durante o “Concurso da Aldeia mais portuguesa de Portugal”) e 

doações de particulares. A orientação das incorporações estava a cargo de Francisco 

Lage, assistido por técnicos especializados versados na ideologia política que regia a 

propaganda do Estado Novo, tais como Eurico Sales Viana e José Formosinho 

António Mourinho. Após a inauguração, o museu incorporou também peças através 

de doação de particulares e compra.!

A colecção, que se constitui com cerca de 13.000 peças, alberga alfaias 

agrícolas, arte pastoril, arte dos namorados, bordados, calçado, cerâmica, cestaria, 

escultura, faiança, figurado de barro, fotografia, instrumentos musicais, luminária, 

metais, miniaturas, mobiliário, ourivesaria, peças em madeira, pesca, pintura, rendas, 

tapeçarias, têxteis, trajos e transportes, entre objectos artísticos e utilitários que 

cobriam os modos de vida, tradições, arte popular e religião de cada região 

representada.!

! O inventário e estudo da colecção nunca se realizou de modo sistemático e 

coerente. Foram feitas algumas tentativas de inventariação, mas as irregularidades 

técnicas, metodológicas e de continuidade do processo impediram um estudo 

aprofundado dos objectos, situação que se mantém até hoje. A colecção do MAP 

permanece desconhecida e desprovida do seu valor em potência que poderia adquirir 

através da informação que lhe deve ser anexada.!

!
!
!
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Capítulo III — Um projecto de futuro para o Museu de 
Arte Popular !!
1. Redefinição de âmbito e vocação!!
Abordar-se-ão ao longo deste capítulo os pontos que se consideram fundamentais para 

se estruturar um futuro para o Museu de Arte Popular. Passando eles pela redefinição 

do seu âmbito e vocação, tendo em vista a adequação à sua missão e posicionamento 

no actual contexto social e museológico, gizando-se, concomitantemente, traços para 

a definição dos seus programas cientifico, museológico e museográfico.!

! No nosso ponto de vista, o futuro do Museu de Arte Popular passará não só 

por um assumir do seu passado ideológico ligado ao Estado Novo, como também pela 

criação de pontes de diálogo com os vizinhos Museu Nacional de Etnologia e Museu 

Nacional de Arqueologia, de forma a criar um percurso pela história da Etnologia em 

Portugal num eixo de proximidade que possibilitará a visita conjunta aos três 

equipamentos. Complementarmente a estes dois museus, e redefinindo o âmbito da 

sua missão, o Museu de Arte Popular focar-se-ia numa exploração da arte popular 

para além da referência óbvia e central que constitui o contexto histórico da criação 

do museu e que situa a arte popular como um dos temas centrais na disciplina da 

antropologia entre a cultura popular e a definição de uma identidade nacional (Leal 

2004: 253). Esta abertura do tema da arte popular deverá, ainda, apresentar as várias 

correntes que, desde o final do século XIX e em simultâneo com o discurso proposto 

pelo Estado Novo, propuseram novas abordagens à matéria da arte popular. O museu 

deverá, por fim, procurar uma maior relação com a produção de arte popular 

contemporânea, servindo como espaço expositivo para novos artistas, possibilitando 

plataformas de divulgação e reflexão sobre manifestações artísticas que concorrem 

para novas formas de pensar a identidade nacional. !

! Estes vários eixos de reflexão sobre arte popular, artesanato, cultura popular, 

identidade nacional, contemporaneidade, design, etnologia, antropologia, deverão 

ocupar largamente o programa científico do museu e a sua consubstanciação deverá 

abarcar todas as possibilidades à disposição do museu - programa de exposições 

temporárias e permanente, ciclos de cinema, conferências e colóquios, actividades do 

Serviço Educativo, entre outras. Para uma estruturação e planificação dos conteúdos e 

�38



— Um projecto de futuro para o Museu de Arte Popular —

temas a abordar, dever-se-á pensar num plano a cinco anos que estabeleça à partida os 

objectivos a curto e longo prazo que o museu se propõe atingir, definindo, desta 

forma, o seu posicionamento institucional de uma forma consistente.!

! Reflectir-se-á também sobre a estruturação dos serviços complementares do 

museu, passando pela sua imagem, estratégia de comunicação e espacialização das 

funções museais. Por último, apresentar-se-á uma proposta para a sua exposição 

permanente.!

Para se enquadrar no actual contexto social e cultural, o Museu de Arte 

Popular precisa, necessariamente, de repensar o seu papel na contemporaneidade. A 

sua história está intimamente ligada a pontos fundamentais da história recente do país 

e, volvidos 40 anos da revolução de Abril, cada vez mais existe espaço para aceitar a 

sua presença como um dos marcos de afirmação da Política do Espírito do Estado 

Novo. O seu sentido de existência será tanto mais válido quanto maior for a 

capacidade de aceitação do seu passado ligado ao regime ditatorial que governou 

Portugal ao longo de 41 anos. Pensar-se-á neste museu como reflexo de uma época 

com propósitos ideológicos objectivos e procurar-se-á enquadrar esse período num 

contexto maior de definição de uma identidade nacional.!

Ainda assim, o seu âmbito e vocação não deixará de passar, tal como 

anunciado aquando da sua criação, como centro das manifestações populares do país. 

No que respeita às artes populares contemporâneas, abrir-se-á um museu ao futuro, 

precursor de novas manifestações que repensem a identidade nacional e concorram 

para a sua definição no actual quadro ideológico, político e social.!

!
!

! 1.1. Linhas orientadoras para definição dos programas científico, 
museológico e museográfico!!
De acordo com a definição actual do ICOM “Um museu é uma instituição 

permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, 

aberto ao público, e que adquire, conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos 

materiais do homem e do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a educação e a 

fruição”. Esta sucinta definição leva-nos, desde logo, pelas infinitas cambiantes de 

forma que a instituição museu comporta em si - da sua concepção arquitectónica, às 

suas especificidades, passando pela definição do seu campo temático e abrangência 
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territorial, e, claro, pela sua missão e vocação específicas. As funções museológicas 

situam-se entre a documentação, conservação e divulgação das colecções e 

administração da instituição em si (recursos humanos, financeiros e físicos). Contudo, 

e independentemente das metas e objectivos de cada instituição, a concepção e gestão 

de um museu dependem de um cuidado planeamento que Gail e Barry Lord (2012: 9) 

definem da seguinte forma:!
!
! the study and practice of facilitating the preservation and interpretation of material 

! culture by ordering all those components that comprise a museum into a constructed 

! or renovated whole that can achieve its functions in a sustainable way with optimal 

! efficiency. !

!
! Esta definição coloca-nos desde logo em presença de um elemento 

fundamental na gestão museológica que é a sua efectiva sustentabilidade aqui 

acompanhada da noção de eficiência. !

! Adicionalmente, este plano museológico deverá não só definir o museu 

conceptualmente, como também concorrer para o posicionamento da instituição no 

futuro, gizando as linhas de actuação que irão definir a sua constante evolução. O 

pensamento conceptual sobre a instituição ajudará à planificação do trabalho, à 

definição das suas prioridades e objectivos. Sendo um documento operativo de apoio 

à tomada de decisões, este plano deverá seguir uma metodologia clara e objectiva que 

priorize os principais eixos de actuação, que concorra para uma compreensão do 

estado da instituição e que se revele enquanto documento essencial para o 

conhecimento da instituição para todos aqueles encarregues da sua gestão. De acordo 

com o manual “Criterios para la elaboración del Plan Museológico” este plano é 

necessário para a ordenação do trabalho interno do museu, para a facilitação da 

comunicação com os responsáveis administrativos e políticos e para a definição dos 

projectos do museu. Concomitantemente, define três elementos-chave para a 

elaboração deste documento: o plano (para ordenar objectivos e áreas de actuação, 

estabelecendo prioridades), o programa (que irá definir conceptualmente as linhas de 

actuação em cumprimento das funções museológicas) e o projecto (que possibilitará 

a concretização efectiva dos vários eixos definidos no programa, propondo soluções 

adequadas à realidade da instituição em si). !
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! Embora não nos caiba no presente trabalho apresentar uma proposta de 

documento fechado sobre o plano museológico do Museu de Arte Popular, analisar-

se-ão alguns dos principais eixos que concorrem para a definição da instituição e, 

mais ainda, que ajudam a pensá-la na contemporaneidade, projectando o museu no 

futuro. !

! Faz igualmente parte deste plano apresentar as linhas orientadoras do 

programa científico da instituição. O programa científico do museu revela a sua 

missão e vocação específicas, enquanto que define quais os principais eixos de 

actuação presente para evidenciar as potencialidades interpretativas da colecção do 

museu, em concordância com o seu estudo e divulgação. Tendo em conta que a 

missão do Museu de Arte Popular, estipulada em 1984 através do decreto-lei nº 93/84, 

omite o contexto histórico da sua criação e situa a sua missão dentro dos limites do 

estudo, investigação e divulgação da cultura popular portuguesa, deverá ser 

largamente explorado ao longo dos programas científicos e museológicos o que a 

cultura popular representa neste museu e na contemporaneidade. A nível conceptual, o 

posicionamento do museu relativamente à cultura popular deverá, portanto, ser um 

dos assuntos fundamentais a ter em conta para uma reformulação do museu. !

! No que respeita à orientação operativa do programa científico do Museu de 

Arte Popular, dever-se-á ter como prioridade maior a inventariação, estudo e 

investigação da colecção que constitui o seu acervo. Actualmente, e por deliberação 

da tutela, a colecção encontra-se em reserva no Museu Nacional de Etnologia. Nunca 

tendo sido feito o inventário completo da colecção adquirida ao longo de vários anos 

através das campanhas promovidas pelos etnólogos ao serviço da Política do Espírito 

do Estado Novo, o conhecimento sobre a colecção é residual e a informação 

disponível não apresenta um grau de profundidade adequado a um completo 

conhecimento sobre as peças. A mais premente prioridade do Museu de Arte Popular 

deverá, assim, passar pela definição de um plano de trabalho para a inventariação das 

cerca de treze mil peças que constituem o seu acervo. A colecção alberga alfaias 

agrícolas, arte pastoril, arte dos namorados, cerâmica, cestaria, escultura, figurado de 

barro, fotografia, instrumentos musicais, metais, miniaturas, mobiliário, ourivesaria, 

pesca, pintura, têxteis, trajos e transportes. A investigação sobre as peças da colecção 

e seu respectivo inventário nunca se realizaram de forma completa e consistente, com 

manifesta perda dos valores que deveriam ser transmitidos. Esta lacuna de informação 
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dificulta, actualmente, a definição de um discurso museológico que esteja em 

concordância com as peças a exibir. Atribui-se esta falha no estudo e investigação da 

colecção primeiramente ao âmbito que residiu à criação do museu - tendo sido 

inicialmente criado como cristalização de uma política cultural de um regime 

ditatorial, as prioridades do museu assentavam desde logo numa encenação da 

colecção ao longo das salas que constituíam o espaço reservado à sua exposição 

permanente. Esta prioridade criou um museu onde as peças da colecção concorriam 

lado a lado com vários outros elementos (fotografias, pinturas murais, mapas das 

regiões e respectivas frases-síntese, encenação de espaços, elementos arquitectónicos) 

para a encenação de ambientes que transmitiam a leitura da cultura popular pelo 

Estado Novo. O trabalho de investigação da colecção irá revelar de forma cada vez 

mais informada, assim o acreditamos, os complexos usos que o Estado Novo fez da 

cultura popular - identificando os contextos de criação das peças e os contactos 

estabelecidos nas encomendas oficiais do SPN/SNI aos artesãos e artistas, comprovar-

se-á o papel activo do regime do Estado Novo nesta encenação de valores no âmbito 

maior do estabelecimento da Política do Espírito de António Ferro. 

Concomitantemente, e no seguimento deste trabalho, cabe ao museu programar as 

formas de transmitir os resultados do estudo e inventariação da colecção. !

! No que diz respeito ao estabelecimento do programa científico do museu 

propomos três vectores fundamentais que concorrem para a compreensão e definição 

do museu: !

- o primeiro refere-se ao contexto histórico de criação do museu - onde se dão a 

conhecer não só as peças da colecção do MAP, mas também os principais 

protagonistas, acontecimentos, artistas e programas artísticos e de propaganda 

promovidos pelo Estado Novo e encetar-se-á, ainda, o discurso com os dois museus 

vizinhos cujas relações temos vindo a evidenciar ao longo do presente trabalho - os 

Museus Nacionais de Etnologia e Arqueologia - para dar conta de parte da história 

da etnologia em Portugal; !
- o segundo dedica-se ao estudo e interpretação da arte popular portuguesa nas 

correntes que se estabeleceram ao longo do século XX e em especial as  divergentes 

e alternativas contemporâneas do Estado Novo;!
- por fim, o último, aponta para o futuro, na sua atenção à arte popular, artesanato e 

design contemporâneos, com renovadas abordagens conceptuais e comparativas 
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sobre os temas da cultura popular, tradições, tecnologias tradicionais e identidade 

nacional.!
! O discurso museológico do Museu de Arte Popular deve, desta forma, ter em 

conta o seu passado e correlação com a etnologia em Portugal. Expor a colecção do 

MAP num circuito museográfico que não contemple uma relação directa com um dos 

marcos maiores da Política do Espírito do Estado Novo que é este museu, significa 

amputar-lhe significado de referência a um contexto ideológico, político e social 

característico que foi a sua matriz fundadora. O aparato ideológico por detrás da 

política folclorista do regime ditatorial e o programa moderno e tradicional que 

marcou aquela época deve ser levado em conta para contar a história daquele museu e 

contextualizar as peças da sua colecção.! !

! No que respeita à arte popular portuguesa nas correntes divergentes à 

orientação da política cultural de António Ferro, interessa referir a pertinência da 

interpretação e divulgação de peças pertencentes às colecções dos dois museus 

vizinhos, o MNE e o MNArq, que dão conta de visões diferentes relativamente à 

representação do popular - p.e. as correntes daquilo que João Leal define como 

“etnografia espontânea”: as visões modernistas de Ernesto de Sousa (1921-1988) 

sobre a arte popular que privilegiam o sentido autoral e um “primitivismo modernista” 

na esteira de movimentos artísticos que surgem no Ocidente em finais do século XIX 

(Leal 2004: 274). Mas também Joaquim de Vasconcelos (1849-1936), cuja frase “O 

povo é ainda hoje o nosso maior artista” revela a sua atenção e estudo sobre as 

indústrias caseiras e a sua visão sobre a arte nacional e as “genuínas fontes de 

inspiração nacional” (Joaquim de Vasconcelos in Leal 2004: 256). E, ainda, e não a 

título exaustivo, Vergílio Correia (1888-1944), Michel Giacometti (1929-1990), 

Armando de Mattos (1899-1953), entre outros. Neste âmbito, cabe a este museu 

organizar exposições temporárias antológicas com capacidade de itinerância sobre 

artistas populares como Franklin Vilas-Boas (1919-1968), artista popular oriundo de 

Esposende descoberto por Ernesto de Sousa nos anos sessenta do século XX, cuja 

obra escultórica em madeira de enorme valor artístico e largamente desconhecida é de 

um valor inegável; Quintino Vilas-Boas Neto (1915-2004), irmão de Frankiln e artista 

popular com trabalho escultórico em pedra de granito; Rosa Ramalho (1888-1977), 

barrista de Barcelos de quem Ernesto Veiga de Oliveira   escreve: !34
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!
O paradoxo essencial e todos os equívocos da “arte popular” encontram-se de modo 

particularmente fecundo nesta mulher baixinha e veemente, que nunca leu um livro, 

mas personifica uma cultura e possuía o dom dos símbolos com que desde sempre o 

Homem procurou exprimir-se. Criação ou tradição, revelação e linguagem pessoal de 

um mundo original e único, ou mero reproduzir artesanal de imagens herdadas de um 

obscuro passado anónimo?!

!
E, ainda, de Mistério, barrista natural de Barcelos de nome Domingos Gonçalves 

Lima que, em conjunto com Rosa Ramalho, se afirmou como um dos mais 

proeminentes artistas no concelho de Barcelos  . Neste seguimento, cabem também 35

exposições sobre a produção barrista de regiões como Barcelos (com Rosalina 

Pereira, Rosa Côta, Ana Baraça, Maria Sineta, entre outros e para além dos já 

referidos Mistério e Rosa Ramalho) e Estremoz (com, entre outros, as irmãs Flores).!

! Quanto à abertura ao futuro, o Museu de Arte Popular deverá igualmente 

tornar-se um espaço privilegiado para o artesanato contemporâneo com artistas e 

propostas que questionem a arte popular portuguesa e proponham novas abordagens, 

recorrendo a tecnologias, materiais e técnicas tradicionais em confronto com novos 

significados e usos. Neste contexto o Museu de Arte Popular afirma-se como um 

centro vivo da cultura popular tradicional e contemporânea - um museu que alia a 

tradição a novos apoios à produção de artesanato, com promoção de residências 

artísticas, mostras de artesãos e de especificidades da cultura popular portuguesa. E, 

como sugere Marta Mestre  , “a abertura do conceito de “popular” e a pesquisa das 36

manifestações contemporâneas de natureza outsider, folk, art brut. A par da colecção 

seminal de objectos, sugere-se linhas de continuidade e novas conexões entre 

imagens.” Por fim, um museu que, curiosa e ironicamente, iria concretizar o objectivo 

de Ferro (com as devidas ressalvas de adaptação ao nosso contexto contemporâneo), 

de consolidar o artesanato português e transformá-lo, de facto, num museu vivo de 

convergência de valores contemporâneos e tradicionais - “fusão da nossa arte 

moderna, isto é, da arte viva com o espírito do nosso povo, com o espírito eterno da 
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Nação” - e ser um museu vivo da existência quotidiana que “consolide o artesanato 

português, graça e proveito das pequenas populações rurais” (António Ferro no 

discurso de abertura do MAP, a 17 de Julho de 1948). Este posicionamento professado 

por António Ferro na abertura do museu em 1948, coloca-nos desde logo em sintonia 

com a posição das instituições museológicas no passado - a sua relação com o 

exterior, um tanto ou quanto hermética, fechava-se à participação da comunidade, e a 

sua própria existência e papel pedagógico imposto e autoproclamado não eram 

questionáveis:!
!

They would have been confident in their ability to judge, and their judgments would 

have seemed self-evident. We may regard their self-assured sense of entitlement and 

overt didacticism as arrogant and excessive - and frequently wrong. There is no doubt 

that it was patronizing, but it was, in many instances, coupled with an equally strong 

sense of moral purpose and civic responsibility.  !37

!
! Foi por ocasião da reabertura do Museu de Arte Popular, em 2010, no 

seguimento de movimentos cívicos que contestaram a decisão do então Ministério da 

Cultura de fechar o museu, que a sua directora, a arquitecta Andreia Galvão   afirma 38

ao longo do discurso de abertura querer criar um museu aberto à comunidade - “E é 

por todos vós que queremos um museu participativo. Porque este museu é o vosso 

museu.”, “O novo MAP, apesar de se evocar como museu-documento, deseja uma 

lógica plural de relacionamento com vários públicos e várias vias de investigação.” e, 

ainda, posicionando o museu como ponto para a discussão da cultura popular 

portuguesa: “Propomos um MAP como uma plataforma de diálogo da cultura 

popular”. Esta ênfase dada aos processos de abertura de um museu ao futuro e ao 

debate democrático leva-nos necessariamente ao posicionamento das instituições 

museológicas na actualidade como eixos fundamentais de uma interactividade cultural 

profícua à produção de um conhecimento constituído pela experiência e pela troca de 

informações: ! !

!
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Since then, museums have reinvented themselves as institutions whose foremost !

function is “public service” defined as education. (…) now they have placed !

themselves at the contested centers of cultural interactivity and welcomed democratic 

debate. Casting their own history up for review, museums invited their visitors (and 

even non-visitors) to validate their existence, appealing to “stakeholders” - board, 

staff, volunteers, and community - to shape the museum’s vision of itself, as well as 

its presentation strategy, through negotiated settlements and managed dialogue.  !39

!
! Para mais, importa ainda mencionar as problemáticas que acrescem aos 

museus etnográficos na actualidade, num momento em que as próprias designações 

dos museus parecem abandonar a referência ao termo Etnografia, como é o caso do 

Musée du Quai Branly (Dias 2007: 129). Estas mudanças de designações 

acompanhadas de reformulações museológicas, representando o Musée du Quai 

Branly um exemplo paradigmático, ganham protagonismo numa era pós-colonial 

onde os museus são chamados a questionarem-se sobre as formas de constituição das 

próprias colecções (Dias 2007: 131). Agora, mais do que nunca, interessa-nos poder 

olhar para essas mesmas colecções de diferentes pontos de vista, reconhecendo, 

nessas leituras, os vários períodos culturais, sociais e políticos que influenciaram as 

perspectivas sobre as colecções ao longo dos anos.!

A nossa proposta vai portanto no sentido de se apresentar uma exposição 

permanente, cuja explanação em maior pormenor iremos fazer de seguida, que mostre 

a colecção do MAP e o seu edifício e ajude a compreender o complexo contexto de 

origem da sua colecção em diálogo com a disciplina da etnologia em Portugal, 

abrindo-se à discussão e à participação democrática de forma a que o seu próprio 

posicionamento no contexto actual possa ser discutido e construído em conjunto com 

a comunidade.!

! Cabe ao museu o cumprimento do seu programa científico através dos seus 

objectivos programáticos que deverão incluir uma série de iniciativas que incluem não 

só as exposições permanentes e temporárias, mas também, e direccionado para um 

público que procura uma maior especialização nos temas de fundo, colóquios, 

seminários e palestras temáticas, cursos de especialização, e outros, em estreita 

articulação com instituições museológicas e académicas de referência no panorama 
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nacional e internacional. Esta abertura ao tecido académico deverá também 

proporcionar uma maior interligação do museu com a produção de conhecimento 

científico sobre as suas colecções e novas formas de a divulgar e apresentar. Esta 

ligação é crucial porque dela advém não só uma legitimação do papel do museu na 

comunidade científica, como também um apoio no estudo e investigação da sua 

colecção e, ainda, um importante contributo que se poderá traduzir na captação de 

voluntários e bolseiros com capacidade para apoiar os técnicos do museu. !!

! Direccionado a um público não especialista e com o intuito de se abrir à 

comunidade, captando novos públicos e relevando o seu papel na sociedade, o museu 

deverá procurar apresentar uma programação complementar que, para além das 

exposições, deve procurar estabelecer pontes com o programa científico acima 

referido com:!

- demonstrações e workshops de artes e ofícios tradicionais;!
- degustações e workshops de gastronomia regional;!
- promoção de residências para artesãos, artistas e/ou designers que trabalhem a 

matéria da arte popular; !
- promoção de mercados de arte e cultura popular (reavivando o antigo Mercado da 

Primavera);!
- visitas orientadas temáticas no MAP (com possibilidade de compra conjunta de 

bilhetes de acesso aos vizinhos MNE e MNArq) direccionadas a diferentes tipos de 

públicos;!
- visitas às reservas das colecções do MAP no MNE;!
- tertúlias e encontros informais para discussão da história do museu e partilha de 

testemunhos reais;!
- promoção de pequenos eventos que revelem a cultura popular actual e passada de 

diferentes regiões do país;!
- mostras de cinema ficcional e documental;!
- lançamento de livros;!
- concursos de fotografia (actual e antiga);!
- actividades de fim-de-semana direccionadas para crianças e famílias;!
- actividades durante os períodos de férias escolares direccionadas para crianças e 

com forte ligação aos conteúdos abordados no museu.!
!
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! Sendo, como já referido anteriormente, a etnografia/antropologia o campo 

temático do museu, interessa-nos pensar que significados contém o seu tema central - 

a arte popular. Referindo-se a esta dimensão da cultura portuguesa, João Leal afirma 

que “um dos campos mais visíveis da antropologia portuguesa enquanto 

empreendimento duplamente centrado na cultura popular e na identidade nacional: [é] 

a arte popular” (Leal 2004: 253). Desde as primeiras tentativas de apreensão, em 

cerca de 1870, em que a cultura popular tinha ainda apenas uma dimensão imaterial - 

com a investigação e recolha de contos, poesia popular, superstições, música, jogos, 

festas - passando pela inclusão da sua dimensão material, reconhecemos como o tema 

da arte popular vem reflectido nestas tentativas de compreensão da cultura popular 

portuguesa. É, por isso, nesta convergência de usos e significados que encaramos o 

futuro do Museu de Arte Popular - mostrando os elementos que constituem a cultura 

popular portuguesa, mas, também, problematizando aquilo que concorre para a 

definição da identidade nacional. !

! Vemos igualmente como essencial que se tenha mais em conta a dimensão 

imaterial para a interpretação dos conteúdos a abordar no museu. Esta dimensão 

permite ainda a criação de formas mais apelativas de transmitir conhecimento aos 

seus visitantes - através da inclusão de registos audiovisuais, documentários e 

recolhas sonoras, fotográficas e fílmicas, em que se dêem a conhecer os processos de 

produção, os contextos e os protagonistas por detrás das peças expostas e revelem, 

também, a sua dimensão estética (“Mas as centenas de fotos que fizemos já, não terão 

outro mérito senão demonstrar como a fotografia (e o cinema, evidentemente) 

constituem um veículo fundamental para o conhecimento estético da arte popular.”, 

refere Ernesto de Sousa em 1964, demonstrando como a fotografia era um importante 

veículo para o desenvolvimento do seu trabalho de prospecção e descoberta da arte 

popular portuguesa) e, do ponto de vista histórico, revelem também episódios e 

individualidades marcantes. Esta vertente poderia beneficiar com parcerias 

estabelecidas com entidades como o Arquivo da RTP, a Cinemateca Portuguesa, o 

Arquivo Histórico Militar, o Arquivo Histórico Ultramarino, o Arquivo Municipal de 

Lisboa, e outros arquivos históricos locais.!

! A museografia é entendida, para Juan Carlos Rico, como a disciplina técnica 

responsável pela aplicação prática de todos os desígnios da museologia, a disciplina 

que abarca todos os estudos teóricos e filosóficos do que é um museu e de como se 
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pode organizar (Rico 2006: 17). Esta componente do projecto museológico contempla 

a concepção e o desenho de todos os materiais gráficos utilizados na identificação e 

interpretação dos objectos, bem como os demais elementos que condicionam a sua 

exposição (iluminação, suportes expositivos, condições de montagem, a arquitectura 

do espaço expositivo, entre outros). O programa museográfico vai portanto definir a 

concretização física das exposições permanentes e temporárias do museu, seguindo a 

linha de orientação dos conteúdos e peças a exibir e de acordo com os recursos 

disponíveis. No caso do Museu de Arte Popular, o programa museográfico a seguir 

deverá respeitar a abundante iconografia existente no museu. Tentando enquadrar-se 

na sua imagem original de uma portugalidade rural e modernista, todos os materiais 

comunicacionais utilizados na concepção das várias exposições a realizar deverão 

utilizar os mesmos referentes de forma a criar uma imagem coerente. A museografia e 

todos os elementos gráficos devem, portanto, seguir uma linha que os coloque em 

diálogo entre o contemporâneo e o moderno, servindo-se como modelo gráfico, por 

exemplo e entre outros, a edição do livro de 1940 Vida e Arte do Povo Português - 

exemplar nas referências à imagética que criou aquele museu -, que conta com os 

contributos de Luís Chaves, Francisco Lage, António Ferro, Mário Novais e Paulo 

Ferreira. Consideramos que este programa releva o seu sentido com a conjugação 

estética do seu passado histórico com a actualidade. Até porque, como refere João 

Leal, o MAP é uma peça fundamental na área de Belém, “um lugar único em Portugal 

pela sua capacidade para, num mesmo espaço, juntar tantas camadas contraditórias da 

história e da cultura portuguesa” (Leal 2009:474). E, como defendem Vera Marques 

Alves e Sónia Almeida  , !40

!
O museu conduz-nos desde logo à complexidade de usos ideológicos a que a cultura 

popular foi submetida na primeira metade do século XX, no âmbito quer dos 

projectos de afirmação nacional, quer dos processos de construção social das elites e 

das classes médias.!

!
! Esta referência aos programas estéticos que subjazem ao contexto de criação 

do museu poderão ser também interessantes pontos a explorar no novo programa 

museográfico para uma reconstituição de pequenos pontos de referência à museografia 
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inicial do museu  . Esta reconstituição ajudará a melhor entender a ideologia de 41

encenação do Estado Novo baseada numa hiperbolização estética e num completo 

descurar do conhecimento sobre as peças e sobre o seu contexto de origem. O 

referente da estética do seu programa museográfico inicial tem ainda o sentido da 

ligação com todo o património integrado do museu (pinturas murais, trabalhos 

escultóricos e elementos decorativos ao longo das salas de exposição), cujo valor é da 

maior importância destacar.!

!
! !
! 1.2. Para um discurso etnológico em Belém – MAP, MNArq e MNE!!
A reflexão proposta neste ponto prende-se, essencialmente mas não em exclusivo, 

com a proximidade física dos três equipamentos museológicos referidos - o Museu de 

Arte Popular, o Museu Nacional de Arqueologia e o Museu Nacional de Etnologia - 

situados no eixo de Belém. Encerrando-se, entre eles, fases distintas da história da 

etnologia em Portugal, propõe-se que a visita aos três equipamentos comporte uma 

dimensão de abrangência dos processos de construção da ideia de nação, do século 

XIX à actualidade. À parte das especificidades da missão e vocação de cada 

instituição, cujo âmbito não se deverá sobrepor, a complementaridade da visita 

construir-se-ia numa problematização dos contextos históricos de criação de cada um 

destes museus, pois curiosa é a constatação de que cada fase de mudança de 

pensamento teórico dentro da história da etnologia cria um projecto museográfico 

próprio como forma de propagação, legitimação e afirmação da sua reflexão e estudo. !

Podemos afirmar que, tal como o defende João Leal, existem duas tradições 

para o desenvolvimento da disciplina da antropologia: uma que se apoia na 

“construção do império” e outra na “construção da nação” (Leal 2000: 27). A primeira 

desenvolveu-se em países europeus com grande poder e coesão política que possuíam 

colónias (tais como a Grã-Bretanha e a França), a segunda venceu em países 

periféricos que lutavam ainda pela sua coesão e autonomia. A evidência de que no 

campo do estudo da cultura do Homem, da sua relação com a sociedade e da sua 

pertença a uma determinada cultura, se tenha necessariamente de pensar em cada país 

como um caso único com os infinitos cambiantes que determinam o seu percurso pela 
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História, obriga-nos a reconhecer em Portugal um misto entre estas duas correntes 

apontadas. Se, por um lado, e tal como foi avançado no primeiro capítulo, durante as 

últimas décadas do século XIX e até meados do século XX, reconhecemos uma clara 

preponderância da reflexão sobre a ideia de nação, percebemos como Jorge Dias e a 

sua equipa vieram trazer uma atenção pelo império colonial nos anos 50 do século XX 

que culmina na criação do então chamado Museu de Etnologia do Ultramar em 1965. 

O estudo das colecções deste museu é, portanto, revelador da política colonial 

portuguesa, tal como nos informa Nélia Dias:!

!
Hence the study of its collections could provide a useful way of understanding 

Portuguese colonial policy. A number of questions could be elucidated by studying 

the history of the museum. These include the role played by colonial administrators 

and governors in collecting objects for the museum; and how to explain Portuguese 

indifference to ethnographic collections, when compared with other major colonial 

powers.  !42

!
A importância dada ao império colonial é também largamente explorada na 

Exposição do Mundo Português em 1940, com todo o aparato ideológico e imagético 

que retratou a presença portuguesa pelo mundo e enalteceu os Descobrimentos como 

momento de ouro da história de Portugal. A cultura popular de matriz rural teve, 

contudo, um maior peso na construção da ideia de nação, apesar de que os elementos 

que fazem de Portugal uma nação estivessem já consolidados e o percurso mais 

provável fosse haver uma incidência maior nos processos antropológicos de 

construção do império. Reconhecemos na estruturação do Museu de Arte Popular esse 

repescar da cultura material de cariz ruralista cujo estudo se deveu aos intelectuais em 

actividade ao longo da primeira República. !

De forma bastante pragmática, Leal periodiza o século que separa 1870 de 

1970 em quatro fases distintas da história da antropologia portuguesa: o período que 

vai de 1870 a 1880, a viragem do século, os anos de 1910 a 1920 e, por último, o 

período de 1930 a 1960. Nesta última fase ressalva a existência de três grupos de 

protagonistas: a etnografia do Estado Novo, Jorge Dias e a sua equipa e a etnografia 

que se constituiu como crítica à do Estado Novo (Leal 2000: 29). É, portanto, no 
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resumo desta história da disciplina da etnologia que fará sentido pensar numa 

interligação entre os três museus, pois existem elos de ligação evidentes e de extrema 

relevância para compreender a história da cultura popular portuguesa e dos seus 

diferentes usos contida nos processos e contextos de criação destas três instituições. !

Pensando no Museu Nacional de Arqueologia, esta relação dever-se-ia criar 

tendo como ponto de partida a personagem de Leite de Vasconcelos, o responsável 

pela matriz etno-arqueológica fundadora do museu: !

!
O Museu Etnológico Português, sempre em progressão crescente, e hoje já bastante 

rico, tem no seu plano estudo concomitante da Antropologia, da Etnografia e da 

Arqueologia nacionais, embora a última mereça a preferência e a primeira esteja 

modestamente representada, só bastante para o plano ficar esboçado no conjunto.   !43

!
Aqui, interessava relevar o trabalho de Leite de Vasconcelos enquanto cientista 

social que, estudando matérias etnológicas a partir da arqueologia, procurava entender 

Portugal enquanto uma nação indivisível: “O Museu Etnológico (…) é uma colecção 

metódica de objectos, cujo estudo concorre para o conhecimento das origens, 

evolução, caracteres, e vida tradicional do povo português” (Vasconcelos 1919: 3). 

Este museu serviria, neste contexto, como ponto de partida para compreender na 

totalidade a formação da disciplina da etnologia em Portugal, bem como ajudaria na 

interpretação e interligação entre os dois outros museus: o Museu de Arte Popular e o 

Museu Nacional de Etnologia, à parte, claro, da sua preponderância de vocação actual 

para a disciplina da arqueologia que não nos cabe aqui explorar. Este museu 

representaria a interpretação da constituição do Homem português até à fundação da 

nacionalidade, estendendo-se até à Idade Média - período até ao qual os estudos 

levados a cabo pelo seu fundador mais se aprofundam. Seria, pois, o início da viagem 

pelos tempos da formação de Portugal, da constituição do seu carácter - a língua, a 

religião, as formas de arte, os seus meios de sobrevivência, a estabilização das 

fronteiras, e, das leituras interpretativas e simbólicas, as visões de Leite de 

Vasconcelos sobre a sua génese e a formação do seu carácter. !

No caso do Museu de Arte Popular, esta abordagem que conecta a história do 

museu com a história das disciplinas da etnologia e antropologia parece-nos de 
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evidente pertinência já que, tal como foi analisado ao longo dos capítulos anteriores, 

este é um museu que nasce da necessidade de veicular uma política cultural de um 

regime ditatorial. Os seus propósitos são bastante claros tanto no percurso 

institucional como na concretização conceptual que subjaz à sua fundação. Neste 

seguimento, fará sentido pensar em formas de dar a conhecer este contexto de 

formação e de leitura da cultura popular portuguesa pois isto constitui, sem dúvida, 

um dos pontos fundamentais para explicar a existência daquela instituição 

museológica na actualidade. Esta necessidade deverá estar expressa no programa 

científico do museu que procurará interpretar e dar a conhecer este passado, as suas 

diferentes fases e protagonistas, de um ponto de vista institucional e artístico, como 

ficou expresso em extensão no ponto anterior.!

Podemos, por fim, encarar Jorge Dias como uma personagem que surge na 

esteira de Leite de Vasconcelos   - não pelas especificidades que caracterizam o 44

percurso de investigação de ambos, mas pelo cunho científico que imprimiu ao Museu 

Nacional de Etnologia, um museu igualmente preocupado com os caminhos do 

Homem português em Portugal e, agora, também no mundo português do “ultramar” e 

em todas as manifestações humanas. Aqui, abordar-se-ia a etnologia de um ponto de 

vista científico onde o conhecimento sobre o povo português se estende também ao 

espaço português no mundo. Cabe, parece-nos, ao Museu Nacional de Etnologia, o 

papel matriz de instituição coordenadora - pela especificidade da sua missão e 

vocação, pela abrangência e profundidade das abordagens e pelo próprio edifício em 

que o museu está instalado.!

Não reconhecemos sobreposições de missão ou vocação na 

complementariedade destas três instituições. Cada um dos museus tem o devido 

espaço para a sua assunção no contexto museológico actual, relevando o sentido da 

sua conexão para a compreensão da história do pensamento sobre Portugal e sobre o 

Homem português. É nesta continuidade que reconhecemos no Museu de Arte 

Popular o espaço de problematização dos usos e costumes tradicionais e suas 

apropriações contemporâneas em estreita ligação com o design e artes populares.!
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O diálogo entre estes três museus é tanto mais válido quanto pensarmos na sua 

proximidade geográfica que, situando-se no eixo de Belém, cumulam de significados 

cruzados toda aquela área, como tão bem souberam aproveitar os criadores da ideia 

subjacente à Exposição do Mundo Português de 1940. Desde os ecos da partida das 

naus dos Descobrimentos simbolicamente cenografados entre a Torre de Belém e o 

Mosteiro dos Jerónimos, até à estátua de Afonso de Albuquerque representando o 

império do Oriente, passando, claro, por toda a restruturação daquela extensão de 

terreno por ocasião da realização da Exposição do Mundo Português, a zona de Belém 

contém em si um potencial simbólico como, podemos dizer, mais nenhuma outra zona 

de Lisboa encerra. Entre a Ajuda e Belém, várias são as camadas de história que se 

acumulam e sobrepõem sendo de fácil reconhecimento os novos propósitos de 

interpretação e divulgação da cultura e história portuguesas que poderiam ganhar caso 

a sua agregação institucional e comunicacional se efectivasse. Do Palácio da Ajuda, 

passando pelos Jardins Botânicos da Ajuda e Tropical, até à Torre de Belém, Museu 

de Marinha, Centro Cultural de Belém, Padrão dos Descobrimentos, Mosteiro dos 

Jerónimos, Museu dos Coches, Museu da Presidência e, até, Museu da Electricidade, 

a zona de Belém contém uma oferta turística e patrimonial de inestimável valor.!

A estruturação e complementaridade de visita entre os três museus referidos 

serviria igualmente como pretexto para repensar a gestão destes equipamentos cuja 

tutela pertence, actualmente, à Direcção-Geral do Património Cultural. Esta gestão 

conjunta e articulada parece-nos, de facto, um ponto fundamental para o sentido da 

existência destes equipamentos no actual cenário social e económico, pois que as 

questões de âmbito teórico que temos abordado ao longo deste trabalho têm tanto 

mais validade quanto melhor se repensar a adequação à realidade museológica actual. 

Um museu é uma instituição viva e sem fins lucrativos que tem a interessante 

característica de precisar de aliar o domínio da teoria e da prática - se, por um lado, e 

de acordo com as várias directrizes do ICOM, os museus são as instituições 

“responsáveis pelo património natural e cultural, material e imaterial”   e pela 45

consequente conservação, estudo, comunicação e exposição das colecções a seu 

cargo, por outro, os museus deparam-se com a inevitabilidade de bem saber gerir 

recursos humanos, materiais e financeiros para atingirem o seu objectivo inicial e 

serem verdadeiramente instituições ao serviço da sociedade e do seu 
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desenvolvimento  . É neste sentido que um melhor aproveitamento de esforços e 46

recursos de instituições que, para mais, pertencem à mesma tutela, deverá ser 

adoptado. !

Para mais flagrante evidência da pertinência de repensar a articulação entre 

instituições, pensaremos igualmente do ponto de vista económico e de rentabilização 

directa e indirecta de recursos. O eixo Belém-Ajuda contou, no ano de 2013, com 

perto de 3 milhões de visitantes   aos seus vários equipamentos culturais, incluindo-se 47

nesta contagem a contabilização de entradas nos seguintes equipamentos: Museu de 

Arte Popular (14.667 visitantes), Museu Nacional de Etnologia (12.051 visitantes), 

Museu Nacional de Arqueologia (80.139 visitantes), Museu Nacional dos Coches 

(189.015 visitantes), Palácio Nacional da Ajuda (253.658 visitantes  ), Padrão dos 48

Descobrimentos (231.150 visitantes), Mosteiro dos Jerónimos (722.758 visitantes), 

Torre de Belém (537.855 visitantes), Museu Colecção Berardo (562.614 visitantes), 

Museu da Electricidade (192.480 visitantes), Museu da Presidência (23.718) e Museu 

de Marinha (cerca de 150 mil visitantes  ). !49

Esta breve contabilização de visitantes no eixo Belém-Ajuda leva-nos a pensar 

na utilidade que teria uma maior interligação entre os três museus estudados - o 

Museu de Arte Popular, o Museu Nacional de Arqueologia e o Museu Nacional de 

Etnologia - pois que a sua união levaria a uma maior rentabilização de recursos 

comunicacionais que teria como último objectivo, além de todas as relações propostas 

ao longo do presente trabalho, um maior alcance e aumento de visitantes que levaria, 

inevitavelmente, a uma maior sustentabilidade económica das três instituições. Este 

pensamento, julgamos, não deverá estar apartado da gestão museológica actual já que 

dele depende, igualmente, o impacto destas instituições na sociedade e no seu 

desenvolvimento - missão universal de qualquer instituição museológica. !
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! Do ponto de vista institucional, o projecto de incorporação das colecções do 

MAP pelo MNE, com a junção destas às do MNArq foi já avançado em 1979 com o 

decreto-lei n.º 535/79, onde se previa a criação do I-MNE (Instituto-Museu Nacional 

de Etnologia) que iria juntar as colecções etnológicas do MAP e do MNArq às do 

MNE, ficando este último como grande museu etnológico português, missão para o 

qual foi criado. Este decreto surge como tentativa de articular e reduzir a dispersão de 

colecções etnológicas marcadas pelo cunho dos seus fundadores. A aplicação deste 

decreto não avançou e, em 1989, é redigido o decreto-lei n.º 248/89 onde se prevê 

uma nova junção de colecções, caindo a criação do I-MNE, e ficando o MNE com 

“competências para efectivo apoio ao levantamento, estudo, promoção e certificação 

da qualidade das artes tradicionais”.!

Contudo, a colecção do MAP perderia grande parte do seu significado se fosse 

exibida noutro contexto. O edifício que - idealmente - a deve albergar, possui um 

importante poder de referência a todo o seu contexto de origem. Por isso, o discurso 

museológico proposto para este museu deverá sempre contemplar a referência ao 

período da história de Portugal em que surgiu. !

! Curioso é o texto que Luís Chaves, um dos mais importantes etnólogos a 

trabalhar com o regime, escreve para a Revista Panorama   à altura da inauguração do 50

MAP em que propõe uma complementação da lição aprendida no MAP com a do 

então Museu Etnológico pela falta de rigor científico da apresentação das peças:!

!
Para que compreendêssemos a necessidade, visto e apreendido o significado deste 

Museu, de ter o Grande Museu Nacional, que, solidário com ele, nos mostre em 

profundidade e volume de desenvolvimento o caminho das coisas etnográficas de 

hoje, através dos tempos, desde a Etnografia antiga à Etnografia moderna; para que a 

lição dos dois Museus fosse completada na solidariedade dos mútuos ensinamentos.!

Os desenvolvimentos das formas e das expressões, umas vezes mais demorados, 

outras rápidos, desde os tempos pré-romanos até ao condicionamento das de hoje, 

mostrá-los-á o Museu Etnológico, o Museu da Raça Portuguesa (permita-se-me o 

termo, pelo que neste momento vale a ideia); para essa função tem ele material antigo 

e material moderno, que balizam os caminhos seguidos.!
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O Museu de Arte Popular será a fluorescência rica do grande tronco, animado pelas 

seivas da terra e dos homens. O que, porém, por isso mesmo, não pode ter o Museu 

Etnológico, isto é, a exposição garrida e visualmente atractiva, com panorama em 

superfície, tem-no o Museu de Arte Popular.!

!
O discurso museológico cuja adopção defendemos deverá pôr em diálogo as 

colecções etnográficas destes três museus. Pelas diferenças intrínsecas quanto às 

visões e contextos dos seus fundadores, o MAP exibiria a etnografia do regime, no 

único edifício restante da Exposição do Mundo Português, de 1940 - o maior marco 

ideológico e político dos princípios subjacentes à constituição da sua colecção. O 

edifício, classificado como monumento de interesse público (Portaria nº 263/2012), 

cujas pinturas murais, trabalhos escultóricos e demais elementos decorativos e 

expositivos são de uma importância pungente e inegável, símbolos de um tempo que 

fundou a sua própria visão de arte e de cultura popular, deve ser mostrado ao público. 

E, em constante diálogo com a etnologia em Portugal, completar-se-ia, tal como Luís 

Chaves afirmou, “a lição dos dois Museus (...) na solidariedade dos mútuos 

ensinamentos”, à qual acrescentamos a lição do então ainda inexistente Museu 

Nacional de Etnologia. !

!
!

2. Espacialização das funções museais!!
A organização espacial dentro do Museu de Arte Popular tem de ser repensada para 

corresponder aos novos propósitos do museu. O seu projecto museológico e 

museográfico inicial contemplava um uso estritamente em linha com o plano definido, 

deixando pouco, ou mesmo nenhum, espaço para redefinições ou alterações. Este 

primeiro plano projectou a exposição permanente do museu ao longo das várias salas 

correspondentes a cada divisão administrativa do país continental (excluindo ilhas), 

com a totalidade das peças da colecção expostas nas respectivas zonas de acordo com 

a sua proveniência. O desfasamento de necessidades deste projecto comparativamente 

com a realidade actual é evidente, sendo que o museu não contemplava zonas 

essenciais para a gestão de um equipamento museológico, tais como espaço de 
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reservas, arquivo ou biblioteca, nem, tão pouco, espaço para a realização de 

exposições temporárias. !

! A finalização das obras de requalificação da ala poente possibilitou a 

reabertura de uma sala polivalente e de uma área com a capacidade de albergar os 

serviços administrativos e direcção. Esta sala poderá funcionar como sala de 

espectáculos, conferências ou outro tipo de actividades de curta duração. Com a 

mudança dos serviços administrativos da mezzanine na sala da Estremadura e 

Alentejo para esta zona junto da entrada do museu, possibilita-se a libertação daquele 

espaço para outros fins como, por exemplo, actividades do Serviço Educativo que 

poderão também estender-se para o espaço elevado junto à varanda nesta mesma sala. 

Quanto aos outros espaços, deverão permanecer com a mesma lógica de organização 

– o vestíbulo, por onde se entra para o museu serve como recepção, bilheteira, 

bengaleiro, loja e também como introdução ao visitante à estrutura do museu 

(aproveitando-se os apontamentos gráficos onde se representa Portugal e a divisão das 

suas regiões administrativas que correspondem às várias salas do museu); as salas de 

exposição permanente seguirão o percurso sugerido pelo seu programa museológico 

inicial, havendo um complemento com salas multimédia para exibição de documentos 

audiovisuais nos anexos nas Salas de Entre-Douro-e-Minho e das Beiras; a área 

reservada a documentação, arquivo e biblioteca, de acesso restrito, situa-se na 

mezzanine entre as salas do Algarve e das Beiras, e a de acesso condicionado situa-se 

na mezzanine da sala de Entre-Douro-e-Minho - ambas com possibilidade de acesso 

para pessoas com mobilidade reduzida; e, por fim, a zona de cafetaria/restauração 

situa-se no claustro na ala poente, com entrada livre não sendo necessário o acesso 

através da recepção do museu, e contemplando a respectiva zona de apoio.!

! Tendo em conta que, administrativamente, o museu se encontra interligado ao 

seu vizinho Museu Nacional de Etnologia, algumas das suas necessidades 

administrativas e de gestão podem ser colmatadas através de uma partilha de recursos 

disponíveis que nos parece de óbvia pertinência não só pelas relações entre os dois 

museus, largamente exploradas ao longo do presente trabalho, como por uma questão 

de gestão de recursos económicos. Cabendo ao MNE o papel titular, administrativa e 

conceptualmente, a gestão do MAP, seu subsidiário, de acordo com a estrutura 

proposta pela Direcção Geral do Património Cultural, deverá ser apoiada pelo museu 

director. Este apoio poder-se-á consubstanciar em espaço de reserva da colecção do 
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MAP (onde será possível, assim como já é prática no MNE, existirem reservas 

visitáveis), mas também em apoio técnico nas intervenções de conservação e restauro 

de peças (o MNE possui capacidades técnicas e materiais para, de uma forma mais 

completa, poder intervencionar peças e zelar pela sua conservação preventiva), e, por 

fim, na complementaridade de espaços para documentação e respectiva consulta 

disponível nos seus arquivos e biblioteca (os espaços de arquivo, biblioteca e sala de 

leitura são no MAP bastante reduzidos, podendo ser complementados com a estrutura 

de documentação do MNE). Subjaz ao próprio conceito que enformou a criação do 

MNE o papel de prestar apoio a outros museus de âmbito etnológico no país: !

!
Num plano de valorização museográfica do País, destaca-se, entre as actividades 

presentes do Museu de Etnologia, importantes acções de intercâmbio e cooperação 

contínuos e efectivos entre todos os museus etnográficos - ou com colecções 

etnográficas - existentes em Portugal (…) prestando todas as possíveis formas de 

apoio técnico aos demais museus, nos níveis da museografia propriamente dita, 

estudo de colecções, formação de pessoal de restauro e arquivos, etc., pondo as suas 

instalações e a sua experiência ao serviço desses museus, numa obra de recuperação 

que reputamos do maior alcance e importância, quando não mesmo de salvação de 

valores.  !51

!
! Contudo, e ainda que se contemplem as condições disponíveis no MNE, onde 

se encontra actualmente em reserva a colecção do MAP, torna-se necessário pensar 

numa ampliação do espaço expositivo disponível. Esta ampliação de espaço serviria o 

propósito de o museu dispor de uma sala para organização de exposições temporárias 

pois que as características do espaço expositivo actual, pela sua contiguidade, não 

permitem criar espaços para esse fim. Além deste objectivo primordial, esta 

construção serviria ainda para proporcionar ao visitante um percurso contínuo no 

museu de forma a que a visita à exposição permanente termine com a possibilidade de 

se visitar também a exposição temporária, sem que para sair do museu o visitante 

tenha de fazer o percurso inverso passando de novo por todas as salas da exposição 

permanente. Esta sala ocuparia o espaço da extinta Galeria de Arte Moderna, 

desaparecida em 1981 na sequência de um incêndio, que era, aliás, o único local no 
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museu onde se realizavam exposições temporárias. Pretende-se que este espaço entre 

em consonância estética com o restante edifício e seja desenhado recorrendo a claras 

influências arquitectónicas dos projectos que remontam à Exposição do Mundo 

Português de 1940. Poderão igualmente caber neste espaço oficinas e espaços 

destinados a um uso regular com a promoção de residências, workshops e 

demonstrações de técnicas tradicionais, com artesãos, artistas e/ou designers cujo foco 

de trabalho seja a arte popular; e, ainda, um espaço dedicado à venda de produtos 

deste trabalho de residências ou outros e de livros dentro da temática cultura popular, 

arte popular, identidade nacional, técnicas e tradições populares. Apesar de o espaço 

de reserva da colecção do MAP esteja no seu museu titular, o MNE, esta sala de 

exposições temporárias deverá contemplar um pequeno espaço para entrada e saída de 

peças para serviços básicos de acondicionamento de peças para integração na 

exposição e respectivo tratamento de documentação. Este espaço deveria localizar-se 

precisamente junto à fachada norte com saída directa para a estrada, de forma a que o 

transporte se possa fazer da forma mais simples e directa. O espaço reservado ao 

tratamento de documentação sobre as peças deverá, desta forma, estar instalado por 

cima desta entrada em mezzanine. No que diz respeito à  organização espacial deste 

novo corpo, e tendo em conta novamente a referência à estrutura do edifício do MAP, 

consideramos relevante contemplar zonas em mezzanine não só para aumentar o 

espaço expositivo, como também para possibilitar descontinuidades no percurso 

expositivo. Neste espaço deverá também existir a possibilidade de instalação de uma 

sala multimedia e, por fim, uma zona de estar e de lazer que, devido à localização do 

museu altamente privilegiada junto ao rio deveria localizar-se junto à sua fachada sul 

e também, novamente, em mezzanine, para que se consiga mais facilmente modelar 

arquitectonicamente a entrada de luz de forma a não ser prejudicial ao desenho de 

iluminação nas exposições a organizar no espaço contíguo. Fechando-se, com a 

construção deste corpo, o pátio exterior do museu, esta sala deverá possibilitar a saída 

para o dito pátio através de uma abertura na fachada semelhante à que se encontra na 

fachada defronte desta. Este pátio, cuja cobertura permanente é inexistente, deverá 

ainda assim possibilitar coberturas temporárias de forma a proteger de estados 

climatéricos adversos durante a organização de mercados, mostras de artesanato e 

demonstrações ao vivo de artesãos.!
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! De acordo com todos estes novos usos que têm por fim possibilitar o 

cumprimento do programa museológico do MAP, torna-se de extrema importância re-

projectar utilizações de espaços para contemplar as áreas necessárias ao bom 

funcionamento do museu, tendo em conta a organização proposta no quadro abaixo  : !52

!
Tipologia de Áreas Áreas Serviços Localização

1) Áreas públicas 
sem colecções 

Área de recepção Recepção / Bilheteira / 
Ponto de informação / 
Bengaleiro

Vestíbulo / entrada visitantes ala norte

Zona de recepção de 
grupos

Vestíbulo / entrada visitantes ala norte

Serviços 
complementares

Cafetaria / Restaurante Claustro / ala norte

Loja Vestíbulo / entrada visitantes ala norte

WCs Junto a Serviços Administrativos / ala 
norte; Sala de Estremadura e Alentejo

Sala interactiva / 
documentação

Mezzanine da sala Entre-Douro-e-
Minho

Biblioteca Sala de leitura Mezzanine da sala Entre-Douro-e-
Minho

Arquivos / Depósitos Mezzanine entre as salas do Algarve e 
das Beiras

Sala polivalente Actividades 
complementares

Sala anexa ao vestíbulo

Serviço Educativo Actividades do Serviço 
Educativo; 
armazenamento de 
materiais

Mezzanine da sala da Estremadura e 
Alentejo

2) Áreas públicas 
com colecções

Salas de exposição 
permanente

Salas de exposição Salas de Entre-Douro-e-Minho, de 
Trás-os-Montes, do Algarve, das 
Beiras, da Estremadura e Alentejo

Salas multimédia Anexos nas Salas de Entre-Douro-e-
Minho, e das Beiras 

Sala de exposições 
temporárias

Sala de exposição Anexo à estrutura do museu (espaço 

correspondente à antiga Galeria de 

Arte Moderna)

Áreas de descanso Descanso Espaço de ligação entre as salas de 
Trás-os-Montes e do Algarve; Sala da 
Estremadura e Alentejo  

Reservas Reservas visitáveis Espaço de reservas da colecção do 
MAP no Museu Nacional de Etnologia
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!
! !

!

3) Áreas restritas 
com colecções

Reservas Reservas não visitáveis Espaço de reservas da colecção do 
MAP no Museu Nacional de Etnologia

Entrada/saída de 
peças

Transporte, 
acondicionamento, registo 
de entradas e saídas de 
peças

Porta de saída na sala da Estremadura 
e Alentejo e respectiva sala de apoio 
junto a esta porta

Documentação / 
Arquivo

Inventário; arquivo 
documental, fotográfico e 
administrativo

Mezzanine entre as salas do Algarve e 
das Beiras

Laboratório de 
Conservação & 
Restauro

Trabalhos de conservação, 
restauro e armazém de 
produtos e materiais

Museu Nacional de Etnologia

4) Áreas restritas 
sem colecções

Direcção e 
Administração

Gestão administrativa Serviços Administrativos / ala norte

Segurança e 
Vigilância

Segurança Área de apoio no vestíbulo / ala norte

Manutenção Serviços de apoio Área de apoio no vestíbulo / ala norte; 
área restrita na Sala de Trás-os-Montes

5) Outros espaços Pátio exterior Descanso e actividades 
exteriores

Pátio exterior 

Tipologia de Áreas Áreas Serviços Localização
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!
! Para melhor se compreender esta reorganização espacial, apresentamos 

igualmente um esboço das áreas funcionais do museu onde se contempla a estrutura 

do novo corpo que possibilitará a realização de exposições temporárias e espaços para 

residências artísticas ou outros usos. Servindo exclusivamente como indicação de 

áreas, este esboço deverá ser lido apenas como apoio a um desenho arquitectónico 

rigoroso parte integrante da proposta completa de projecto museológico a desenhar 

para o MAP. !

!
!

!
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3. Comunicação e Imagem!!
A comunicação das instituições culturais com o público tem sido um dos aspectos 

considerados mais relevantes para um maior impacto das suas acções na sociedade. 

De facto, um museu sem público, sem visitantes, não consegue alcançar o seu 

objectivo primordial: ser uma instituição ao serviço da sociedade. Um dos indicadores 

para aferir o impacto das instituições culturais na sociedade contemporânea é, muitas 

vezes, a afluência de público e/ou visitantes que consegue captar através das acções 

programadas, sendo desde logo um dos aspectos que frequentemente vemos 

divulgados em notícias e relatórios de actividades de instituições culturais.!

! Existem vários destinatários e formas de comunicar que concorrem para 

diferentes objectivos do ponto de vista comunicacional. Se, por um lado, a relação que 

uma instituição estabelece com os media é de primordial importância para a 

visibilidade das suas acções e para a sustentação do seu posicionamento, não é de 

somenos importância, por exemplo, a comunicação que se funda no primeiro grau de 

proximidade física do museu: a sua comunidade vizinha envolvente. Contudo, e 

independentemente dos destinatários e das ferramentas, o objectivo base de qualquer 

comunicação é atingir maior impacto junto da sociedade.!

! A definição de um plano de comunicação da instituição é, uma vez mais, de 

extrema importância para se definir os meios para alcançar os objectivos a que o 

museu se propõe, gizando-se, desta forma, uma estratégia a implementar. Um dos 

aspectos a ter em conta previamente à elaboração deste plano é a definição dos grupos 

com os quais o museu quer comunicar - media, profissionais de museus e de áreas 

disciplinares próximas às do museu, universidades e escolas de todos os graus de 

ensino, comunidade local, idosos, adultos em vida activa, jovens e turistas, são 

algumas das segmentações de públicos com quem, consideramos, o MAP deve 

procurar comunicar. Definindo os grupos de públicos com os quais o museu quer 

estabelecer uma relação mais próxima, é importante conhecê-los - saber quais as suas 

expectativas relativamente à instituição e de que forma o trabalho que está a ser 

desenvolvido está a ir de encontro a essas expectativas. Para diferentes públicos 

existem, claro, diferentes meios e formas de comunicar para os alcançar. !

! No caso do contacto com os media é necessário haver um envio de informação 

regular através de press releases sobre as principais novidades do museu 
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(intervenções de conservação e restauro, abertura de novas áreas, inauguração de 

exposições, lançamento da programação anual, entre outras), fazendo-se o respectivo 

acompanhamento e seguimento no sentido de se garantir uma boa cobertura mediática 

dos eventos e acções do museu, conseguindo-se conjugar os esforços de trabalho da 

equipa do museu com os momentos-chave de comunicação. A comunicação com os 

media consubstancia-se, no nosso ponto de vista, em duas vertentes distintas: uma que 

visa a divulgação das acções programadas pelo museu tendo em vista a captação de 

público, outra cujo objectivo é trabalhar o posicionamento do museu na sociedade, a 

forma como é percepcionado pelos órgãos e agentes decisores e pelo público. No que 

diz respeito a esta segunda vertente o próprio caso do Museu de Arte Popular é 

paradigmático pela atenção mediática que tem recebido - desde o anúncio, pela antiga 

Ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima, em 2006  , da instalação de um Museu do 53

Mar e da Língua Portuguesa, passando pelo movimento cívico que se seguiu e pela 

notícia da sua reabertura aquando do anúncio, pela então Ministra da Cultura Isabel 

Canavilhas, do abandono da ideia do projecto de instalação do Museu da Língua 

Portuguesa, em 2009  , até à sua reabertura efectiva em 2010  , o museu tem sido 54 55

altamente mediatizado em todos os meios de comunicação de grande impacto junto da 

sociedade.!
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"  O jornal Público publica uma notícia aquando da aprovação em Conselho de Ministros da instalação de um novo museu, em 53

07/05/2009, intitulada “Governo confirma Museu da Língua Portuguesa em Belém” (disponível em http://www.publico.pt/cultu-
raipsilon/noticia/governo-confirma-museu-da-lingua-portuguesa-em-belem-1379230); entre muitos outros, entre 2006 e 2009, 
também o Diário de Notícias escreve “Mar da Língua nasce no Museu de Arte Popular”, disponível em http://www.dn.pt/inicio/
interior.aspx?content_id=648128.

"  Após o anúncio da então Ministra da Cultura de que o Museu de Arte Popular “é para manter-se tal como estava e para o qual 54

foi concebido, dedicado à arte popular portuguesa”, várias foram as notícias que deram conta da mudança de planos: 
- Visão, 03/12/2009, “Museu de Arte Popular vai reabrir em 2010 - Ministra da Cultura”, disponível em http://visao.sapo.pt/

cultura-museu-de-arte-popular-vai-reabrir-em-2010-ministra-da-cultura=f539124; 
- Público, 03/12/2009, “Museu de Arte Popular vai reabrir em 2010”, disponível em http://www.publico.pt/culturaipsilon/noti-

cia/museu-de-arte-popular-vai-reabrir-em-2010-1412509; 
- Público, 24/12/2009, “O Museu de Arte Popular em 2010”, disponível em http://www.publico.pt/opiniao/jornal/o-museu-de-

arte-popular-em-2010-18465163; 
- Expresso, 10/12/2009, “Museus: Arte Popular reabre portas em 2010 nas celebrações dos 100 anos da República - Gabriela 

Canavilhas”, disponível em http://expresso.sapo.pt/museus-arte-popular-reabre-portas-em-2010-nas-celebracoes-dos-100-
anos-da-republica-gabriela-canavilhas-caudio=f552184

"  Aquando da sua reabertura em 2010, onde contava com direcção, equipa técnica e respectivo programa e plano museológico, a 55

reabertura do MAP foi altamente mediatizada. Aqui ficam alguns exemplos: 
- Diário de Notícias, 13/12/2010, “Olhar o passado e o futuro do Museu de Arte Popular”, disponível em http://www.dn.pt/

inicio/artes/interior.aspx?content_id=1733522&seccao=Artes%20Pl%E1sticas; 
- TSF, 13/12/2010, “Museu de Arte Popular reabre esta segunda-feira”, disponível em http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Vida/

Interior.aspx?content_id=1733769; 
- Expresso, 13/12/2010, “Cultura: Museu de Arte Popular reabre hoje com exposição sobre trajecto histórico”, disponível em 

http://expresso.sapo.pt/cultura-museu-de-arte-popular-reabre-hoje-com-exposicao-sobre-trajeto-historico=f620744. 
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! Quanto às acções que têm em vista uma aproximação aos públicos e não-

públicos do museu podemos delinear algumas cuja inclusão numa estratégia de 

comunicação maior consideramos de extrema relevância :!

- presença regular em redes sociais de grande visibilidade e uso na sociedade 

portuguesa, como é o caso do Facebook, do Youtube e do Instagram;!
- produção de um website apelativo e funcional que contenha toda a informação base 

necessária, recorrendo às possibilidades das novas tecnologias no que diz respeito a 

uma maior interactividade e disponibilização de conteúdos (com, por exemplo e 

não a título exaustivo, informação histórica sobre o museu, visitas virtuais, vídeos 

promocionais e informativos, fotografias de arquivo e actuais, interligação com 

redes sociais, acesso à programação completa do museu, informações úteis para 

preparar a visita dirigidas a diferentes públicos-alvo (adultos, famílias, escolas de 

todos os graus de ensino, universidades, idosos), loja do museu com possibilidade 

de compra online, notícias, recolhas de clipping, horários, acessos e bilhetes;!
- envio regular de informação em formato mailing para listas de contactos cuja 

inscrição deve estar disponível no próprio museu, para os visitantes, e no website;!
- produção de pequenos vídeos de divulgação do museu, colecções, exposições e das 

suas actividades que podem ser feitos em parceria com entidades de formação na 

área da multimédia e novas tecnologias (como, por exemplo, as escolas 

profissionais Restart ou Etic);!
- produção de notícias, notas de imprensa, press releases e outro tipo de textos que 

têm em vista a publicação em meios de comunicação;!
- elaboração de materiais gráficos online e offline para divulgação do museu e das 

várias acções da sua programação;!
- concepção e produção de campanhas publicitárias que podem ser efectuadas em 

meios online próprios do museu ou recorrendo a parcerias com entidades públicas 

que dispõem de espaço publicitário (como por exemplo, a Câmara Municipal de 

Lisboa, com outdoors, mupis e mobiliário urbano, ou a Associação de Turismo de 

Lisboa, que dispõe de video walls espalhados pela cidade);!
- contacto regular com instituições ligadas aos profissionais de museus e de cultura, 

tais como o ICOM, a Rede Portuguesa de Museus, a UNESCO, o Centro Nacional 

de Cultura, o INATEL, as Entidades Regionais de Turismo, entre muitas outras;!
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- estabelecimento de parcerias com entidades públicas e privadas que, tendo, por 

exemplo, como objectivo primeiro a construção de uma oferta de programação em 

conjunto, poderão ser importantes alavancas no alcance comunicacional do museu 

através de redes alargadas de contactos e de disponibilização de meios de 

comunicação online e offline;!
- contacto com entidades na área de abrangência territorial local do museu e que 

incluem: restaurantes, hotéis, meios de transporte, agentes de turismo, associações 

locais, juntas de freguesia, entre outras, tendo em vista uma maior presença do 

museu enquanto entidade ao serviço daquela comunidade.!
! Os efeitos de feedback são, também aqui, de crucial relevância, já que é a 

partir da opinião do público que se redefine a estratégia de comunicação do museu 

para um maior alcance e visibilidade. Este feedback poderá ser conhecido através de 

inquéritos de visita ou auscultações directas do público.!

! A nível internacional muitas são as iniciativas que poderemos destacar como 

exemplos de uma eficaz e feliz comunicação com o público  . Recentemente, o 56

Victoria & Albert Museum lançou a campanha “20 Great Reasons” para incentivar 

mais visitas ao museu dando a conhecer as suas colecções e é um bom exemplo da 

evolução na forma de comunicar dos museus e instituições culturais em todo o 

mundo. De forma perfeitamente clara e apelativa, numa estética que lembra a 

linguagem publicitária, somos levados a conhecer as peças mais significativas deste 

que é um dos museus do mundo. Este spot foi produzido por uma agência publicitária 

(http://cultureshockmedia.co.uk/) especializada na produção de filmes, design 

editorial e digital, branding e campanhas publicitárias para instituições ligadas ao 

sector da arte e da cultura. A dinâmica publicitária presente neste spot promocional 

reflecte-se nas campanhas dos grandes museus, galerias e instituições culturais 

internacionais. O Museu Nacional do Prado, num ano em que se confronta com uma 

baixa no número de visitantes, lança um vídeo promocional, intitulado “Bienvenido. 

Museo Nacional del Prado”, que espelha o posicionamento e imagem do museu de 

uma forma bastante bem conseguida e onde a linha narrativa se foca precisamente nas 

emoções que as suas peças provocam nos visitantes. Ao longo de cerca de três 

minutos e meio somos levados numa visita pelas mais emblemáticas peças e salas do 
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museu, com uma direcção de fotografia de uma elegância estética sublime, inspirando, 

através dos comentários dos visitantes, sentimentos ligados à fruição de obras de arte. 

Ainda na capital espanhola, temos, por exemplo, o Museo Thyssen-Bornemisza que 

lançou também recentemente um novo vídeo promocional, intitulado “Un Museo para 

vivirlo”, onde a mensagem transmitida ao longo da narrativa criada, num tom bastante 

pop, é a de que aquele museu tem uma série de serviços paralelos além da sua 

colecção que poderão ser uma alternativa para passar um dia em Madrid.!

! Aproveitando o que de melhor contêm as suas colecções e vendendo produtos 

culturais como se de qualquer outro tipo de consumo se tratasse, estas instituições 

posicionam-se no mercado com critérios de exigência que marcam fortemente a sua 

identidade institucional e que colocam noutro patamar de sentido a assumpção da sua 

missão para com a sociedade. As suas colecções, estudadas e interpretadas por 

especialistas, são divulgadas e apresentadas recorrendo às potencialidades das novas 

tecnologias, aumentado criativamente o espectro de formas de as dar a conhecer ao 

público. A presença obrigatória nas redes sociais e o cuidado na concepção de sites e 

material de divulgação, recorrendo muitas vezes a serviços em regime outsourcing, 

são hoje claramente assumidas. A criação de espaços e dinâmicas nem sempre 

associadas à missão primordial de uma instituição cultural (lojas e cafetarias de 

museus), servem também como forma indirecta de atrair o público.!

! Em 2006, a designer Nina Simon avançou o conceito de Museum 2.0, uma 

nova forma de explorar as noções associadas à Web 2.0 e aplicá-las aos museus para 

que estes se tornem mais inclusivos e ligados à comunidade. Esta alteração de um 

público passivo que consome conteúdos, para um público que é, ele próprio, agente de 

mudança, activo e participativo, é a base da filosofia do conceito. O blog Museum 2.0 

(http://museumtwo.blogspot.pt/) apresenta oportunidades e formas de tornar os 

museus mais participativos e dinâmicos envolvendo o público na sua construção e 

renovação constantes. Esta filosofia implica, necessariamente, uma leitura contínua do 

público, usando métodos mais ou menos habituais, com variáveis quantitativas e 

qualitativas. !

! A nível nacional, e do ponto de vista de acções que alcançaram uma maior 

visibilidade e impacto junto do público, importa referir a interessante iniciativa do 

Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) que, querendo atrair novos e diferentes 

públicos, organizou em 2012 duas exposições no Centro Comercial Colombo. No 
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âmbito da organização de exposições de grande visibilidade interessa, por fim, dar 

conta das mostras produzidas pela empresa Everything is New - através de uma 

parceria com a Direcção Geral do Património Cultural  , a produtora organizou as 57

exposições “Joana Vasconcelos no Palácio Nacional da Ajuda” e, no MNAA, 

“Rubens, Brueghel, Lorrain. A Paisagem Nórdica do Museu do Prado” e, mais 

recentemente, “Os Sabóias. Reis e Mecenas (Turim, 1730-1750)”. No que aqui nos 

prende, interessa-nos destacar a estratégia de comunicação destas exposições que 

incluía spots promocionais em canais televisivos e radiofónicos, outdoors, mupis e 

outros suportes comunicacionais pela cidade de Lisboa. Acreditamos que foi a 

capacidade de comunicar a uma grande escala que ditou os números de visitantes 

alcançados nas três mostras - 235 mil, 80 mil e 22 mil visitantes, respectivamente. 

Contudo, existem também outras iniciativas que, pelo seu poder comunicacional, 

conseguem ter uma boa visibilidade junto do público - seja por serem eventos aos 

quais o público se vai habituando, como é o caso do Dia e Noite dos Museus, 

promovido pelo ICOM, seja por se tratarem de iniciativas pontuais que acabam por 

aumentar o tráfego de público entre instituições culturais, como foi, por exemplo, o 

caso do Festival dos Oceanos.!

! No que ora nos ocupa, interessa, por fim, reflectir sobre a imagem do museu 

que, tal como enunciámos a propósito do programa museográfico, deverá seguir o 

referente estético que constitui o programa que fundou o museu. Embora não se 

querendo uma imagem datada, com referentes imagéticos demasiadamente marcados 

pelo tempo ao qual se referem, acreditamos ser possível criar uma nova imagem do 

museu que consiga conjugar a vertente passada com as correntes estéticas actuais num 

todo coerente.!

!
!
!
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"  No website da exposição “Os Sabóias. Reis e Mecenas (Turim, 1730-1750)” a empresa refere-se a esta parceria da seguinte 57

forma: “Neste acordo público-privado, a Everything is New assume a totalidade do investimento e é também responsável opera-
cional pela produção, comunicação e merchandising da exposição. Este modelo de parceria viabiliza a concretização da exposi-
ção sem qualquer risco financeiro para o Estado Português.”, disponível em http://www.os-saboias.pt/a-exposicao/os-convenios/. 
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4. Artes Populares contemporâneas!
! !

No que respeita à arte popular contemporânea, o Museu de Arte Popular deverá 

tornar-se num foco de representação fundamental não só para a sustentação de 

práticas, obras e artistas, mas também para o apoio a novas criações artísticas que 

tenham como base a exploração de vertentes relacionadas com a arte popular 

portuguesa. Constituindo-se a arte popular portuguesa contemporânea como um dos 

três pontos definidos anteriormente para o seu programa científico, o MAP deve, por 

excelência, ser representativo e representar o que de mais actual se vem fazendo e 

explorando no campo da criação artística de base popular ou tradicional. Cabe a este 

museu, quer pela sua génese fundadora, hoje abertamente descortinada do seu sentido 

evangelizante, quer pela especificidade que representa a sua missão e vocação, jamais 

sobrepostas por qualquer outra instituição museológica de cobertura territorial 

nacional, ser um pólo de convergência de tendências, espaço de reflexão, 

problematização e experimentação na área da arte popular portuguesa, questionando 

relações entre arte, cultura popular, técnicas tradicionais, processos industrializantes, 

artesanato e design. Mantendo o foco de toda a sua actividade conceptual e artística 

nos meandros da arte popular, espera-se que este museu venha a preencher este 

espaço no panorama museológico actual, tomando o pulso à actualidade, procurando 

relacionar-se com focos de produção artística profissionalizante e do foro académico. !

! Embora inclusa no programa científico, sugere-se que esta vertente ligada à 

arte popular contemporânea venha a ser explorada em iniciativas de carácter 

temporário - exposições temporárias organizadas em parceria com outras instituições, 

convites a artistas para o desenvolvimento de peças, actividades ou mostras artísticas, 

ciclos de conversas, debates, mostras de cinema, workshops e actividades ligadas ao 

saber-fazer - pois que não se espera ser o museu um veículo de legitimação de valor 

artístico pelo carácter de permanência das peças e projectos divulgados e 

interpretados. Para mais, a colecção do museu, estagnada em novas aquisições 

praticamente desde a data da sua fundação, não possui peças que possam ser 

integradas em novas abordagens relacionadas com a contemporaneidade. 

Espacialmente, esta vertente da programação poderia ser desenvolvida na sala de 

exposições temporárias, na sala polivalente e no pátio a céu aberto que, com o 
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projecto de construção do corpo para albergar exposições temporárias, tornar-se-ia 

num pátio interior. !

! Arte popular, artesanato, design e criação artística contemporânea são 

domínios cujas fronteiras, por vezes, se esbatem, e onde uma definição de conceitos 

estanque parece não ter utilidade no actual quadro de permeabilidade em que se 

encontram todas as expressões artísticas. Contudo, existem algumas diferenciações 

cuja validade nos parece evidente. Enquanto que reconhecemos na arte popular uma 

feição de criação artística ligada a processos de produção, de conceptualização ou de 

contexto popular ou rural, pensamos em artesanato, e de acordo com a definição 

apresentada no “Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal”, pela 

Comissão Nacional para a Promoção dos Ofícios e das Microempresas Artesanais, 

como !

!
uma actividade económica, de reconhecido valor cultural e social, que assenta na 

produção, restauro ou reparação de bens de valor artístico ou utilitário, de raiz 

tradicional ou contemporânea, e na prestação de serviços de igual natureza, bem 

como na produção e preparação de bens alimentares, no equilíbrio entre a fidelidade 

aos processos tradicionais e a abertura à inovação.!

!
! Já ao design reconhecemos uma feição utilitária e de inovação, tomando como 

exemplo a definição apontada pela Associação Portuguesa de Designers:!
!

uma actividade projectual – que incorpora e produz inovação – destinada a 

estabelecer as qualidades formais e funcionais de objectos, espaços, processos, 

serviços, sistemas e mensagens, tendo em conta a sua interacção com o homem e 

considerando um ciclo de vida completo – da produção à utilização e eventual 

extinção.!

!
! É nas fronteiras de definições entre estas diversas áreas que vemos ressurgir o 

debate sobre a cultura popular contemporânea neste museu, procurando-se representar 

projectos e peças com inquestionáveis exigências de qualidade artística e conceptual 

que suscitem a reflexão sobre o âmbito deste museu: cultural popular, identidade 

nacional e tradições populares. Poderíamos pensar nas criações de Joana Vasconcelos 

como o resultado mais mediático e questionável da conjugação destas matérias - artes 
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plásticas, arte popular ou design? Se, por um lado, encontra representatividade junto 

de meios ligados à arte contemporânea com obras disparando para valores que as 

colocam no mercado de arte contemporânea actual, por outro, as suas peças acabam, 

muitas vezes, por reproduzir fórmulas, conceitos e técnicas, afastando-as daquilo que 

é considerado, por definição, arte.!

! Voltamos ainda a Ernesto de Sousa - um indivíduo que, pelo seu percurso 

artístico, intelectual e académico aparece ligado às principais correntes 

contemporâneas divergentes às visões sobre arte popular do Estado Novo - e à sua 

teorização sobre arte popular ou, como diria, “arte ingénua”. Para ele, a distinção 

entre arte ingénua e artesanato (ao primeiro reconhece uma dimensão autoral, de 

expressão artística individual, enquanto que o segundo apenas é responsável pela 

criação anónima de objectos decorativos) confere à primeira uma dimensão de 

revelação contida nas verdadeiras expressões artísticas populares, projectando-as na 

epopeia maior da procura da identidade nacional. Mais ainda do que as implicações 

políticas que esta visão comporta, o que aqui nos prende é precisamente a noção de 

que esta arte ingénua, ou arte popular, “é sobretudo um universo que, pelo seu 

potencial subversivo, tende a projectar o país no futuro” (Leal 2002: 276). !

! No actual mundo contemporâneo, onde o acesso à informação se processa em 

velocidades digitais de troca e acesso extremamente potentes, assistimos, 

concomitantemente, a uma alteração de paradigma na percepção sobre expressões 

artesanais populares e tradicionais. Apesar de que o fenómeno da globalização tenda a 

uma uniformização da cultura - não sabemos ainda, nem nos cabe descortinar na 

presente reflexão, se esta percepção assenta numa realidade consistentemente 

observada ou num medo pela perda de características culturais com valor de 

antiguidade - assistimos, também, a uma constituição de redes de partilha de 

informação e de investigação, mais ou menos cientificamente sustentadas, sobre 

processos e modos tradicionais de produção, tal como refere Nuno Saldanha  ,!58

!
A difusão crescente de sites de partilha de informação e imagem, como o Myspace, 

Youtube e outros, permite o acesso a um grande número de métodos diferentes de 

expressão e de pontos de vista, através da arte e dos media, com a possibilidade de 

manter redes globais de suporte pessoal. !
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!
! São estas “redes globais de suporte pessoal” que sustentam uma actividade 

individual que, actualmente, beneficia de uma capacidade inacreditável de partilha a 

um nível global capaz de criar formas alternativas de sustentação e sobrevivência de 

expressões em declínio. Apanágio disso são, por exemplo, os projectos Saber Fazer  , 59

Ofício   e Roteiro Oficinal do Porto   que exploram, de diferentes formas, os modos 60 61

de produção, técnicas tradicionais, oficinas e pessoas especializadas, de forma a criar 

um registo de práticas actualmente em desuso que poderão ser revitalizadas através da 

divulgação da existência destas oficinas, artesãos e técnicos. Curiosos são também os 

projectos que procuram, num contexto urbano, as referências a um tempo passado de 

ofícios e pequenos negócios, como, por exemplo, os projectos As Mãos de Lisboa   e 62

a Arqueologista  . Por fim, e mais orientado para a materialização de produtos 63

recorrendo a técnicas e materiais artesanais, podemos também destacar o Projecto 

TASA, iniciado em 2010 e desenvolvido pela CCDR-Algarve tendo já contado com 

financiamentos europeus (programa Algarve 21, QREN, FEDER), que pretende 

conjugar “a cultura tradicional regional a nível do Artesanato – materiais, técnicas, 

saberes e fazeres locais, com a inovação estratégica – design, história do produto, 

embalagem, imagem”  , tendo como objectivo final não só aproximar os jovens do 64

artesanato, mas também desenvolver e fomentar a concepção e comercialização de 

linhas de produtos próprias. !

! Inserindo um contexto local especializado numa dinâmica que concorre para a 

divulgação a nível global do conhecimento registado, estes projectos fazem profícuo 
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"  O projecto Saber Fazer é da autoria de Alice Bernardo, e trata-se de “uma iniciativa dedicada à investigação e valorização das 59

técnicas de produção artesanal e semi-industrial em Portugal” através da documentação e registo de modos de trabalho. http://
www.saberfazer.org.

"  O projecto Ofício, desenvolvido por Alice Bernardo, Miguel Barbot e José Simões, afirma-se como um prestador de serviços 60

para procura de artesãos, oficinas e pequenas empresas especializadas na manufactura especializada, aconselhamento na escolha 
de técnicas de produção adequadas a cada projecto em concreto, desenvolvimento de produto e marketing, e, por fim, produção 
de conteúdos, fotografia e vídeo: “Based on this research and supported by a deep knowledge on artisanal, semi-industrial and 
industrial techniques, we offer several services to those who need to get close to the makers, workshops and factories and use 
their expertise”. http://ooficio.com. 

"  O projecto Roteiro Oficinal do Porto, de Alice Bernardo e José Simões, iniciado em Novembro de 2012, “surgiu com o objec61 -
tivo de mapear e comunicar a mão-de-obra local e especializada que labora actualmente na cidade do Porto, reconstruindo assim 
uma rede de contactos que, apesar de ser conhecida por poucos, é indispensável a todos.” http://www.roteirooficinaldoporto.com. 

"  O projecto As Mãos de Lisboa surge em 2011 com o objectivo de documentar “artesãos, artistas e pequenos comerciantes com 62

fabrico próprio, que utilizam as mãos como principal ferramenta de trabalho” http://www.asmaosdelisboa.com. 

"  O projecto Arqueologista surge com o objectivo de registar lojas antigas de comércio tradicional.63

"  Definição do âmbito e missão do projecto disponível no seu website em http://www.projectotasa.com/about/. 64
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uso das possibilidades oferecidas pelo mundo digital, fomentando o desenvolvimento 

e conhecimento sobre práticas ancestrais.!
!
Curiosamente, enquanto que a revolução tecnológica industrial se constituiu como 

uma séria ameaça ao artesanato e ao folclore (não obstante os movimentos de reacção 

que se desenvolveram, como o Arts and Crafts), a revolução informática tem 

contribuído largamente para o seu desenvolvimento e divulgação, a uma escala 

globalizada inédita, através dos novos meios postos à sua disposição  .!65

!
! O Museu de Arte Popular deve, no nosso ponto de vista, procurar abrir-se a 

formas contemporâneas de abordar os materiais tradicionais como, e não a título 

exaustivo, as rendas, o burel, o linho, a cortiça, o barro, explorando tecnologias 

tradicionais e permitindo inovações a essas tecnologias. A investigação académica 

neste campo deverá também ser largamente incluída no âmbito do programa científico 

do museu com o fomento de maior relação entre centros de investigação e 

universidades. O tecido académico representa uma vitalidade profícua à exploração 

dos universos relacionados com os dois ângulos fundamentais para pensar a arte 

popular contemporânea: as linhas de investigação sobre o passado e a reinvenção e 

reinterpretação desse mesmo passado em novas criações e abordagens ao tema do 

popular. A título de exemplo destacamos o trabalho desenvolvido na Universidade do 

Minho que, através do Projecto IMA - Instituto Monsenhor Airosa, tem vindo a 

investigar os processos de tecelagem do séc. XIX com o objectivo de encontrar 

formas de tornar a sua existência possível na actualidade, através de uma renovação a 

nível do design gráfico, da comunicação e do marketing associados à venda do 

produto. E, ainda, o trabalho académico artístico e de investigação   de Sara Condesso 66

que, explorando as relações entre a disciplina da arqueologia e a escultura, desenvolve 

um interessante paralelo entre a criação artística contemporânea e as formas ancestrais 

de produção cerâmica. Embora não nos caiba no presente trabalho explorar a 

dimensão internacional, focamos, por fim, um interessante exemplo de interligação 

entre a arte popular, a criação contemporânea e o tecido académico - a abertura, em 
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"  Tese de doutoramento em Belas-Artes, especialidade de Escultura, com o título “Escultura, Arqueologia e Museus - Transfigu66 -
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2012, de um MA em “Art and Cultural Anthropology” na Faculdade de Design na 

Academia de Artes da Estónia, que teria como objectivo conjugar arte popular e 

património com a cultura contemporânea e com o design:!

!
Heritage message is a message including tradicional information in its culture. 

Conditions surrounding the heritage message divide into factors covering social and 

cultural environment, the person carrying the heritage and the meaning of heritage. 

Collective heritage is a tradition commonly recognized and approved by the 

community, which is the basis of social control. Transfer of heritage depends on the 

meaning of the message. Here the task of the artist is to open, decode, generalize, 

develop the heritage message and use it in his/her creative work. In case of higher 

level of generalization it is possible to surpass the local and create art object carrying 

universal meaning. Or, basing on national art heritage, generally recognizable item 

culture is developed, avoiding temporary superficial decoration. Dealing with item 

design arising from folk art enables to preserve traditions and resist mass production, 

which, however, does not mean that focus would be only on handicraft output and 

tradicional technologies.  !67

 !

! É neste quadro de reflexão, acompanhado, acreditamos, por uma série de 

questões de fundo do momento presente sobre a identidade nacional, que vemos 

ressurgir um renovado interesse sobre o universo popular por meios académica, 

artística e intelectualmente activos. E é também nesta convergência de matérias - arte 

popular, arte contemporânea, artesanato, design - que projectamos o eixo de 

exploração do popular na contemporaneidade neste museu. 

!
!
5. A exposição permanente!!
As exposições são, por excelência, os principais veículos de comunicação à 

disposição de um museu e fazem partem, a par da educação e da publicação, da sua 

mais básica função de comunicar. A partir delas, materializam-se a missão e a vocação 

da instituição para que dessa forma o museu coloque à disposição do público o 
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resultado do seu trabalho a nível da selecção, recolha, conservação, documentação, 

interpretação e apresentação dos bens materiais a seu cargo. As exposições 

comunicam com o público e possibilitam efeitos de feedback que ajudarão a uma 

constante actualização em relação à pertinência das suas acções. As exposições 

permanentes devem ser projectadas para corresponder, com maior ou menor grau de 

profundidade, aos conteúdos base que fazem parte do programa científico do museu, 

sendo o resultado do trabalho da instituição na vocação que lhe compete. Embora de 

carácter permanente, tal como a própria designação indica, as exposições permanentes 

não devem ser encaradas como mostras imutáveis que o museu concebe para 

apresentar aos seus vários públicos ao longo dos anos. Pelo contrário, estas 

exposições devem ser alvo de reformulações que têm por base a constante evolução e 

crescimento da instituição museológica - com a aquisição de novas peças, 

documentação e investigações mais aprofundadas -, a necessidade de alterar a linha de 

discurso e narrativa da exposição, e o feedback do público visitante (que pode ser 

aferido através de questionários, livros de visita, contacto directo com o público pelos 

técnicos do museu, etc.):!

!
De cette façon, le musée ne renonce pas à organiser une présentation permanente qui 

lui permet d’atteindre le public, génération après génération, et qui reste 

représentative de l’institution. Cependant, le moment vient, inéluctablement, où toute 

exposition doit connaître une complète mutation, voire mourir. Les progrès de la 

recherche, l’évolution du public ainsi que l’enrichissement même des collections, 

entraînent un renouvellement nécessaire de la trame de l’exposition, c’est-à-dire de 

son canevas idéologique.  !68

!
! As exposições permanentes concorrem para a concretização de uma parte 

substancial dos programas científico, museológico e museográfico definidos à partida. 

Podemos sucintamente definir a sua acção a partir do seguinte esquema  :!69

!
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!

!
No presente ponto iremos caracterizar e descrever uma proposta para a 

exposição permanente no Museu de Arte Popular.  

!
!

! 5.1 Âmbito e Caracterização! ! !!
No seguimento da definição dos três vectores considerados da maior importância para 

a constituição do programa científico do Museu de Arte Popular - o contexto histórico 

da criação do museu, o estudo e interpretação da arte popular portuguesa do século 

XX e a arte popular, artesanato e design contemporâneos - a nossa proposta para a 

exposição permanente do museu vai no sentido de explorar em maior extensão o 

primeiro e o segundo vectores deste programa científico. A exposição permanente de 

um museu deve não só comunicar com o público de uma forma eficiente e aberta, 

como ser também um dos pontos fundamentais para a consagração da sua missão e 

vocação específicas. Contudo, não esperamos que as exposições permanentes 

consigam comunicar a totalidade dos objectos e conteúdos aos quais o museu se 

propõe. O colmatar das lacunas que a exposição permanente apresenta devem, desta 

forma, ser exploradas em maior pormenor ao longo das exposições temporárias ou 
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outro tipo de actividades de âmbito científico programadas pelo museu. Assim, 

consideramos que a exposição permanente do museu se deve focar - numa primeira 

fase de consolidação do seu papel social e cultural na actualidade - na interpretação e 

divulgação daquele que foi o seu contexto histórico de criação. Este foco permitirá 

olhar para as peças que formam a sua colecção como elementos de uma estratégia 

cultural maior que pretendia veicular uma mensagem hermética sobre aquilo que o 

regime ditatorial entendia como cultura popular e identidade nacional.!

! Estamos perante um museu bastante complexo do ponto de vista do seu 

percurso institucional, ideológico e de trabalho continuado e consistente no âmbito 

das funções museológicas básicas que hoje reconhecemos. As mudanças sucessivas e 

a dificuldade que este museu sempre teve em afirmar o seu papel na sociedade, 

permite-nos, contudo, pensar numa reformulação integral das mensagens e da forma 

de as comunicar desde a sua abertura em 1948. Tal como foi abordado ao longo dos 

capítulos anteriores em maior pormenor, o projecto inicial do MAP - a sua 

museografia, plano museológico e a sua missão e vocação - diferem em tudo daquilo 

que hoje percepcionamos como uma instituição museológica. A sua exposição 

permanente inicial estava concebida como uma espécie de feira de artesanato, onde os 

objectos eram expostos sem qualquer informação adicional sobre o seu contexto de 

origem ou função, e sem qualquer atenção à sua conservação preventiva e segurança. 

Um dos principais vectores que parecia influenciar a exposição dos objectos era uma 

preocupação puramente estética. Torna-se, portanto, necessário projectar a exposição 

permanente do museu reformulando por completo toda a estrutura e âmbito presentes 

na sua exposição inicial. Contudo, é precisamente devido ao carácter de insólito que a 

sua museografia e museologia inicial representam que se deve igualmente dar conta 

do seu passado numa nova exposição permanente a projectar, com recurso a 

fotografias antigas das salas de exposição   e outros elementos gráficos e audiovisuais. !70

! O âmbito da exposição permanente que propomos vai de encontro com uma 

renovação da imagem do Museu de Arte Popular que nos parece de premente 

urgência. Fechado desde 2008, o museu reabre em 2010 com a proposta de repensar a 

sua complexa identidade. Contudo, a exposição temporária inaugural obliterou do 

olhar do público uma das suas razões de existir: o património integrado do próprio 

edifício, único pavilhão sobrevivente da Exposição do Mundo Português de 1940. 
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Este património integra um programa escultórico e pictórico do mais relevante 

interesse não só como contributo para contar a história das peças que aquele museu 

tem para exibir, como também para entender a sua identidade, situada numa 

reinvenção modernista e selectiva do Portugal rural. Por isto, a nossa proposta de 

exposição baseia-se no princípio de possibilitar a apresentação deste património como 

forma de contextualizar as peças expostas e a génese identitária daquele museu. Esta 

exposição pretende, desta forma, dar a conhecer a colecção do Museu de Arte 

Popular, o património integrado e o seu contexto histórico de origem através da 

abordagem de diversas temáticas que permitem a compreensão da complexidade dos 

seus objectivos de criação. Apoiada essencialmente nas peças a exibir, apresentará, 

também, reproduções e originais de fotografias, documentos, publicações e demais 

elementos que ajudem à contextualização das peças e do próprio museu. !

! Propomos que a exposição permanente se desenvolva, ao longo das cinco salas 

correspondentes a cada uma das regiões administrativas de Portugal continental, 

através de duas linhas de conteúdo: uma sobre a história do museu, outra sobre a sua 

colecção. No âmbito da primeira linha de conteúdo e, de forma a facilitar o processo 

de compreensão, criar-se-iam cinco unidades temáticas a acompanhar cada uma das 

salas: A Política do Espírito de António Ferro e o SPN (Sala de Entre-Douro-e-

Minho); A Afirmação de uma Ideia de Nação (Sala de Trás-os-Montes); A Colecção 

do Museu de Arte Popular (Sala do Algarve); O Concurso da Aldeia mais portuguesa 

de Portugal (Sala das Beiras); O Edifício – de Pavilhão de Exposições a Museu do 

Povo Português (Sala da Estremadura e Alentejo). Procurou-se, com a definição 

destes temas, abarcar os principais acontecimentos que nos ajudam a comunicar a 

história do contexto de surgimento do Museu de Arte Popular. Através da segunda 

linha de conteúdo mostrar-se-ia, finalmente, a colecção do museu devidamente 

estudada e interpretada e respeitando a divisão administrativa espelhada nas salas do 

museu, cujas pinturas murais se referem. Seriam aqui expostas peças significativas de 

cada região enquadradas pela informação correspondente no que diz respeito ao 

significado de cada peça ou conjunto de peças e fazendo referência aos resultados do 

estudo e investigação sobre a sua colecção - sempre que se justifique, referências à 

proveniência, utilidade, autoria, processo e âmbito da aquisição das peças expostas. 

Esta modularidade no desenho da exposição permanente ajudará, para mais, a criar 

mais facilidade na alteração dos temas, conteúdos e peças a exibir, sempre que se 
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justifiquem modificações. O tratamento dos conteúdos consubstanciados nestas duas 

linhas de conteúdos deverá ser feito com uma coerência visual ao longo de todo o 

percurso expositivo que terá como objectivo último criar uma exposição atractiva e 

orientada ao visitante.!

! Luis Alonso Fernández e Isabel García Fernández definem museografia como 

um lugar físico, reordenado e/ou desenhado, que “abre la puerta a un nuevo ritual de 

transmisión que reconoce la multimediación del espacio, el lugar y el sitio como 

componentes actuales de la “puesta en escena” de la exposición”  . No que diz 71

respeito à museografia a adoptar para esta exposição, propomos que o novo projecto 

ponha em evidência alguns vestígios da museografia inicial, pois que estes ajudarão a 

um maior entendimento do que foi aquele museu. No espaço reservado à exposição 

das peças da colecção do museu poder-se-à pensar em formas de colocar pequenos 

espaços onde se recria parte daquela que foi a sua primitiva forma de exibir. Da 

mesma forma, julgamos fazer sentido pensar-se nos suportes gráficos a desenhar 

seguindo claras referências estéticas à imagética criada aquando da fundação do 

museu com o seu cuidado programa estético que conjugava elementos rurais com uma 

linguagem modernista. É ainda nesta conjugação de valores que imaginamos uma 

renovada imagem do MAP que se deve consubstanciar não só no seu programa 

museográfico como também no desenho dos restantes elementos comunicacionais. 

!
!
! 5.2. Percurso expositivo! ! !!
O percurso da exposição permanente proposta é efectuado linearmente e respeitando a 

divisão espacial projectada inicialmente onde a cada sala corresponde uma das regiões 

administrativas de Portugal continental: salas de Entre-Douro-e-Minho, Trás-os-

Montes, Algarve, Beiras e Estremadura e Alentejo. Um dos maiores desafios de uma 

exposição permanente a projectar no actual edifício do MAP é, apesar de tudo, a 

definição de um percurso expositivo coerente. A museografia e projecto inicial 

obrigava a que o visitante fizesse o percurso inverso para voltar à entrada do museu. 

Contudo, através da proposta de construção de um corpo anexo ao museu que 

conectaria a sala polivalente ao lado do vestíbulo com a sala da Estremadura e 
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Alentejo, seria possível que os visitantes visitassem as exposições temporárias no final 

da visita à exposição permanente, sem terem de voltar atrás até à entrada do museu.!

! Ainda assim, e apesar da projecção deste corpo, pensou-se na última sala de 

exposição permanente, a sala da Estremadura e Alentejo, contendo uma unidade 

temática interpretativa do edifício onde se encontra o museu e de todo o seu 

património integrado de forma a que os visitantes pudessem, no final da visita à 

exposição permanente, sair do museu para observar as esculturas e baixos relevos  que 

se encontram nas fachadas poente, nascente e sul, sendo a devida informação 

contextual fornecida ao visitante no interior desta sala de exposição. 

! !

! ! !

! 5.3 Suportes expositivos!! ! !!
Como suportes expositivos da exposição permanente tentar-se-á, sempre que possível, 

utilizar os expositores desenhados por Jorge Segurado aquando da reestruturação do 

pavilhão de exposições a museu e todos os expositores fixos existentes ao longo das 

cinco salas expositivas  . Estes expositores - plintos, escaparates, vitrines, bancos e 72

mesas - apresentam diferentes formas, possibilitando a exposição de diferentes tipos 

de peças e documentos. O contraste entre a rusticidade da madeira maciça e os traços 

modernistas, conferem aos suportes desenhados por Segurado uma elegância que em 

tudo condiz com o programa estético que fundou o museu - entre o moderno e o 

tradicional - e que nos transporta desde logo para a sua museografia inicial. A 

utilização destes suportes deverá portanto ser tida em conta pela utilidade que 

representam e pelo carácter historicista que conferem à exposição. Estes suportes 

devem, por fim, serem eles mesmo alvo de identificação museográfica, pois são 

resultado do programa museográfico da fundação do museu cuja interpretação faz 

parte do programa científico proposto no presente trabalho.!

! Para a concepção de novos suportes expositivos dever-se-á ter em conta 

materiais e formas que em pouco interfiram na linguagem do museu ou que consigam 

mesclar-se na sua imagem sem, no entanto, serem demasiado impositivos pelo seu 

peso de leitura estética.!

! ! !
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! 5.4 Conteúdos!!
A exposição apresenta dois tipos de mensagem a transmitir que serão diferenciados 

quer pela estrutura museográfica, quer pelo tipo de informação a dispor. Estas duas 

linhas de conteúdo vão possibilitar duas leituras diferentes – uma centrada em 

informação contextual referente à época de origem do museu, outra centrada nas 

peças e objectos expostos com a devida informação adjacente. De acordo com esta 

lógica de apresentação a exposição ocupará a totalidade das salas de exposição 

permanente, sendo que em cada uma delas se exibirão peças e objectos referentes à 

respectiva região administrativa da sala, de acordo com o plano museográfico que 

esteve subjacente à concepção original do museu. A informação contextual a 

transmitir dividir-se-á em cinco grandes temas, dispostos pelas cinco salas de 

exposição. Cada uma das salas terá portanto em foco um aspecto que ajuda a 

contextualizar a história daquele museu. Este espaço será destacado do resto do 

conjunto através de escolhas museográficas que evidenciem a diferenciação da 

informação e basear-se-á, particularmente, em textos de apoio (um texto de 

contextualização com, no máximo, 100 palavras, e pequenos outros textos, se 

necessário, com, no máximo, 50 palavras), reprodução de fotografias, documentos e 

publicações originais. A dimensão destas unidades temáticas deverá ser 

cuidadosamente projectada, tentando alcançar-se um perfeito equilíbrio entre a 

informação textual e os restantes elementos documentais, com as peças e objectos 

propriamente ditos e em exposição ao longo das salas, de forma a criar um percurso 

expositivo agradável para o visitante. Distribuídas pelas cinco salas, estarão então as 

unidades temáticas: !

1) A Política do Espírito de António Ferro e o SPN (Sala de Entre-Douro-e-Minho); !

2) A Afirmação de uma Ideia de Nação (Sala de Trás-os-Montes); !

3) A Colecção do Museu de Arte Popular (Sala do Algarve);!

4) O Concurso da Aldeia mais portuguesa de Portugal (Sala das Beiras); !

5) O Edifício – de Pavilhão de Exposições a Museu do Povo Português (Sala da 

Estremadura e Alentejo).!

!
! Os elementos, necessariamente textuais, que constituirão estas linhas de 

conteúdo serão apoiados por materiais audiovisuais, fotografias e documentos que 
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ajudarão à compreensão das mensagens a transmitir. Adicionalmente às cinco salas de 

exposição, criar-se-ão também duas pequenas salas multimédia nos anexos fechados 

das salas de Entre-Douro-e-Minho e das Beiras. Os conteúdos audiovisuais nunca 

poderão ser vistos como substitutos das peças e objectos, mas sim como importantes 

veículos no apoio à interpretação. Destacamos as vantagens na sua utilização que Luis 

Alonso Fernández e Isabel García Fernández definem: !

!
1) El receptor participa activamente en el proceso de información; 2) se trata de un 

soporte atractivo y ameno por su capacidad de informar entreteniendo; 3) es un 

método de descubrimiento activo; 4) capta con facilidad la atención del público; 5) 

proporciona la posibilidad de comunicarse en varios idiomas, obtener datos y 

opiniones del usuario a través de cuestionarios; y 6) se trata de sistemas 

“actualizables” y tienen la capacidad de acceso a internet.   !73

!
No que diz respeito à exposição das peças da colecção, procurar-se-ia sempre dispor a 

informação complementar correspondente e decorrente da investigação sobre a 

colecção. Esta informação adicional procura abordar a colecção de um ponto de vista 

histórico e etnológico, de forma a que se consiga responder às seguintes questões: 

como se constituiu a colecção? de onde provém? que artesãos produziram aquelas 

peças? quais os objectivos/propósitos para a criação das peças?!

! Ainda os mesmos autores   afirmam que em todas as exposições existe uma 74

história para contar e encenar que é transmitida não só através das peças em 

exposição, mas também através de palavras:!

!
En toda exposición existe una historia o relato que contar y poner en escena. 

Dependiendo del tipo de exposición, la historia se encuentra más o menos 

estructurada. En la mayoría de los casos no se puede comunicar de manera efectiva 

sin palabras, por lo que es necesario un tratamiento cuidadoso de la información.!

El proceso de creación de los textos y medios audiovisuales entra dentro de la 

interpretación. El diseñador interpreta la información y la presenta de manera 

creativa y educativa. La historia debe ser visual y basada en hechos, y en ella tienen 
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cabida conceptos, teorías, sentimientos, etc., que no son muy fácilmente traducibles a 

veces por medio de métodos tridimensionales.!

La creación de la historia o relato a contar tiene lugar en el origen de la exposición, 

con la idea y el objetivo de la misma. Es entonces cuando el diseñador se pregunta 

cómo se va a comunicar el mensaje y cuál será la estrategia de comunicación a 

emplear por la exposición. La narrativa de la historia es competencia del conservador 

o comisario. !

!
Este trecho evidencia a importância da reflexão sobre todos os elementos 

comunicacionais a integrar na exposição e na forma de os consubstanciar em 

materiais graficamente bem concebidos. Segundo os autores, esta comunicação é feita 

através de textos, imagens, ilustrações, materiais audiovisuais entre outros, que, 

fazendo parte da estratégia de comunicação da exposição, devem estar concebidos de 

forma a conter em si vários pontos de vista e diferentes níveis de profundidade. Esta 

comunicação, referem, contém em si quatro níveis de orientação - geográfico, 

psicológico, intelectual e conceptual:!
!

A la entrada de cada exposición deben colocarse textos introductorios que ayudarán 

en la orientación geográfica y psicológica del visitante. Cada sala y cada área dentro 

de la sala deberá ser identificada por un título que ayudará a la orientación conceptual 

del visitante. La orientación intelectual se realizará por medio de textos más largos 

que tienen relación con la exposición en general o con algunos objetos en particular.!

!
! Sendo, por fim, um dos focos principais da exposição a exibição do seu 

património integrado – pinturas murais, letreiros e programa escultórico –, todos os 

murais e demais elementos estarão devidamente identificados. Na última sala, onde se 

possibilita a saída pela fachada sul de modo a que se tenha acesso ao património 

integrado nas frentes poente, nascente e sul, a unidade temática focar-se-á na 

identificação deste património.!

!
!

!
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6. Serviços Complementares!!
Sendo um museu uma entidade ao serviço do público, existem uma série de serviços 

complementares à sua vocação central que, directa ou indirectamente, contribuem 

para o bem-estar do visitante e para que, no fundo, sejam criadas as condições para 

uma visita confortável e agradável.!
!
What are visitor services?: These are provisions that the museum makes in the 

physical, intellectual and social sense to enable the visitor to have an informative, 

pleasant and comfortable visit. Good visitor services reduce levels of frustration, 

discomfort and fatigue, and help the visitor to enjoy the exhibitions and events. 

Without good visitors services the opportunities for enjoyment and learning are 

radically reduced, and the number of return visits will fall.  !75

!
! Focando as possibilidades que se abrem na organização e produção de uma 

exposição, e pensando nas escolhas museográficas em fase de projecto, podemos 

facilmente reconhecer que a forma como a exposição é fisicamente concebida tem 

directa influência na percepção dos visitantes. Tomando como exemplo a exposição 

inaugural aquando da reabertura do museu, “Os Construtores do MAP - Um Museu 

em Construção”, que, embora conceptualmente consigamos seguir uma linha 

orientada a uma projecção do lugar do MAP enquanto museu-documento, dificilmente 

conseguiríamos reconhecer na concepção da exposição um cuidado numa equilibrada 

distribuição da informação. A exposição apoiava-se, essencialmente, em textos de 

parede distribuídos ao longo do espaço reservado à exposição. Embora não nos caiba 

aqui aferir quais os motivos que levaram a uma tão diminuta exposição de peças, 

reconhecemos, ainda assim, que dificilmente seria uma exposição agradável para o 

visitante, já que a dimensão e a quantidade de textos expostos dificultava a sua leitura 

integral. De forma a criar exposições cujos conteúdos sejam facilmente interpretáveis, 

é necessário acautelar uma série de escolhas que influem directamente na apreensão 

do visitante, tais como: fonte e respectivo tamanho, dimensão adequada de textos de 

apoio e de legendas de peças, posição dos textos, tipo de linguagem utilizada, cor, 

iluminação, quantidade de peças expostas, entre outros.!
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! Os serviços educativos dos museus desempenham também um papel central 

nesta missão. São estes serviços os responsáveis pela mediação da peças, conteúdos e 

temas abordados ao longo das exposições do museu para os vários públicos que as 

visitam. Sabendo avaliar o nível de compreensão e as capacidades físicas, intelectuais 

e sociais de cada visitante ou grupo de visitantes, os serviços educativos são 

responsáveis por uma mediação entre museu e público que poderá passar pela 

adequação de discurso, desenho de actividades com conteúdos pedagógicos, visitas 

guiadas focando determinados aspectos sobre o museu, entre muitas outras 

actividades direccionadas tanto para escolas, como para famílias, adultos e séniores. A 

programação das actividades do serviço educativo deve fazer parte das prioridades do 

museu, a par com a definição de outros planos (comunicação e divulgação, segurança, 

conservação preventiva, museografia, colecção, recursos humanos e financeiro), 

definindo-se um programa com uma periodicidade adequada aos restantes eixos de 

actuação do museu e, em especial, à organização das exposições temporárias. As 

potencialidades de exploração da colecção do MAP e das linhas orientadoras do seu 

programa científico definidas anteriormente constituem um manancial sem fim de 

possibilidades para o desenho de actividades para todo o tipo de público - o 

património integrado do museu, o contexto histórico de criação do museu, a colecção, 

a explicação do contexto de criação das peças e a sua utilidade. Dever-se-á constituir, 

desta forma, uma equipa responsável pela conceptualização e dinamização do 

programa do serviço educativo que poderá ser interna ou em regime de outsourcing, 

tal como foi aquando da reabertura do museu em 2010 onde esta responsabilidade 

estava a cargo da empresa Mapa das Ideias.!

! Adicionalmente, e mais ligada a uma componente de lazer, fruição e consumo, 

existem serviços que poderão complementar a visita ao museu, tais como a loja e a 

cafetaria. Estes serviços complementares revelam-se, hoje em dia, como apoios na 

sustentabilidade das instituições culturais e as receitas provenientes das vendas em 

cafetarias, restaurantes, lojas e livrarias desempenham um papel fundamental, a par 

com a obtenção de receita através da venda de ingressos. Independentemente desta 

função de sustentabilidade, estes serviços são, muitas vezes, os catalizadores de 

visitas aos museus, servindo como aliciante para a visita. No caso do Museu de Arte 

Popular, estes serviços poderão servir como complemento do programa museológico, 

pois poderão estar aqui reflectidas, de diferentes formas, as temáticas abordadas pelo 
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museu. Actualmente, a loja e a cafetaria do museu são praticamente os únicos serviços 

disponíveis aos visitantes, a par com as pequenas mostras de arte contemporânea 

produzidas em parceria com o Projecto Travessa da Ermida. A loja do MAP, gerida 

pela tutela do museu, conta com uma parceria com a loja A Vida Portuguesa para a 

disponibilização de produtos que encontrem no MAP um universo de referência 

próximo. A autonomização da loja do museu face às contingências que marcam o seu 

presente é um facto notável. De facto, a oferta disponível neste espaço de loja, que em 

tudo reflecte o âmbito do museu, com produtos que directa ou indirectamente se 

relacionam com o seu contexto, possibilitam que se afirme autonomamente. O mesmo 

se passa com o espaço da cafetaria e restaurante que, embora não beneficie de uma 

parceria tão adequada, possibilita a entrada de potenciais visitantes e que, igualmente, 

se poderia tornar num foco de exploração do programa museológico definido com 

programação própria com, por exemplo, organização de jantares ou outras refeições 

com temas relacionados com o popular e com desenho de menus relacionados com a 

temática do popular e com gastronomia das diferentes regiões do país.  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Conclusão!!
Tendo analisado algumas das questões que nos parecem da maior importância para 

projectar o Museu de Arte Popular no futuro, identificamos no momento actual um 

culminar de acontecimentos que, apesar de contar com uma variedade de orientações 

significativa, não foi ainda capaz de gerar a actividade impulsionadora da reactivação 

do museu. Ainda assim, a validade das várias propostas apresentadas parece-nos 

ganhar sentido na actualidade - não só porque acreditamos verdadeiramente no valor e 

sentido de existência de uma instituição museológica como esta, mas também, e 

essencialmente, porque se antevêem laivos de futuras grandes modificações para o 

eixo de Belém. O potencial do valor patrimonial contido naquela área foi evidenciado 

amiúde ao longo do presente trabalho, pelo que o sentido de valorização do Museu de 

Arte Popular poderá vir a reboque deste todo global que inclui uma variedade 

significativa de equipamentos culturais. Estas acepções do potencial do valor turístico 

e patrimonial de Belém fazem tanto mais sentido se tivermos em conta a quantidade 

de camadas históricas que esta área contém em si mesma. Da Ajuda a Belém, e do 

ponto de vista da interpretação e comunicação da história de Portugal, existe uma 

série de equipamentos que poderão integrar uma estratégia de comunicação, 

divulgação e gestão conjunta que potencie os mais de 3 milhões de visitantes anuais 

destes vários equipamentos  . !76

! No início de 2013, o actual Secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto 

Xavier, anunciou estar aberto a propostas de agentes culturais para o MAP até ao final 

de 2014, afirmando que “O destino do museu não será um projecto museológico”  . 77

Este anúncio vem, parece-nos, fechar mais um ciclo na já conturbada história daquele 

museu reaberto ao público em 2010 com nova direcção e equipa para apresentação e 

concretização de novo programa museológico que projectasse a existência do museu 

no futuro. Frustrados novamente os planos de reabertura, entre reconfigurações 

institucionais que acabaram por deixar cair a direcção do MAP para o seu vizinho 
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"  Tal como foi indicado no ponto 1.2 do Capítulo III, estes 3 milhões de visitantes incluem a contabilização de entradas no ano 76

de 2013 nos seguintes equipamentos: Museu de Arte Popular (14.667 visitantes), Museu Nacional de Etnologia (12.051 visitan-
tes), Museu Nacional de Arqueologia (80.139 visitantes), Museu Nacional dos Coches (189.015 visitantes), Palácio Nacional da 
Ajuda (253.658 visitantes), Padrão dos Descobrimentos (231.150 visitantes), Mosteiro dos Jerónimos (722.758 visitantes), Torre 
de Belém (537.855 visitantes), Museu Colecção Berardo (562.614 visitantes), Museu da Electricidade (192.480 visitantes), Mu-
seu da Presidência (23.718) e Museu de Marinha (cerca de 150 mil visitantes), com o total de entradas controladas de visitantes 
contabilizadas em 2013 de 2.970.105.

"  Em notícia do jornal Público, de 24/04/2013, “Governo aberto a propostas para criar projecto no Museu de Arte Popular até 77

2014”. 
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museu titular, o Museu Nacional de Etnologia, esta abertura a propostas vem 

possibilitar, ainda assim, a entrada de novos agentes para a dinamização do museu. 

Por outro lado, este ‘convite’ à sociedade civil vem, acreditamos, no sentido de uma 

maior articulação entre agentes públicos e privados na gestão patrimonial - questão 

que, no nosso país, tem ganhado cada vez mais validade e protagonismo e que poderá 

ser uma resposta à incapacidade de o Estado assegurar a devida gestão de recursos 

patrimoniais à sua guarda.!

! No que no presente trabalho nos diz respeito, evidenciámos, através de um 

breve resumo, a história das principais correntes etnológicas em Portugal. O 

conhecimento acerca destas correntes levou-nos a pensar no sentido de interligação de 

três museus que pertencem à mesma tutela, a Direcção Geral do Património Cultural - 

o Museu de Arte Popular, o Museu Nacional de Etnologia e o Museu Nacional de 

Arqueologia. Acreditando na conjugação de esforços para um maior sucesso da 

concretização da missão e objectivos das instituições em causa, julgamos ser possível 

a implementação de estratégias que articulem operativamente estes três museus. Esta 

estratégia poderia consubstanciar-se, entre muitas outras acções, não só numa 

articulação do ponto de vista de interpretação das colecções, como também através da 

criação de incentivos à visita conjunta dos três museus, que poderiam comunicar a 

venda de um bilhete conjunto. Esta estratégia conjunta para a potenciação do valor 

patrimonial e incremento do já intenso turismo no eixo Belém-Ajuda foi apontada por 

António Lamas, presidente da empresa de capitais públicos Parques de Sintra - Monte 

da Lua, durante oito anos, de 2006 a 2014. António Lamas, que preside desde 

Novembro de 2014 ao Centro Cultural de Belém, tem como objectivo a “missão de 

reinventar o eixo monumental Belém-Ajuda”   com a criação de um sistema de 78

sustentabilidade que o próprio designa como “ciclo virtuoso da correcta gestão do 

património: a sua recuperação qualificada permite atrair mais visitantes, gerar mais 

receitas e promover mais intervenções valorizadoras desse património”  . !79

! Acreditamos ser este um caminho para a afirmação do Museu de Arte Popular 

no quadro dos restantes equipamentos culturais da zona de Belém e que as suas 

potencialidades irão ser evidenciadas e devidamente aproveitadas. No que toca a este 
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"  António Lamas em entrevista ao Público, “Não vim para o CCB para ser um presidente liquidatário”, de 09/11/2014.78

"  Artigo de opinião de António Lamas no Público, “O modelo da Parques de Sintra - Monte da Lua é aplicável em Belém”, de 79

30/10/2013.
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museu, em específico, abordámos, ao longo do presente trabalho, algumas linhas 

orientadoras de um percurso possível para a sua reafirmação enquanto museu que dá a 

conhecer o seu contexto histórico de criação, a sua colecção e as novas correntes 

artísticas sobre o popular. Neste âmbito, propusemos um desenho de exposição 

permanente do museu que não só mostra finalmente a sua colecção, como também dá 

a conhecer o seu contexto de criação no quadro da política cultural do Estado Novo. 

E, ainda, demos conta da forma como as novas abordagens ao popular deverão ter 

palco privilegiado no Museu de Arte Popular, com a organização de exposições 

temporárias, incentivos à criação, articulação com o tecido académico, promoção de 

acções dentro da programação cultural do museu, entre outras. É precisamente através 

da potenciação destas novas correntes artísticas populares, tão presentes na actual 

dinâmica cultural e social do país, que julgamos ser possível criar também uma 

instituição capaz de ser auto-sustentável. Acreditamos que o investimento necessário 

para a reactivação do museu poderá ser coberto no período de aproximadamente dez 

anos através do estabelecimento de uma estratégia que potencie a entrada de receitas - 

a loja, a cafetaria/restaurante, as actividades da sua programação, a par com a receita 

de venda de bilhetes de visitantes. Aproveitando o intenso tráfego de pessoas que 

diariamente circulam na zona de proximidade do museu e possibilitando espaços de 

lazer e de consumo para os seus visitantes, este museu terá com toda a certeza as 

condições necessárias para a sua sustentação financeira. A loja do museu poderá ser 

um importante factor já que poder-se-ão criar estratégias comerciais mais activas que 

aumentem as vendas - com a inclusão de produtos de baixo preço, produtos 

exclusivos de artesanato, produtos direccionados para turistas, campanhas de 

marketing e comunicação e a criação de uma loja online autónoma com a capacidade 

de venda e expedição de produtos. A zona de cafetaria/restaurante já existente no 

claustro bem como a zona de estar que deverá também incluir um pequeno espaço de 

cafetaria no módulo projectado para albergar as exposições temporárias, poderão 

igualmente contribuir para a geração de receitas para a sustentabilidade económica do 

museu. !

!
!
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Anexos!
!
Anexo 1 - As pinturas murais do Museu de Arte Popular !
!

!

Pintura mural de Eduardo Anahory, 

Cruzeiro de Portugal, Granito e Céu, Sala 

de Trás-os-Montes, 1948.!

!
!
!
!
!
!
! ! !

Pintura mural de Tom e Manuel Lapa, !

Douro, vinho de oiro, Sala de Trás-os-Montes, 1948.!

!
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— Um projecto de futuro para o Museu de Arte Popular —

!
!
!

!
Pintura mural de Tom e Manuel Lapa, Algarve, Colorido Rodapé numa Terra de Lendas, !

Sala do Algarve, 1948.!

!
!!
!

!

!
Pintura mural de Carlos Botelho, Sala das Beiras, 1948.!

!
!
!
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— Um projecto de futuro para o Museu de Arte Popular —

!
!
!
!

!
Pintura mural de Estrela Faria, Alentejo, Trabalhadores, Sala da Estremadura e Alentejo, !

1948 (vista parcial).!

!
!

!  

Pintura mural de Manuel Lapa e Tom, Minho, Caixa de Brinquedos de Portugal, Sala de 

Entre-Douro-e-Minho, 1948. 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— Um projecto de futuro para o Museu de Arte Popular —

!
!
!
!
!
!
!
!

Pintura mural de Paulo Ferreira, !

Cenas do Quotidiano de Lisboa, !

Sala da Estremadura e Alentejo, 1948.! !

!

!      ! ! !

!
!
!
!
!
!
!

Pintura mural de Paulo Ferreira, Terra Saloia, 

Ribatejo, Arte Popular da Bravura, !

Sala da Estremadura e Alentejo, 1948.!

! !

!
!
!
!
!
!
!
!

Pintura mural de Paulo Ferreira, Nazaré, !

Ex-voto do Mar Português, !

Sala da Estremadura e Alentejo, 1948. 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— Um projecto de futuro para o Museu de Arte Popular —

Anexo 2 - Património integrado do Museu de Arte Popular!

Fachada nascente com baixos-relevos de Henrique Moreira. Fotografia do Inventário do 

Património Arquitectónico do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.!

!

Fachada nascente com escultura de Adelina de Oliveira. Fotografia do Inventário do 

Património Arquitectónico do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.  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— Um projecto de futuro para o Museu de Arte Popular —

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

Fachada poente com dois !

baixos-relevos de Júlio de 

Sousa. Fotografias do 

Inventário do Património 

Arquitectónico do Instituto da 

Habitação e da Reabilitação 

Urbana. 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— Um projecto de futuro para o Museu de Arte Popular —

Anexo 3 - Mobiliário expositivo !
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

!
Expositores desenhados por Jorge Segurado.!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Mesa de Jorge Segurado adaptada a expositor.!

!
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— Um projecto de futuro para o Museu de Arte Popular —

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Exemplos de algumas das estruturas expositivas embutidas no próprio edifício.  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— Um projecto de futuro para o Museu de Arte Popular —

Anexo 4 - Alçados do Museu de Arte Popular!
!
!

" !
Alçados posterior (sul) e principal (norte)!

!
!

" !
Alçados laterais direito (poente) e esquerdo (nascente)!

!
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— Um projecto de futuro para o Museu de Arte Popular —

Anexo 5 - Fotografias de arquivo do Museu de Arte Popular!

Sala do Algarve, Museu de Arte Popular, Estúdio Horácio Novais, 1948, Biblioteca de Arte da 

Fundação Calouste Gulbenkian.!

!

Sala da Estremadura e Alentejo, Museu de Arte Popular, Estúdio Horácio Novais, 1948, 

Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian.  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— Um projecto de futuro para o Museu de Arte Popular —

Sala das Beiras, Museu de Arte Popular, Estúdio Horácio Novais, 1948, Biblioteca de Arte da 

Fundação Calouste Gulbenkian.!

Sala das Beiras, Museu de Arte Popular, Estúdio Horácio Novais, 1948, Biblioteca de Arte da 

Fundação Calouste Gulbenkian.  

�109



— Um projecto de futuro para o Museu de Arte Popular —

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

De cima para 

baixo: Sala das 

Beiras (duas 

primeiras) e 

Sala da  

Estremadura e 

Alentejo, Museu 

de Arte Popular, 

Estúdio Horácio 

Novais, após 

1948, Biblioteca 

de Arte da 

Fundação 

Calouste 

Gulbenkian.
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