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Resumo 

 

 

 Nas últimas décadas a introdução das Tecnologias da Informação e Comunicação na 

generalidade das áreas do conhecimento tem provocado profundas alterações e 

proporcionado, também à Museologia, novas formas de desempenhar as suas funções. 

 Toda a informação produzida nos museus está agora disponível num formato facilmente 

distribuível e reutilizável. A possibilidade de, na função expositiva, se aceder a toda a 

documentação digital produzida pelas restantes funções museológicas perspetiva 

oportunidades até há poucos anos impensáveis. Pretende-se, através das Tecnologias da 

Informação e Comunicação, acrescentar informação às obras de arte que estas, por si, não 

podem exibir – observar ampliações de detalhes impossíveis de distinguir à vista 

desarmada, permitir a melhor compreensão do processo criativo através do desenho 

preparatório realçado pela refletografia de infravermelhos ou detetar eventuais 

arrependimentos e repintes pela observação dos resultados de outros métodos de exame e 

análise.  

Tendo por objeto de estudo o Políptico de São Vicente exposto na Sala 12 do Museu 

Nacional de Arte Antiga, o projeto multimédia desenvolvido, recorrendo a novas 

tecnologias multitácteis, permite a qualquer visitante ampliar, rodar, comparar ou sobrepor 

os resultados dos vários exames de área realizados sobre esta obra. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: museus e TIC, tecnologias da informação e comunicação, públicos de 

museus e divulgação científica, multimédia multitáctil, estudo técnico e material da pintura 

antiga, Painéis de São Vicente. 
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Abstract 

 

In recent decades, the introduction of Information and Communication Technologies in 

most areas of knowledge has led to profound changes and provided, also to Museology, 

new ways to carry out their functions. 

  All information produced in museums is now available in an easily distributable and 

reusable format. When exhibiting a work of art, the possibility of access to all digital 

documentation produced by other museum functions envisions opportunities unthinkable 

until a few years ago. The Information and Communication Technologies intend to add 

information to the works of art that, by themselves, cannot be shown - zooming in to 

observe details impossible to distinguish with the naked eye, allowing a better 

understanding of the creative process through the preparatory drawing highlighted by 

infrared reflectography or detecting any regrets and repaints by observing the results from 

other methods of analysis. 

Having as object of study the São Vicente Polyptych exposed in Room 12 of the 

Portuguese National Museum of Ancient Art, the multimedia project developed, using new 

multi-touch technologies, allows any visitor to enlarge, rotate, overlay or compare the 

results of various field of exams carried out about this work. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: museums and ICT, information and communication technologies, museum 

public and science communication, multi-touch multimedia, technical and material study 

on ancient painting, São Vicente Polyptych. 
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Principais abreviaturas 

 

MNAA - Museu Nacional de Arte Antiga 

TIC - Tecnologias da Informação e Comunicação 

TMC - Teoria Matemática da Comunicação 

DGI - Definição Geral de Informação 

NdA - Níveis de Abstração 

GUI - Interface Gráfico de Utilizador 

HCI - Interface Homem-Computador 
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Introdução 

 

O políptico de São Vicente, pintado no século XV por Nuno Gonçalves, apresenta um 

conjunto de características tão excecional que lhe permitem, mesmo se exposto sem 

qualquer contextualização adicional, dar a conhecer-se a si mesmo como uma das obras 

mais importantes da História da Arte europeia. Todavia, enquanto estas características se 

mantiveram afortunadamente inalteradas por vários séculos, tudo à volta dos Painéis 

mudou radicalmente. Nas últimas décadas, a introdução das Tecnologias da Informação e 

Comunicação na generalidade das áreas do conhecimento tem provocado profundas 

alterações e proporcionado, também à Museologia, novas formas de desempenhar as suas 

funções. Se, há alguns anos, as diversas funções museológicas coexistiam informativamente 

afastadas pela diferença óbvia entre uma ficha de inventário em cartão, uma radiografia, 

resultante de um exame de área, ou uma lista datilografada de obras a incluir numa 

exposição temporária, atualmente a uniformização de formatos proporcionada pelas TIC 

permite-lhes trocar entre si, e com o exterior, um vasto conjunto de informação. A 

vantagem de poder comunicar com o exterior foi, há vários anos, adotada pelos museus na 

divulgação das suas coleções, exposições temporárias e iniciativas, no entanto, as vantagens 

potenciais no intercâmbio da informação entre as funções museológicas, parecem estar, 

ainda hoje, subaproveitadas.  

Na “Lei Quadro dos Museus Portugueses”, publicada em agosto de 2004, as TIC surgem 

mencionadas duas vezes1. Ambas as referências refletem uma visão, hoje desatualizada, da 

contribuição das TIC para a Museologia. Nos dois casos, desempenham apenas a função de 

divulgação da informação, no sentido estrito de a tornar pública, ao exterior. Entre 2004 e 

                                                 
1 “Lei n.º 47/2004 de 19 de agosto 
(…) 
Artigo 9.º Dever de investigar 
 
1 — O museu promove e desenvolve atividades científicas, através do estudo e da investigação dos bens 
culturais nele incorporados ou incorporáveis. 
2 — Cada museu efetua o estudo e a investigação do património cultural afim à sua vocação. 
3 — A informação divulgada pelo museu, nomeadamente através de exposições, de edições, da ação 
educativa e das tecnologias de informação, deve ter fundamentação científica. 
(…) 
Artigo 39.º Conhecimento dos bens culturais 
 
1 - A interpretação e a exposição constituem as formas de dar a conhecer os bens culturais incorporados ou 
depositados no museu de forma a propiciar o seu acesso pelo público. 
2 - O museu utiliza, sempre que possível, novas tecnologias de comunicação e informação, 
designadamente a Internet, na divulgação dos bens culturais e das suas iniciativas. 
(…)” Diário da República n.º 195, I Série-A, de 19-08-2004, pp. 5379-5394. 
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2014 as TIC reforçaram a sua presença nos museus e se alguma parte dos acervos2 ainda se 

encontrava por documentar digitalmente, hoje o que falta deve ser residual. Deste modo, o 

resultado textual e imagético de anos de investigação sobre os acervos dos museus está 

agora disponível num formato reutilizável. A possibilidade de, na função expositiva, se 

aceder a toda a informação produzida pelas restantes funções museológicas perspetiva 

oportunidades até há poucos anos impensáveis. Pretende-se, desta forma, acrescentar 

informação aos Painéis de São Vicente que estes, por si, não poderiam exibir – ampliações 

para observar detalhes impossíveis de distinguir à vista desarmada, permitir a melhor 

compreensão do processo criativo através do desenho preparatório realçado pela 

refletografia de infravermelhos ou detetar eventuais arrependimentos e repintes pela 

observação dos resultados de outros métodos de exame e análise.  

O subaproveitamento das oportunidades trazidas pelo acesso à informação nas funções 

expositiva e interpretativa é ainda regra geral nos museus e a Sala 12 do Museu Nacional de 

Arte Antiga não é uma exceção. A informação disponível a um visitante que não adquiriu 

um dos catálogos; não se preocupou em visitar e levar impresso o conteúdo do sítio na 

Internet; não soube programar a visita junto do Serviço Educativo ou que não pretenda 

isolar-se num áudio-guia, resume-se à designação; autoria; datação; materiais; dimensões e 

número de inventário presentes na sua tabela. Eventualmente, como no caso desta sala, 

terá acesso a uma folha A5 plastificada onde se encontra resumida ao essencial a 

informação sobre os Painéis. Por esta razão, e tendo em conta a relevância deste museu no 

panorama cultural português, escolheu-se como modelo e objeto de estudo deste projeto, o 

políptico de Nuno Gonçalves.  

 

Esta dissertação fundamenta e justifica as opções tomadas na análise e desenvolvimento do 

sistema informático realizado durante este ciclo de estudos. Fundamenta, ao estabelecer os 

critérios teóricos que orientam o desenvolvimento deste projeto; justifica, quando a relação 

estabelecida entre conteúdos e tecnologia torna evidentes soluções para as quais é 

posteriormente necessária uma justificação. São exemplos de fundamentação os capítulos 

iniciais sobre «Informação» e «Critérios de adoção e exclusão de formatos»; de justificação, 

as opções tecnológicas seguidas nos suportes lógico e físico, como por exemplo, na opção 

                                                 
2 Pertencentes aos Museus e Palácios da DGPC; Museus tutelados pelas Direções Regionais de Cultura do 
Norte, Centro e do Alentejo, assim como dos Palácios geridos pela Parques de Sintra / Montes da Lua. 
Informação recolhida no sítio da DGPC URL: http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/ 
patrimonio-movel/pesquisa-de-patrimonio-movel/, consultado em novembro de 2014. 
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por um modelo de programação especialmente adaptado ao desenvolvimento de interfaces 

gráficos de utilizador, ou na utilização de monitores com tecnologia multitouch. 

O conceito de «informação», transversal a todo este projeto, descreve-se na primeira parte 

deste documento seguindo três vias complementares: numa definição geral de informação e 

formalizações qualitativa e quantitativa, na descrição da entropia informativa subjacente ao 

objeto de estudo e nas características da informação quando processada por diferentes 

níveis de abstração. Indissociáveis do conceito de Nível de Abstração, discutem-se 

seguidamente os critérios que deverão estar presentes na criação de Interfaces. 

Depois de delineado o enquadramento teórico, procuraram-se no universo dos museus, 

sistemas informáticos coerentes com os requisitos aqui pretendidos e aproximados ao 

objetivo geral do sistema a desenvolver. Este determinava duas características fundamentais 

definidoras do sistema lógico (software) e físico (hardware): o software deveria valorizar a 

informação, melhorando a transferência de conhecimento e a acessibilidade cognitiva; o 

hardware deveria exceder tecnologicamente aquele que se tem em casa.  

Dos sistemas estudados, vários respeitavam os requisitos definidos no enquadramento 

teórico, no entanto, poucos correspondiam às características fundamentais esperadas num 

sistema para esta situação específica e nenhum correspondia simultaneamente às duas 

características mencionadas. O software encontrado que corresponde, e nalguns aspetos 

excede a primeira característica por nós procurada, tem por objeto o congénere belga dos 

Painéis – “A Adoração do Cordeiro Místico” dos irmãos van Eyck. Este sistema não 

respeita porém a segunda característica, o projeto “Closer to Van Eyck: Rediscovering the 

Ghent Altarpiece” é um sítio na Internet. 

A Local Projects, uma das várias empresas a participar no projeto de renovação e expansão 

do Museu de Arte de Cleveland, teve a seu cargo a tarefa de cativar e envolver novos 

públicos através de utilização das TIC. Neste sentido desenvolveu um conjunto aplicações 

interativas multitácteis visando transformar a experiência de visitar um museu de arte. 

Neste projeto, além do cumprimento integral dos critérios aqui estabelecidos, foram 

superadas as melhores expectativas quanto à tecnologia utilizada. Porém, na estratégia de 

renovação do Museu de Arte de Cleveland, a tarefa atribuída à Local Projects só 

indiretamente visava melhorar a transferência de conhecimentos ou a acessibilidade 

cognitiva, deste modo afastando-se de uma das características por nós considerada 

fundamental. 
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Espera-se do software desenvolvido, suportado nas competências adquiridas durante os dois 

anos deste mestrado, obrigado aos conceitos expressos neste documento e secundado 

pelos dois sistemas de referência descritos, que dispense, completamente, a leitura deste 

documento. Por outro lado, o sucesso do projeto dependerá, absolutamente, da adequação 

dos sistemas lógico e físico aos objetivos aqui expressos.  
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I. Museus e Tecnologias da Informação e Comunicação 

 

I.1. Informação e dispersão da informação 

 

Esta dissertação descreve, relativamente ao seu objeto de estudo, dois níveis 

complementares de dispersão da informação – um extrínseco, relacionado com o facto de 

os Painéis estarem deslocalizados e a informação disponível sobre estes ser fragmentária e 

nem sempre coincidente. Outro, intrínseco, ligado à dispersão associada ao nível de 

entropia informativa subjacente no próprio objeto de estudo.  

Parte da dispersão extrínseca reflete, provavelmente, a dispersão informativa intrínseca 

intencionalmente entretecida na função simultaneamente votiva e inspiradora 

desempenhada pela série da Veneração do retábulo dedicado a São Vicente entre os séculos 

XV e XVII 3  “Este retábulo, integrado no altar das relíquias do Santo mártir, parece 

aglutinar as duas principais orientações, predominantes na arte do retrato em território 

nacional. Por um lado, o caráter informativo e propagandístico da situação social do 

representado, que se destaca dos demais membros da comunidade que observa a imagem. 

Por outro, a integração próxima do retratado com as personagens relativas à dimensão do 

sagrado.”4. A informação predominantemente simbólica e propagandística que um retrato 

integrado no século XV pretendia veicular 5 , apesar da progressiva humanização e 

individuação imposta pela arte do retrato à figura humana durante este século, sobrepunha 

à identificação inequívoca dos representados, as suas virtudes morais e o seu exemplarismo. 

Por esta razão, não nos parece provável que as figuras em primeiro plano nos Painéis, 

quando comparadas com as de fundo, pudessem todas “viver de acordo com a justiça e a 

paz, desse modo encaminhando-se para Deus, como realização da eminência transcendente 

do fim do homem”6 que os seus semblantes aparentam. O facto de, passados poucos anos 

                                                 
3 Cf. Reconstituição conjetural do retábulo do Altar de São Vicente da Sé de Lisboa, Fernando António 
Baptista Pereira, “Istoria e Retrato no Retábulo de S. Vicente de Nuno Gonçalves”, in Arte Teoria, Nº 12/13 , 
Revista do Mestrado em Teorias da Arte da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2010, pp. 
181-182. 
4Pedro Flor, A Arte do Retrato em Portugal nos séculos XV e XVI Problemas, metodologia, linhas de investigação, 
Instituto de História da Arte - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/UNL, 2008, p. 121. 
5 “O retrato integrado, geralmente a representação do comitente da obra, aparece quase sempre em contexto 
devocional e articulado, muitas vezes, com a presença de um Santo como patrono ou intercessor, diante 
figuras santificadas.” Pedro Flor, op. cit., p. 117. 
6 “Na verdade, para os filósofos medievais, bem como para os teóricos renascentistas que se opuseram às 
doutrinas de Maquiavel sobre a separação entre a ética e a atividade política, e que no caso português 
representam a esmagadora maioria, a primeira condição de sucesso da direção política dos povos está tanto na 
capacidade de governar os outros como na capacidade de se governar a si próprio como pessoa moral. Para 
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após a realização dos Painéis, deixar de ser possível associar incontroversamente a imagem 

da maioria das personagens retratadas aos seus modelos7, pouco retirava à informação 

originalmente transmitida. Tanto a função simbólica e política, como até a propagandística, 

terão mantido a sua pertinência séculos afora. Curiosamente, a progressiva incerteza na 

identificação das personagens retratadas foi acrescentando mais informação aos Painéis 

(isto se aceitarmos que a formalização do conceito de «informação» não obriga a uma 

condição alética na sua definição geral). 

Apresentar um conceito de “informação” torna-se aqui indispensável, especialmente por se 

tratar de um projeto onde são aplicadas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

no qual estaremos frequentemente a utilizar definições e conceitos que lhe são próximos ou 

inerentes. Aprofundaremos ainda este tema enquanto não estiver explícita a equivalência 

entre: 

«010011100111010101101110011011110010000001000111011011110110111011100111011000010

1101100011101100110010101110011»  

e  

«Nuno Gonçalves». 

Estes dois modos de representar o mesmo conteúdo distinguem-se apenas na utilização de 

diferentes níveis de abstração. O primeiro está codificado num alfabeto de dois símbolos 

especialmente adaptado a sistemas lógicos ou eletromagnéticos, o segundo, num alfabeto 

do nosso quotidiano.  

O conceito de nível de abstração abordado adiante é relevante neste exercício por 

propormos, como objetivo principal deste projeto, a criação de um novo interface (ou nível 

de abstração), cuja codificação seja acessível a um amplo espectro de utilizadores, com 

interesses específicos e diferenciados.  

                                                                                                                                               
os historiadores, filósofos e moralistas, a política não existia como instância autónoma, […] e, por isso, o seu 
fundamento era de natureza ética (a criação de condições ao nível dos assuntos temporais para que os 
homens pudessem viver de acordo com a justiça e a paz, desse modo encaminhando-se para Deus, como 
realização da eminência transcendente do fim do homem). 
Neste enquadramento, o príncipe antes de ser uma instituição é uma pessoa, no sentido moral do termo, e a 
sua realização plena como pessoa é a primeira condição do sucesso da sua atividade como condutor dos 
povos, na medida em que se associava a estes princípios um quadro exemplarista. ” Pedro Calafate, Portugal 
como problema, Vol. I, Lisboa, Fundação Luso-Americana e PÚBLICO, 2006, pp. 119-120. 
7 Em “1531 (?) Francisco Pereira Pestana, a propósito do dia de S. Vicente e da missa na Sé, refere-se aos 
“famosos Reis armados tão fermosos e getis homens” que aí figurava” Dalila Rodrigues, José Alberto Seabra Carvalho, 
“História material dos três grupos de pinturas” in: Nuno Gonçalves . Novos Documentos – Estudo da Pintura 
Portuguesa do Século XV, Lisboa, IMC, 1994, p. 49. 
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Sobre o conceito de informação, recuperando uma leitura da antiguidade clássica, diremos 

que informar é dar a forma de algo – tal como o sinete ou o anel dão a sua forma ao lacre, 

sem serem necessários para percecionarmos essa forma o ouro do anel ou o bronze do 

sinete8. Assim descrita, “informação”, seria a forma restante (mantida) impressa no lacre, 

numa analogia à maneira como pensamos objetos sem a presença física deles ou pensamos 

referências mas não referentes. Porém, nos últimos vinte e cinco séculos, as formas e 

materiais de sinetes e anéis elevaram-se para um número incomensurável – desde a rádio 

ou a televisão, até aos zettabytes de “coisas” publicadas diariamente na Internet, passando 

pelos “dados” fornecidos pelo LHC9 a cada milissegundo de produção – o conceito atual 

de «informação» é tão universalmente utilizado quanto vago, ou mesmo, não raramente, 

contraditório.  

De entre as várias formalizações do conceito de «informação» propostas no século XX, 

descreveremos aqui sucintamente a «Informação Semântica» (IS) de Bar-Hillel e Carnap10 

enquanto proposta de formalização qualitativa do conceito de informação, e a «Teoria 

Matemática da Comunicação» (TMC) de Claude Shannon 11 , enquanto proposta de 

formalização quantitativa. A nossa opção por uma formalização qualitativa torna-se 

evidente pela necessidade de uma teoria que considere, nas suas premissas, o valor 

semântico dos dados a explicar; a opção pela TMC tem uma dupla justificação – primeiro, 

porque ao escolhermos a “Informação semântica”, enquanto formalização qualitativa, 

estaremos muito próximo da «Filosofia da informação» defendida por Luciano Floridi12 

onde se inclui a TMC como elemento explicativo. Segundo, porque a “quantidade” de 

                                                 
8 «De uma maneira geral, em relação a toda a sensação, é necessário entender o sentido da perceção como a 
faculdade específica a fim de se receber as formas sensíveis sem a matéria (tal como a cera recebe o molde do 
anel sem a matéria ferro ou a matéria ouro, tomando o molde do ouro ou do bronze, mas não do ouro 
enquanto ouro ou do bronze enquanto bronze). O mesmo se pode verificar com aquele sentido 
correspondente a cada elemento sensível da perceção: concede este a tonalidade de acordo com o objeto 
colorido, com sabor ou sonoro, de modo nenhum, porém, enquanto cada um destes objetos for assim 
apelidado segundo uma coisa em particular e individual mas, pelo contrário, somente enquanto possuir cada 
um deles uma tal qualidade, devendo-se precisamente isso à sua forma.“ Aristóteles, De anima, 424a24, trad. 
Carlos Humberto Gomes, in ARISTÓTELES – DA ALMA (DE ANIMA), Edições 70, Lisboa, s.d., p. 85. 
9 Large Hadron Collider (LHC) do Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) – acelerador de partículas. 
10Y. Bar-Hillel and R., Carnap, An Outline of a Theory of Semantic Information, Cambridge, Massachusetts 
Institute of Technology – Research Laboratory of Electronics,  1952. 
11Claude E. Shannon, Warren Weaver, "The Mathematical Theory of Communication”, Univ. of Illinois 
Press, Urbana, 1949. 
12 FLORIDI, Luciano, “Semantic Conceptions of Information”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 
2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =  
<http:plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/information-semantic/>, consultado em setembro de 
2014 
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informação “insaturada” 13  do nosso objeto de estudo, proveniente dos segmentos de 

significação para os quais ainda não temos acesso 14  sugere que a consideremos como 

“conteúdo semântico” e não como “informação semântica”, termo, como veremos adiante, 

reservado para “conteúdo semântico verdadeiro”. 

 Salientamos que tanto Bar-Hillel e Carnap como Claude Shannon rejeitaram a 

possibilidade de as suas teorias poderem ser utilizadas numa explicação sobre o valor 

semântico da informação em geral. A “Informação semântica” estudava proposições e 

expressões declarativas15. A “Teoria Matemática da Comunicação” considerava a questão 

semântica irrelevante para um problema da engenharia16. Todavia, quando em 1952, quatro 

anos depois da publicação de A Mathematical Theory of Communication, Bar-Hillel e Carnap 

publicaram An Outline of a Theory of Semantic Information, fizeram notar, desde logo, a 

existência de vários estudos, supostamente suportados pela TMC contendo conclusões 

sobre o valor semântico da informação, sem ter alguma vez existido uma sugestão nesse 

sentido. Sendo o nosso objeto de estudo algo “mais” do que uma proposição declarativa ou 

um impulso elétrico, seguiremos neste capítulo os pressupostos epistemológicos 

subjacentes à Filosofia da Informação, que nos permitirão uma abordagem 

simultaneamente quantitativa e qualitativa do conceito de informação, mais próximos das 

propriedades que julgamos melhor caracterizarem informativamente os Painéis de São 

Vicente.    

 

  

                                                 
13 Insaturada, na medida em que não está completa ou não é autossubsistente. No caso dos Painéis, referimo-
nos aos segmentos de significação que estão por interpretar, como se estes representassem predicados para os 
quais não temos ainda sujeito.  
14 Cf. Fernando António Baptista Pereira, “Nuno Gonçalves e o Altar de São Vicente da Sé de Lisboa. 
Contributos anteriores para uma nova problemática” in Nuno Gonçalves: novos documentos: estudo da pintura 
portuguesa do séc. XV, Instituto Português dos Museus, Lisboa, 1994, pp. 36-37. 
15 «We shall deal with these concepts only insofar as they apply to either sentences or propositions, where 
'sentences' is short for 'declarative sentences' or 'statements', and propositions are the nonlinguistic entities 
expressed by sentences.” Bar-Hillel, Y. and Carnap, R., An Outline of Theory of Semantic Information, 
Massachusetts Institute of Technology – Research Laboratory of Electronics, October, 1952, p. 1. 
16 «These semantic aspects of communication are irrelevant to the engineering problem» Claude E. Shannon, 
Warren Weaver, The Mathematical Theory of Communication, Univ. of Illinois Press, Urbana, 1949, p. 3. 
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I.1.1. Formalização qualitativa do conceito de Informação 

 

Subjaz à Informação Semântica um conjunto de condições que estabelecem uma 

“Definição Geral de Informação” (DGI)17:  

σ (sigma) é uma instância de informação com conteúdo semântico, se e só se: 

1. σ  é constituída por n  dados, sendo n  ≥ 1 

2. os dados em σ estão “bem formados” (obedecem a uma sintaxe) 

3. os dados “bem formados” de σ são “significativos” (possuem um significado) 

 

Esta definição geral subentende uma definição de dados aqui entendidos como uma quebra 

de regularidade (uma diferença) reconhecível em relação a um contexto uniforme. 

 

 Definir “informação” como a ocorrência de uma irregularidade sintaticamente bem 

formada e significativa, permite facilmente dissociar este conceito de informação de 

qualquer suporte – atente-se que a mesma informação semântica tanto pode ser analógica 

como digital, impressa em papel ou visualizada num ecrã, expressa em qualquer idioma, 

veiculada por palavras, desenhos, pinturas, esculturas, etc. Esta independência de um 

suporte permite uma definição geral neutra ou indeterminada em relação a um conjunto de 

perspetivas, sob as quais habitualmente descrevemos o mundo que nos rodeia: 

 Esta definição considera como “dados” as relações de diferença entre os elementos 

que os constituem, nada dizendo ou não classificando os elementos em si. 

Considera-se por isto uma definição taxonomicamente neutra. 

 Considera-se também tipologicamente neutra, uma vez que deixa em aberto 

quais os tipos de dados que constituem informação – podendo tratar-se de:  

o “dados primários”, como a luz de reserva a indicar num automóvel que já 

há pouco combustível;  

                                                 
17 Cf. Luciano Floridi, op. cit 
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o “dados secundários”, como a informação que extraímos do facto de a luz 

de reserva de combustível não estar acesa;  

o “meta-dados”, enquanto propriedades dos próprios dados – localização, 

formato, acessibilidade, etc. Por exemplo, a informação contida no 

documento que está a ler neste momento está codificada em “português”;  

o “dados operacionais”, relativos aos próprios sistemas produtores de  

informação. Por exemplo, um processador de texto sem um dicionário de 

inglês instalado dar-nos-á a informação de que poderá haver um erro na 

frase Hello world; 

o “dados derivados”, enquanto dados produzidos acidentalmente, ou seja, 

dados que surgem independentemente da intenção de os obter. São hoje 

exemplos banais de dados derivados a informação de passagem às tantas 

horas por tal portagem de uma autoestrada portuguesa; ou do pagamento 

com cartão de um jantar ocorrido em data e local determinados; ou toda a 

informação relativa a hábitos, preferências ou comportamentos de 

utilizadores da internet ou de redes sociais obtida sem o seu conhecimento 

ou com o seu consentimento “não informado” (quando declaram com um 

simples toque ter lido e aceite termos de utilização ou de confidencialidade 

que efetivamente nunca leram). 

 Ontologicamente neutra, porque deixa indeterminado o tipo de suporte 

necessário à ocorrência de uma irregularidade na sua definição de dados. Podendo 

considerar-se como irregularidades tanto a perceção de uma diferença entre estados 

físicos (luz, temperatura, etc.), como a perceção de uma diferença entre símbolos – 

por exemplo, a diferença entre as letras de um alfabeto. 

 Considera-se por último geneticamente neutra, por admitir a existência de 

informação independentemente da presença de um “observador informado”. 

Transcrevemos o exemplo de Luciano Floridi por ser bastante claro a respeito da 

neutralidade genética na informação semântica: «Antes da descoberta da “Pedra de 

Roseta” os hieróglifos egípcios já eram considerados informação, ainda que o seu 

significado estivesse para lá da compreensão de qualquer intérprete. A descoberta 

deste interface entre o grego e o egípcio não afetou em nada a semântica dos 

hieróglifos mas alterou radicalmente a sua acessibilidade.»18. Quando falamos de 

informação semântica, o seu significado não está (somente) na mente do 

                                                 
18 Luciano Floridi, op. cit.,trad. nossa.   



Multimédia multitáctil aplicada à compreensão da pintura antiga e ao seu estudo material | 20 
 

observador, por exemplo, independentemente dos significados a atribuir 

posteriormente, uma obra de arte carrega o significado que o seu autor lhe atribuiu, 

independentemente da nossa capacidade de a interpretar.19  

 

 A Filosofia da Informação aliando, na sua definição geral, uma fundamentação da 

formalização qualitativa a uma neutralidade expressa na sua independência de suporte, 

permite-nos olhar os Painéis sob uma perspetiva informativa.  

Podemos afirmar, com alguma segurança, que os Painéis contêm informação, muita 

informação, têm inclusivamente, mais informação para além da interpretada atualmente. A 

neutralidade genética da DGI reforça ainda a ideia de continuarmos a falar de informação 

independentemente do facto de não termos acesso a todos os segmentos de significação. A 

“questão” surge, quando Luciano Floridi exige uma quarta condição à definição geral de 

informação: 

 4. o conteúdo semântico de σ (constituído por dados bem formados e 

significativos) tem de ser  verdadeiro. 

Caso contrário, não é de «informação semântica» que estamos a falar.  

A adesão a esta condição alética na DGI implica que os Painéis contêm simultaneamente 

informação semântica, na forma de conteúdo semântico verdadeiro, e conteúdo semântico 

simples, o qual não conseguimos determinar incontroversamente como verdadeiro. 

(Quando falamos em “verdade” estamos somente a exigir que o termo “informação 

semântica” se aplique a conteúdos cuja perceção produza conhecimento.)  

Caso quiséssemos, como por vezes se tem pretendido, olhar os Painéis como se tudo neles 

fosse informação semântica - factual verdadeira, então restar-nos-ia vir a conseguir afirmá-

la ou infirmá-la. Devemos porém ter consciência da obrigação imposta por esta decisão - 

tudo aquilo que nos Painéis não é informação semântica, só poderá ser desinformação, ou 

falta de informação – em oposição a «informação factual verdadeira». 

                                                 
19  A neutralidade genética não deverá ser confundida com “informação ambiental”. Esta, por exemplo, 
encontra-se nos anéis da madeira das tábuas dos Painéis de São Vicente permitindo a sua datação por 
dendrocronologia. Uma característica definidora da informação ambiental, distinguindo-a da neutralidade 
genética, é o facto de para além de dispensar a existência de um observador informado, dispensa também 
qualquer intencionalidade na produção de informação. 
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Será a presença de São Vicente (mártir do século IV) nos Painéis (do século XV) um caso 

de desinformação? Ou será um caso de informação errada?  

Somos forçados a admitir o óbvio: nem tudo nos Painéis é, ou alguma vez foi, informação 

factual - muito do representado não se deixará cingir por valores de verdade. Uma tal cisma 

epistemológica está tão deslocada do objetivo de um retrato integrado do século XV como 

hoje estão espacialmente deslocados os Painéis do seu local de origem – outro fator que 

concorre para a dispersão da informação.  

Não nos parece ser frequente surgirem pessoas na Sala 12 do MNAA a pedir proteção a S. 

Vicente, nem igualmente frequente surgirem crentes ajoelhados a rezar frente ao políptico. 

Evidentemente, os Painéis não foram pintados para integrar a coleção de pintura do 

Museu, foram concebidos como a série dos Milagres do Santo do retábulo do Altar de São 

Vicente da Sé de Lisboa20, e uma descontextualização tão acentuada terá, obrigatoriamente, 

de implicar uma reavaliação semiológica. Quando se descontextualiza um objeto e não se 

mantém uma noção mínima da sua função original, muitas perguntas surgem no destino 

sem que fizessem sequer sentido no local de origem. Por exemplo, a mais imediata - qual a 

identificação de cada uma das sessenta personagens representadas?  

Não é difícil imaginar, estando na Sé a olhar para esta série, que o conjunto anónimo de 

personagens em fundo pudesse ter uma dupla função. Por um lado dar nota da adesão 

social à cena representada e, por outro, integrar o espectador nesse mesmo conjunto. 

Imaginando esta provável intenção do autor conseguiremos, pelo menos durante alguns 

minutos, deixar de pensar obstinadamente na identificação de cada uma das personagens. 

Esta duplicidade, ou multiplicidade de interpretações face a diferentes contextos reforça a 

ideia de que não estamos na presença unicamente de «informação semântica», mas 

principalmente de «conteúdo semântico». Espera-se de «informação semântica», quando 

representada, uma maior resistência a alterações circunstanciais, principalmente, quando as 

restantes condições da DGI se mantém inalteradas. 

 

 

                                                 
20 Cf. Fernando António Baptista Pereira, Imagens e Histórias de Devoção – Espaço Tempo e Narrativa na Pintura 
Portuguesa do Renascimento (1450-1550), Dissertação de Doutoramento em Ciências da Arte apresentada à 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2001,pp.140-141. 
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I.1.2. Formalização quantitativa do conceito de informação 

 

Voltemos à antiguidade clássica transcrevendo do Fedro de Platão a passagem em que 

Sócrates argumenta contra o valor semântico da escrita: 

 É isso precisamente, Fedro, o que a escrita tem de estranho e que a torna muito semelhante à 

pintura. Os produtos desta apresentam-se na verdade como seres vivos, mas, se lhes perguntares 

alguma coisa, respondem-te com um silêncio cheio de gravidade. O mesmo sucede também com os 

discursos escritos. Poderá parecer-te que o pensamento anima o que dizem; no entanto, se, movido 

pelo desejo de aprender, os interrogares sobre o que acabam de dizer, revelam-te uma única coisa e 

sempre a mesma. E uma vez escrito, cada discurso rola por todos os lugares, apresentando-se sempre 

do mesmo modo, tanto a quem o deseja ouvir como ainda a quem não mostra interesse algum. Não 

sabe, por outro lado, a quem deve falar e a quem não deve. Além disso, maltratado e insultado 

injustamente, necessita sempre da ajuda do seu autor, uma vez que não é capaz de se defender e 

socorrer a si mesmo. 21 

Nesta passagem Platão afirma que a escrita, tal como a pintura, comporta-se como uma 

fonte unitária de informação, i.e., qualquer pergunta que façamos a um texto ou a uma 

pintura, a resposta é sempre a mesma. Este é o caso limite onde, contra intuitivamente, não 

existe informação; o caso limite no qual a própria pergunta perde o sentido – qual será o 

sentido de nos perguntarmos sobre qual das duas faces iguais de uma moeda sairá se o 

resultado é indistinguível? No entanto, quando atiramos uma moeda de faces diferentes ao 

ar, a resposta à pergunta sobre qual das faces ficará voltada para cima contém já alguma 

informação – cara ou coroa. Determinamos a quantidade de informação pela incerteza 

reduzida nas respostas obtidas e, essa incerteza, está diretamente relacionada com o 

número de respostas possíveis, com o número de símbolos do nosso alfabeto. Uma moeda, 

dois símbolos possíveis; com duas moedas, quatro pares ordenados; com um dado, seis; 

com três moedas, oito pares ordenados, etc.  

Caso habitássemos o mundo perfeito da Matemática, seria justificadamente espectável que 

a redução de incerteza, por exemplo, quando atiramos uma moeda ao ar, fosse absoluta. 

Em dez lançamentos, cinco seriam caras, outro cinco coroas. Melhor, em dois 

lançamentos, num sairia cara, no outro coroa. Isto, todavia, não acontece - não há nenhum 

processo físico de atirar moedas ao ar que produza um resultado matemático. Teremos de 

aceitar valores aproximados à probabilidade de cada evento e, deste modo, a incerteza 

                                                 
21 Platão, Fedro, [275 e] 
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dissipada nunca será total (ou de 100%). No extremo oposto, um processo de atirar 

moedas ao ar que produza sempre o mesmo resultado não reduzirá incerteza nenhuma pela 

razão simples de não haver qualquer incerteza para reduzir. A TMC quantifica a 

informação entre mínima ou nula, para eventos cujo resultado seja sempre o mesmo, e 

máxima para eventos com resultados, idealmente, equiprováveis. Pela semelhança entre a 

formulação da TMC e a formulação da Lei da Entropia (ou 2ª Lei da Termodinâmica22), 

Shannon chamou também “entropia” à grandeza que expressa quantitativamente a 

informação.  

A sequência de imagens dos vários governantes de Portugal (figuras 1 a 4) exemplifica o 

inexorável aumento de entropia informativa associando a formulação quantitativa da TMC 

com a termodinâmica estatística 23 . Quando nos afastamos temporalmente dos factos 

                                                 
22 Sobre o aumento de desordem ou entropia convirá (recursivamente) um breve enquadramento na 2ª Lei da 
Termodinâmica. Recorramos ao exemplo (simplificado) de Ludwig Boltzmann – imagine-se uma caixa 
separada ao meio por uma linha. Dentro desta caixa, inicialmente ordenadas de um dos lados da linha, estão 
oito moléculas em movimento. De quantas maneiras se poderão combinar as moléculas entre os dois lados da 
caixa quando a linha se abrir? 
 
 

Um arranjo – ordem máxima (entropia mínima) 

8 Combinações possíveis (C8
1) 

28 Combinações possíveis (C8
2) 

70 Combinações possíveis (C8
4) 

te
m

po
 

 
 
 
Figura adaptada de F. Capra, The web of life: a new scientific understanding of living systems, Anchor Books, 
Doubleday, New York (1996), p.187. 
 
Inicialmente, todas as moléculas estão (ordenadas) de um dos lados da linha; abrindo-se esta, a tendência para 
ocupar uniformemente a totalidade do espaço disponível, levará primeiramente uma das moléculas a “dirigir-
se” para o lado vago. Neste preciso instante, começam a crescer desordem e complexidade no sistema, uma 
vez que qualquer das oito moléculas poderá estar a dirigir-se para o lado oposto da caixa. No instante 
seguinte, e sabendo nós que este processo só terminará quando as oito moléculas estiverem reorganizadas na 
totalidade do novo espaço (presumivelmente [4|4]), imaginem-se duas moléculas a ocupar já o lado direito da 
caixa – neste imaginariamente fixado estado de organização, as possibilidade são agora 28, C8

2 = (8x7)/(2x1), 
tal como serão seguidamente 56, e por último, 70 as combinações possíveis para o equilíbrio então 
restabelecido. Neste último estado do sistema, a ordem será mínima, tanto desordem, como entropia – 
máximas. Dito de outro modo, a entropia de um sistema aumenta porque a desordem é nele mais provável do 
que a ordem, quanto maior a entropia, mais longe um sistema está de um estado ordenado. 
23  “A partição de equilíbrio de um sistema, que depende das propriedades das suas componentes, 
corresponde à distribuição mais provável das moléculas do sistema, entre os diferentes estados de energia 
disponíveis que são compatíveis com o macro estado do sistema. Em tais condições, a probabilidade P da 
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representados, vamos transformando as atuais fontes unitárias de informação (nas quais a 

quantidade de informação por símbolo começa por ser quase nula) em fontes de 

informação que pela crescente incerteza de interpretação, ou inacessibilidade, se vão 

aproximando de valores de entropia informativa máxima.  

O excesso de entropia informativa constitui, na nossa opinião, um dos principais motores 

da constante tentativa de identificação das personagens representadas - o que tem atraído 

nos últimos anos mais vivamente a maioria dos observadores não é tanto o significado 

geral, incontroverso desde 1994, como a «Série da Veneração do retábulo do Altar de São 

Vicente da Sé de Lisboa», mas a tentativa constante em reduzir quaisquer ambiguidades na 

identificação das personagens. 

Com a publicação de Nuno Gonçalves. Novos Documentos, em 1994, a comunidade científica da 

História de Arte não deixou de ficar sensível à perda de sentido ou ao inexorável envelhecimento de 

muitas das observações e interpretações anteriormente feitas no quadro dessa mesma «Questão dos 

Painéis». Muitos dos questionamentos, à luz dos novos dados então revelados, pareceram 

definitivamente ultrapassados. Em contrapartida, algumas observações e, sobretudo, outras questões 

– muito mais centradas na “leitura artística” das obras e no “quadro de referência do conjunto 

retabular” a que pertenceram as que chegaram até nós – não deixam de conservar uma certa 

pertinência analítica, por vezes, como indispensáveis pontos de apoio do quadro problemático que os 

novos documentos autorizavam.24 

  

I.1.3. Níveis de Abstração 

 

Lidamos quotidianamente com inúmeros Níveis de Abstração (NdA). Alguns já não 

reconhecemos como tal, outros, chamamos simplesmente interfaces. Quando utilizamos um 

computador, um smartphone, ou qualquer dispositivo tradutor de outputs de um sistema em 

inputs de outro, estamos desapercebidamente a atravessar níveis de abstração - algo terá 

                                                                                                                                               
partição é máxima. Se o sistema, embora isolado, não está em equilíbrio, podemos admitir que está num 
partição (ou distribuição) de probabilidade mais baixa do que a máxima, ou seja, a de equilíbrio. Com o 
tempo evoluirá, devido às interações entre as suas componentes ou moléculas, até atingir a partição de 
máxima probabilidade. Quando isto ocorrer, o sistema terá alcançado o equilíbrio estatístico e o valor de P 
não aumenta mais, a não ser que uma ação externa perturbe o sistema.” Marcelo Alonso; Edward J. Finn, 
Física, 17.8 Entropia, p.360. 
 
24 Fernando António Baptista Pereira, Imagens e Histórias de Devoção (…), p. 130. 
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forçosamente de estar entre as palavras escritas no teclado de um computador e as 

sequências de bits registadas num dispositivo de armazenamento de dados.  

Apresentámos no início deste capítulo um exemplo de duas representações nos extremos 

de um destes processos, afirmando que:  

«010011100111010101101110011011110010000001000111011011110110111011100111011000010

1101100011101100110010101110011»  

é equivalente a «Nuno Gonçalves».  

Entre a primeira e segunda representação teremos apenas de tornar explícitos um conjunto 

regras e tipos de variáveis correspondentes a cada nível de abstração atravessado.  

Comecemos pela sequência em binário e vamos e aumentando a entropia informativa até 

ao nosso alfabeto. Cada posição na sequência é ocupada por um “0” ou um “1”, 

correspondentes a um bit de informação. Um bit é a quantidade mínima de informação (0, 

1; sim, não; verdadeiro, falso; ligado, desligado) e isoladamente expressa a diferença entre 

duas coisas (entre dois símbolos ou dois estados físicos). Se, por exemplo, agrupássemos a 

nossa sequência dois a dois, então cada conjunto de dois bits expressava um alfabeto de 

quatro símbolos (00, 01, 10, 11); três bits - oito símbolos (000, 001,010, 011, 100, 101, 110, 

111) e assim sucessivamente. Nestes processos de conversão de códigos (cum grano salis ), o 

nível de abstração seguinte tem como regra a que os bits estejam agrupados oito a oito. 

Convencionou chamar-se a cada grupo de oito bits - um byte. Um byte declara um alfabeto 

de 256 (28) símbolos (muito mais do que os 24 símbolos do nosso alfabeto, mas 

esquecemo-nos nesta comparação que para um computador o símbolo “a” é diferente de 

”A”, “à”, “À” ou “á”; ou que os algarismos também são símbolos e mesmo os sinais de 

pontuação.)  

Agrupada de oito em oito25, a sequência original de 112 bits (zeros e uns) assume agora o 

aspeto de 14 bytes. Cada byte representando um de 256 símbolos disponíveis, entre os quais 

está o alfabeto que utilizamos quotidianamente. 

01001110  01110101  01101110  01101111  00100000  01000111  01101111  

01101110  10000111  01100001  01101100  01110110  01100101 01110011 

                                                 
25  Os 256 símbolos obtêm-se multiplicando o número de símbolos do alfabeto (0; 1) pelo número de 
posições. Neste caso, tratando-se de oito posições, temos 2x2x2x2x2x2x2x2 = 28 = 256 símbolos. 
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Se repararmos, não contabilizando as permutações necessárias para que com a mesma 

quantidade de símbolos se possam expressar n mensagens diferentes, a sequência original 

compreendia 112 posições de dois símbolos cada - os símbolos disponíveis eram então de 

112 x 2 = 224. Na nova configuração temos 14 posições de 256 símbolos cada, o que 

perfaz 14 x 256 = 3584 símbolos. Neste novo nível de abstração o aumento de entropia 

informativa foi colossal. Se por um lado dispomos agora de um alfabeto de 256 símbolos, 

por outro, ao escolhermos um deles, desperdiçamos 255.  

É também neste sentido que a sequência de imagens das figuras 1 a 4 expressa uma 

analogia com o aumento de informação no âmbito da Teoria Matemática da Comunicação: 

a “informatividade” (ou informação potencial) cresce com o tempo porque, por exemplo, 

ninguém hoje duvida que a figura central da fila inferior da fotografia do décimo nono 

governo constitucional é Pedro Passos Coelho; menos pessoas reconhecerão Mário Soares 

na fotografia do primeiro governo constitucional de 76; muito poucos conseguirão 

distinguir Teófilo Braga de Bernardino Machado ou de Afonso Costa no primeiro governo 

provisório; e do “Homem do Chapeirão” ninguém pode hoje afirmar incontroversamente a 

identidade. A “incerteza” faz aumentar o número de símbolos prováveis por posição. 
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Figura 1 – 2011, Décimo nono governo constitucional. 

 

Figura 2 – 1976, Primeiro governo constitucional. 

 

Figura 3 – 1910, Primeiro governo provisório. 

 

Figura 4 – Século XV, Representação da sociedade portuguesa de quatrocentos (Dinastia de Avis). 
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Voltando à nossa sequência de símbolos, no passo seguinte recorre-se (ou recorrem 

computadores) a uma tabela para fazer corresponder código binário (ou impulsos elétricos) 

a carateres, e vice-versa. Pelo caminho ficaram outros tantos níveis de abstração, como os 

utilizados pelos programadores para desenvolverem este “processador de texto”, 

recorrendo nesse processo a outras tantas representações da mesma mensagem: (b) decimal 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9; (c) hexadecimal 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F; ou (d) no nosso alfabeto.   

(a) 01001110 01110101 01101110 01101111 00100000 01000111 01101111 01101110 

10000111 01100001 01101100 01110110 01100101 01110011 

(b) 078 117 110 111 032 071 111 110 135 097 108 118 101 115 

(c) 4E 75 6E 6F 20 47 6F 6E 87 61 6C 76 65 73 

(d) Nuno Gonçalves  

Poderíamos pensar, observando na sequência acima uma diminuição no número de 

carateres necessários para a transmissão da mesma mensagem, que criávamos ordem. Mas 

estaríamos a ignorar os anos que demorámos a aprender a ler e escrever - para esta 

mensagem nos parecer tão compacta e eficaz foi necessário transferir para recetores e 

emissores o conhecimento prévio das regras deste nível de abstração.  

A tabela seguinte mostra algumas dessas conversões da lista padrão (americana) de 

intercâmbio de informação. (Faltam nesta tabela os carateres específicos de cada idioma 

como por exemplo o “ç” que corresponde ao binário 10000111):  
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Figura 5 – Tabela ASCII 8bit - American Standard Code for Information Interchange (73 dos 256 códigos) 

 

O conceito de interface é ainda semelhante nas TIC ao conceito de “linguagem mista”26 da 

Museologia, na medida em que ambos pretendem reunir numa “mesma mensagem 

unidades de estatutos semiológicos distintos”. Assim como, na criação de conteúdos 

museológicos, há a necessidade de compilar e fazer convergir numa mensagem a 

informação proveniente de várias funções museológicas 27  para produzir um discurso 

acessível e interessante aos vários públicos do Museu, a informação apresentada aos 

utilizadores das TIC também não deverá estar acessível exclusivamente a engenheiros ou 

programadores. Não interessa à larga maioria dos visitantes da Sala 12 do MNAA o padrão 

climático do norte da Europa no século XV, mas interessa a muitos mais, saber que a 

madeira sobre a qual se pintaram alguns dos Painéis de São Vicente provém de carvalhos 

do Báltico que não poderiam ter sido cortados antes de 143128. De modo semelhante, não 

                                                 
26 Cf. Maria Olímpia Lameiras-Campagnolo, Henri Campagnolo, “Um exemplo de «linguagem mista» - A 
linguagem museal” in J. M. Diogo (org.), Atas do IV Encontro Nacional de Museologia e Autarquias, 
Tondela, 1993, Câmara Municipal de Tondela, pp. 47-52. 
27 Recolher/ Documentar; Conservar/ Restaurar; Investigar/Interpretar; Expor/Divulgar; Administrar/Gerir 
28 Os anos dos anéis mais recentes encontrados por Peter Klein e Lília Esteves nas pranchas dos painéis do 
Arcebispo, Cavaleiros e Pescadores apontam para o ano 1431; nas pranchas dos painéis dos Frades, Infante e 
Relíquia, respetivamente 1421, 1423 e 1424. Num mesmo painel, por exemplo, o Painel do Arcebispo (que 
apresenta a maior amplitude de datas), contém pranchas cujos anéis mais recentes encontrados abrangem um 
período de 47 anos: prancha III, 1431; prancha I, 1384. De facto, a única conclusão segura a retirar destes 
dados é que até às datas encontradas, pelo menos uma das pranchas do respetivo painel pertencia a uma 
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interessa à larga maioria dos visitantes da Sala 12, quando tocam com a ponta dos dedos no 

ecrã táctil, saber que estão a criar um evento interpretável por um programa de computador 

que conforme os valores das coordenadas desse gesto executará diferentes ações, mas 

interessa a todos quando clicam sobre a imagem do “Homem do Chapeirão” que o 

programa disponibilize informação sobre o “Painel do Infante” e não sobre o “Painel dos 

Pescadores”.   

 

 

I.2. Critérios de adoção e exclusão de formatos 

 

A escolha dos critérios seguidamente descritos intentou evitar os dependentes de fatores 

puramente tecnológicos e, como tal, sempre temporários, para não dizer anuais, ou mesmo 

mensais (alguns gadget possuem a particularidade de sair das fábricas já descontinuados). 

Serão por isto critérios teóricos independentes dos suportes físicos (hardware) e lógicos 

(software), mas proximamente relacionados com o desenho de interfaces, transversais a toda a 

museografia.  

Os interfaces, responsáveis nas TIC pela interação entre utilizadores e sistemas de 

informação, definem a experiência de um programa. Quer se considere ou não a 

construção de código como um ato estético (não diferindo nesse caso uma linguagem de 

programação do barro, da pedra, ou do óleo sobre a tela, enquanto meios simultaneamente 

constrangedores e propiciadores da expressão artística) é sobre o interface que recai 

habitualmente todo o juízo.  

 

I.2.1.Transparência 

 

Quando os designers criam os interfaces gráficos de sistemas informáticos não imaginam, na 

maioria das vezes, estarem também a criar um “espelho”. Pelo contrário, assumem 

frequentemente o interface como tendo as propriedades de uma janela, tão transparente 

quanto possível, para evitar quaisquer interferências ou distorções na informação a ser 

                                                                                                                                               
árvore nessa data ainda viva. Tanto as diferenças na espessura do borne como os diferentes tempos de 
secagem e armazenamento permitem apenas valores prováveis não excluindo a possibilidade de se esperarem 
47 anos até utilizar uma prancha. Cf. Lília Esteves, “A Dendrocronologia aplicada às Obras de Arte.”, 
Instituto Português da Conservação e Restauro, 2003  
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exibida. Esperam conseguir que o utilizador atente preferencialmente na tarefa a realizar e 

não no interface em si. Quando a atenção de um utilizador de um determinado processador 

de texto recai repetitivamente sobre a miríade de botões, réguas, menus e barras de 

ferramentas a ocupar o ecrã, considera-se ter havido um erro na construção do interface: ao 

contrário de permitir a concentração na escrita do documento, reclama para si a atenção 

consciente do utilizador, distraindo-o do essencial.  

A transparência poderá também ser entendida como um valor estético – uma escolha 

deliberada feita por designers e artistas em certos momentos da História. As culturas norte-

americana e europeia herdaram uma versão de transparência proveniente do Renascimento. 

Quando recentemente os designers da Apple criaram os primeiros Macintosh, estavam 

claramente comprometidos com a estética de legibilidade e clareza da tradição do design 

gráfico modernista dos meados do século XX. Este, por sua vez, um reflexo tardio de uma 

maneira de ver baseada na invenção renascentista da perspetiva linear como uma técnica 

artística para representar o mundo. Tendo nascido na arquitetura renascentista, a perspetiva 

linear rapidamente contaminou a pintura transformando a tela numa “janela aberta para o 

imaginário”29.  

O quadro renascentista é uma janela aberta para o imaginário. Foi o grande teórico do quattrocento 

Leon Battista Alberti que o disse, no seu tratado De Pictura (1435): «Em primeiro lugar, inscrevo 

na superfície a pintar um retângulo do tamanho que me aprouver, feito de ângulos retos, e que é para 

mim como uma janela aberta, através da qual observo a istoria, e aí determino o tamanho que quero 

dar aos homens na minha pintura.  

Da pintura ao Youtube, passando pela fotografia e pela televisão, a transparência não foi nos 

últimos seis séculos a única estratégia de representação do mundo, mas tem sido 

certamente dominante. 30 

 

I.2.2. Refletividade 

 

A ideia de “janela” está para a transparência, como a ideia de “espelho” está para a 

refletividade. A refletividade é a contraparte necessária da transparência. 

                                                 
29 Fernando António Baptista Pereira, Istoria e Retrato no Retábulo de S. Vicente de Nuno Gonçalves, p.162. 
30 Cf. Jay David Bolter and Diane Gromala, “Transparency and Reflectivity: Digital Art and the Aesthetics of 
Interface Design”, in Aesthetic computing, ed. Fishwick, P., MIT Press, 2004. 
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Na maior parte do tempo o utilizador prefere um interface invisível, permitindo-lhe 

concentrar-se exclusivamente naquilo que lhe é comunicado através dele. Todavia, em 

outros momentos, inevitavelmente, a atenção dirigir-se-á ao interface diretamente e não ao 

por ele exposto. Obviamente, quando o “computador” ou o sistema informático deixam de 

funcionar como se espera, ou quando são transmitidas informações inesperadas – “the 

system will shutdown in 10 seconds, 9, 8, 7…”. Em qualquer aplicação informática há uma 

cadência entre ignorar e observar o interface gráfico, e à ponderação desta 

complementaridade está dedicada toda a atenção de um programador ou de um designer 

quando desenvolvem um novo interface. 

Bastar-nos-á olhar em redor para verificar que os computadores, principalmente os 

dispositivos móveis, não são hoje tão transparentes como se poderia prever, são na grande 

maioria objetos elegantes que se usam orgulhosamente31 (apesar dos interfaces gráficos 

evoluírem progressivamente para uma maior transparência).  

 

I.2.3. Tangibilidade 

 

Na opinião de Slavko Milekic, os designers de ambientes virtuais enfrentam atualmente dois 

desafios32: 

1. A criação de níveis de interação que contribuam eficazmente para a transferência e 

retenção de conhecimento. 

2. A “qualidade” da informação apresentada em ambientes virtuais deve atingir ou 

exceder a experienciada na vida-real33. 

 

                                                 
31 Cf. Jay David Bolter and Diane Gromala, op.cit. 
32 Slavko Milekic, “Toward Tangible Virtualities: Tangialities” in Theorizing Digital Cultural Heritage – A Critical 
Discourse, ed. Fiona Cameron and Sarah Kenderdine, MIT Press, 2010. 
33 «O valor da informação desvanece-se. Não temos hoje a capacidade para refletir sobre a incomensurável 
quantidade de informação e discernir a sua relevância. Somos reféns da teia das tecnologias da informação. A 
acumulação de informação com o propósito de uma abrangência ilimitada e sem a mínima noção do todo 
poderá parecer imponente, mas levar-nos-á a lugar nenhum. […] A informação digital não faz a mínima 
distinção entre Duchamp, o urinol de Duchamp, o fotógrafo do urinol de Duchamp, as palavras do próprio 
Duchamp sobre o seu urinol, ou a eventual algaraviada da história da arte sobre o urinol de Duchamp. Quem 
é responsável por pesar a informação? O que é que se pode perguntar, o que é realmente perguntado? 
Quanto disto é conhecimento estagnado? Como pode este conhecimento ser retido? Em que é que esta 
informação difere do seu conteúdo?» trad. nossa, Harald Kraemer, “Art Is Redeemed, Mystery Is Gone” in 
Theorizing Digital Cultural Heritage – A Critical Discourse, ed. Fiona Cameron and Sarah Kenderdine, MIT Press, 
2010. 
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No artigo “Toward Tangible Virtualities: Tangialities”, Slavko Milekic afirma que a 

transferência de conhecimento é mais eficiente quando a informação abstrata é 

acompanhada por uma experiência (tangível)34.  

Os primeiros interfaces homem-computador eram abstratos, brutamente eficientes, e 

exclusivos a quem dominasse linguagens, apesar de alguns níveis de abstração acima dos 

zeros e uns (do código binário), fossem interpretáveis por compiladores e reconduzidas a 

processadores. Estas linguagens, apesar de expressarem conceitos muito simples e 

facilmente entendíveis, por estarem codificadas em alfabetos estranhos (em níveis de 

abstração diferentes dos habituais), tornam-se misteriosas e inacessíveis. 35  Um dos 

primeiros exemplos pertencente ao domínio da tangibilidade foi a criação dos interfaces 

gráficos de utilizador (GUI) proporcionando através de dispositivos apontadores algo de 

remotamente aproximado a uma “manipulação direta”. 36 A conjugação ambiente 

gráfico/dispositivo apontador, integra-se no domínio da tangibilidade pelo facto de 

proporcionar de forma contínua um estímulo sensorial – seja visual, seja através da 

correspondência entre a posição da mão e a posição do ponteiro do rato, permitindo a 

manipulação da informação digitalmente representada através de parâmetros abstratos 

como um sistema de coordenadas. Esta foi a primeira revolução na interação homem-

computador (HCI), e desde o lançamento dos primeiros computadores com um interface 

gráfico e um “rato”, qualquer pessoa passou a poder utilizar estes dispositivos outrora 

reservados a especialistas.   

 

 

                                                 
34 Apesar de este projeto não incidir sobre o estudo de ambientes puramente virtuais, a questão da 
tangibilidade apresentada por Milekic parece-nos fundamental também nos ambientes mistos onde o recurso 
às TIC complementa a presença física dos objetos. 
35 Qualquer pessoa entende a pergunta: será o resto da divisão de 5 por 2 igual a 0? E respondem de imediato: 
Não. 
Menos pessoas entenderão a mesma pergunta e a mesma resposta quando codificadas desta outra forma: 
 if (5 mod 2) = 0 then  

print  “Sim”  
else  

print  “Não”  
end if 
 

36 Termo introduzido por Ben Shneiderman em 1983 para definir a utilização, na altura muito recente, de um 
ambiente gráfico com um dispositivo apontador vulgarmente conhecido por “rato”. B. Shneiderman, “Direct 
Manipulation: A Step Beyond Programming Languages.” in IEEE Computer, 16, nº. 8: 57, 1983.  
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I.2.3.1. Interação multimodal 

 

Na maioria das nossas tarefas quotidianas nunca dependemos exclusivamente de um só dos 

nossos sentidos.  

No início da Realidade Virtual surgiu um problema curioso – como seria possível impedir 

um utilizador absorvido num mundo virtual de atravessar objetos que no mundo real 

seriam sólidos? A questão colocava-se em muitas situações da experiência virtual, 

inclusivamente, no simples gesto de pousar um objeto sobre uma mesa. Repetidamente o 

utilizador ultrapassava a superfície da mesa quando pretendia largar sobre ela um objeto. 

Aparentemente complexo, este problema teve uma solução simplicíssima – acrescentou-se 

o som do objeto quando este é pousado sobre a superfície da mesa. Quase milagrosamente, 

poucos foram os utilizadores a continuar a ultrapassar o plano da mesa quando nela 

colocavam objetos. O simples acrescentar do sentido da audição foi suficiente para resolver 

um problema aparentemente irresolúvel.  

Chegará o dia em que ao passar com os dedos num ecrã multitáctil tenhamos a sensação de 

como seria tocar no objeto representado. 
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II. As TIC na divulgação do estudo material e técnico da pintura 

antiga. 

 

Postos os critérios enquanto premissas de um argumento, a conclusão parece excluir 

inicialmente um grande grupo de dispositivos hoje disseminados em muitos museus pelo 

mundo fora: os dipositivos móveis - smarphones, tablets ou consolas portáteis (Figura 6).  

 

 

Figura 6 – Consola Nintendo 3DS: Louvre. O museu, em oposição à ideia de um espaço de convívio, 
comunicação e partilha de conhecimento.37  

 

Extraordinários enquanto meio de comunicação móvel, agenda eletrónica ou enciclopédia 

portátil, estes dispositivos falham, no interior do museu relativamente a qualquer dos 

critérios aqui estabelecidos. Começando pela escala ao não proporcionarem níveis de 

transparência mínimos, nada acrescentam ao objeto exposto e, como se observa na figura 

6, ultrapassam os limites admissíveis de refletividade.  

Excluídos os dispositivos móveis, restam os fixos, com sérios problemas na organização do 

espaço e na museografia em geral. Este tipo de suportes será sempre um intruso no local da 

exposição. No entanto, as suas dificuldades podem ser mitigadas pelas vantagens 

museológicas. 

Independentemente da informação documental a disponibilizar, existe hoje, nos conteúdos 

imagéticos digitais, quando representados numa escala conciliável com os objetos físicos, 

                                                 
37 Imagem retirada da vídeo de apresentação dos áudio-guias do Museu do Louvre no sítio oficial do museu. 
URL: http://www.louvre.fr/audioguides, consultado em dezembro de 2014. 

http://www.louvre.fr/audioguides
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informação relevante e autoexplicativa. Referimo-nos à possibilidade de ver o que está para 

lá do olhar: ampliando pormenores invisíveis à vista desarmada, permitindo a melhor 

compreensão do processo criativo através do desenho preparatório realçado pela 

refletografia de infravermelhos ou detetando eventuais arrependimentos e repintes por 

vários métodos de exame e análise38. Podem ainda revelar inscrições em locais inacessíveis 

ou a possibilidade, ainda dependente do desenvolvimento das tecnologias hápticas39, de 

“tatear” obras de arte.  

Pretende-se, no espaço do museu, inserir tecnologia que não seja, relativamente aos objetos 

expostos, um mero acessório. Inevitavelmente, será necessário conseguir num mesmo 

espaço, conciliar uma pintura do século XV e a tecnologia do século XXI mas, a única 

coisa inalterada num museu devem ser os objetos das suas coleções e não a forma como a 

museografia os expõe. Ponderando eficazmente transparência e refletividade espera-se, 

através de uma experiência tangível, conseguir acrescentar algo ao insubstituível valor 

intrínseco de uma obra de arte. 

De entre as aplicações recentes, mais próximas dos critérios acima estabelecidos, 

escolhemos duas que caso fossem conjugadas lhes corresponderiam integralmente. Pela 

qualidade dos projetos tornar-se-ão certamente referências nas respetivas áreas. A primeira 

aplicação, Closer to Van Eyck: Rediscovering the Ghent Altarpiece40, corresponde à segunda fase 

do projeto Lasting Support, an interdisciplinary research project to assess the structural condition of the 

Ghent Altarpiece, consiste num website onde tem vindo a ser disponibilizada toda a 

documentação e conteúdo imagético resultantes do estudo técnico dos resultados dos 

métodos de exame e análise realizados sobre o “Retábulo de Gante”. A segunda, Gallery 

One41, consiste num conjunto de aplicações multimédia multitácteis desenvolvidas pela Local 

Projects 42  para corresponder ao desafio lançado pelo Museu de Arte de Cleveland na 

angariação de novos públicos e novas formas de envolvimento com a arte.  

  
                                                 
38 “A informação resultante da aplicação dos métodos de exame e análise ao objecto de estudo, advém da 
interação diferenciada da radiação electromagnética com a sua matéria. A utilização de radiação 
electromagnética de diferentes comprimentos de onda permite-nos obter informação sobre os vários níveis 
estratigráficos do objecto.” Ana Mafalda Cardeira, Caracterização material e técnica das ‘ACADÉMIAS DE NU’ 
de José Veloso Salgado, pertencentes à coleção da FBAUL, Mestrado em Ciências da Conservação, Restauro e 
Produção de Arte Contemporânea, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, exemplar 
policopiado, 2014, p. 36. 
39 Um interface háptico permitirá a um utilizador interagir com um computador recebendo informação táctil 
ou cinética.  
40 URL: http://closertovaneyck.kikirpa.be/, consultado em novembro 2014. 
41 URL: http://www.clevelandart.org/gallery-one, consultado em novembro 2014. 
42 URL: http://localprojects.net, consultado em novembro 2014. 
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II.1. Divulgação da informação obtida pelo estudo técnico e métodos de 

exame e análise - Closer to Van Eyck: Rediscovering the Ghent Altarpiece  

2010-2017 

 

O retábulo “A Adoração do Cordeiro Místico” dos irmãos Jan e Hubert van Eyck, mais 

conhecido por “Retábulo de Gante” (por se encontrar na catedral de São Bavão em Gante 

na Bélgica), é considerado uma das obras de arte mais significativas da Europa. Terminado 

em 1432, possui um valor inestimável tanto cultural como para a História da Arte. Este 

grande retábulo (440/340 cm) não tem paralelo na arte do norte da Europa entre os 

séculos XV e XVI.  

 

 

 

 

Figura 7 – O Retábulo de Gante (aberto)43.  

                                                 
43  Imagem obtida no sítio The Getty Foudation, disponível em: http://www.getty.edu/foundation/ 
initiatives/current/panelpaintings/panel_paintings_ghent.html, consultado em novembro de 2014. 
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Figura 8 – O Retábulo de Gante (fechado)44.  

 

De uma enorme complexidade, tanto iconográfica como pela sua história material, os seus 

painéis foram, ao longo dos séculos, repetidamente separados, tendo diferentes grupos sido 

sujeitos a condições ambientais diversas e a distintas intervenções de restauro. Um dos 

painéis, roubado em 1934, continua por aparecer, tendo sido substituído em 1945 por uma 

cópia do original. Após a II Grande Guerra os painéis do Retábulo de Gante foram limpos, 

restaurados e remontados, estando atualmente expostos na Catedral de São Bavão. 

Em 2007 sugiram justificadas preocupações quanto ao seu estado de conservação, estando 

então exposto dentro de uma enorme caixa de vidro, sujeito a condições ambientais 

inadequadas.  

Da criação de um comité consultivo resultaram um ano mais tarde os seguintes conselhos45:  

1. Adiar as discussões sobre um possível realojamento do retábulo para data posterior.  

2. Melhorar as condições ambientais dentro da caixa de vidro de forma a reduzir 

rapidamente as exageradas amplitudes térmicas e de humidade-relativa, ainda que 

com medidas low-tech provisórias. 

                                                 
44  Imagem obtida em URL: http://allart.biz/photos/image/Jan_van_Eyck_22_Ghent_Altarpiece 
_closed.html, consultado em novembro 2014. 
45 Anne van Grevenstein, Ron Spronk, “Lasting Support, An interdisciplinary research project to assess the 
structural condition of the Ghent Altarpiece”, Final project report, 2011  

http://allart.biz/photos/image/Jan_van_Eyck_22_Ghent_Altarpiece%20_closed.html
http://allart.biz/photos/image/Jan_van_Eyck_22_Ghent_Altarpiece%20_closed.html
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3. Desmontar temporariamente o retábulo e realizar uma intervenção urgente de 

conservação, bem como promover um estudo técnico detalhado para determinar se 

se justificava e seria possível uma intervenção de restauro completa. 

4.  Promover estas atividades dentro da catedral, mantendo a visibilidade do retábulo, 

resguardado por uma parede de vidro. 

5. Pedir apoios à Getty Foundation’s Panel Painting Initiative, para financiamento de um 

estudo aprofundado sobre o estado estrutural dos suportes, necessário para 

determinar o estado de conservação do retábulo. Este estudo, somente realizável 

por conservadores seniores altamente especializados, permitiria uma transferência 

de conhecimento para conservadores em meio e início de careira, um dos objetivos 

chave do Getty’s Panel Painting Initiative.  

Destes conselhos resultou o projeto Lasting Support, an interdisciplinary research project to assess 

the structural condition of the Ghent Altarpiece 46  apoiado financeiramente pela The Getty 

Foundation e administrativamente pela NOW -Netherlands Organization for Scientific Research. 

Este projeto pretendia determinar se viria a ser necessário, num futuro próximo, um 

restauro completo do retábulo, o que viria a confirmar-se. Para alcançar este objetivo, o 

projeto estava dividido em três segmentos principais: uma intervenção urgente de 

conservação, uma avaliação estrutural dos painéis e uma campanha de documentação 

técnica. Como parte do projeto, a Getty Foundation requereu a disponibilização ao público 

dos resultados das atividades realizadas, tendo para isso sido criado o website Closer to Van 

Eyck: Rediscovering the Ghent Altarpiece onde se reúne parte da documentação textual e 

imagética do projeto agora em domínio público. Durante o estudo técnico foram 

produzidas imagens com um detalhe sem precedentes, permitindo aos utilizadores do site 

verem nos vários painéis do retábulo “aquilo que está para lá do olhar”. Mantendo sempre 

a possibilidade de ampliar as imagens, o site apresenta todos os painéis do retábulo em 

macrofotografia, macrofotografia de infravermelhos, refletografia de infravermelhos e 

radiografia47.  

 

 

 

                                                 
46 URL: http://closertovaneyck.kikirpa.be/api/request.php?pass=lam&method=file&id=Final%20project% 
20report.pdf, consultado em novembro 2014. 
47  The Getty Foundation, http://www.getty.edu/foundation/initiatives/current/panelpaintings/ 
panel_paintings_ghent.html, consultado em novembro de 2014. 
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Figura 9 –  Closer to Van Eyck: Rediscovering the Ghent Altarpiece – Exemplo de ampliação obtida no painel 
da “Adoração do Cordeiro”48 

 

 

 

 

Figura 10 – Closer to Van Eyck: Rediscovering the Ghent Altarpiece, detalhe do painel “Adoração do Cordeiro”, 
macrofotografia.49 

                                                 
48 URL: http://closertovaneyck.kikirpa.be/, consultado em novembro 2014. 
49 Idem 
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Figura 11 – Closer to Van Eyck: Rediscovering the Ghent Altarpiece, detalhe do painel “Adoração do Cordeiro”, 
macrofotografia de infravermelhos.50 

 

 

 

 

Figura 12 – Closer to Van Eyck: Rediscovering the Ghent Altarpiece, detalhe do painel “Adoração do Cordeiro”, 
refletografia de infravermelhos.51 

                                                 
50 Ibidem 
51 Ibidem 
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Figura 13  – Closer to Van Eyck: Rediscovering the Ghent Altarpiece, detalhe do painel “Adoração do 
Cordeiro”, radiografia. 

 

Quando este website ficou disponível, a CNN publicou na secção “Tesouros do Mundo” no 

dia 2 de março de 2012, um artigo com o título “Website permite que o mundo admire o 

Retábulo de Gante em 100 mil milhões de pixéis” 52 . Este artigo termina com um 

comentário do Professor Ron Spronk, coordenador no Lasting Support pelos métodos de 

documentação e análise no qual exprime uma das preocupações que tivemos em conta 

desde o início da realização do nosso projeto constituindo um dos seus eixos principais:  

«[Ron Spronk] acredita que este site abrirá um "novo mundo" para os que 

trabalharam há anos a partir de reproduções a cores ou do próprio políptico. 

Ainda assim, Spronk admite que não há substituto para ver o trabalho ao vivo.  

"O que não é possível mostra num site é a pura monumentalidade do retábulo, 

o incrível realismo da pintura", disse ele.»53 

 

  

                                                 
52 CNN, World’s Treasures, “Website lets world admire ‘Ghent Altarpiece’ in 100 billion pixels”, trad. nossa, 
em: http://edition.cnn.com/2012/03/01/world/europe/ghent-altarpiece-online-open-source/index.html, 
consultado em outubro de 2014. 
53 Idem 
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II.2. Multimédia multitáctil - Gallery One – dezembro 2010 - janeiro 2013 

 

No início do século XXI, com uma dotação de 350 milhões de dólares54, teve início o 

projeto de renovação e expansão do Museu de Arte de Cleveland. A ideia de desenvolver 

um espaço interativo começou a materializar-se em 2010 com a constituição de uma equipa 

multidisciplinar com os seguintes objetivos para a nova galeria55: 

 Criar uma interligação entre interpretação, aprendizagem e desenvolvimento. 

 Captar novos públicos fornecendo um ambiente envolvente e divertido para 

visitantes com qualquer nível de conhecimento sobre arte. 

 Dar relevo a obras de destaque, numa perspetiva centrada no visitante e com 

diversos níveis interpretativos, de forma a dar a conhecer essas obras de arte em 

toda a área metropolitana de Cleveland e no mundo. 

 Estimular os visitantes a percorrer as galerias principais com maior entusiamo, 

compreensão da coleção permanente. 

 Desenvolver formas de estimular os visitantes, para voltarem repetidamente ao 

museu.  

 

 A Local Projects, uma das várias empresas a participar neste projeto, tinha a seu cargo a 

tarefa de cativar e envolver novos públicos através de utilização das TIC. Neste sentido, 

desenvolveu um conjunto aplicações interativas multitáctieis visando transformar a 

experiência de visitar um museu de arte56.  

Nestas novas aplicações os visitantes podem explorar versões digitais das obras de arte, 

reunir e partilhar ideias ou conhecer o seu contexto original. Em vez de uma atitude passiva 

perante a arte de outros, com a componente criativa do projeto, os visitantes adquirem uma 

nova compreensão deste processo. Através de jogos interativos, podem, por exemplo, 

imitar as posições de esculturas obtendo uma pontuação pelo grau de correspondência 

                                                 
54 The Cleveland Museum of Art, The Renovation and Expansion Project  “Our Renovation and Expansion 
Project - In 2002, we embarked on a $350 million capital campaign to dramatically modify the institution's 
blueprint while reorganizing and renewing the presentation of its unrivaled collection." 
http://www.clevelandart.org/join-and-give/support-the-transformation/renovation-and-expansion-
project/overview, consultado em novembro de 2014. 
55 J. Alexander, J. Barton and C. Goeser, “Transforming the Art Museum Experience: Gallery One.” In 
Museums and the Web 2013, N. Proctor & R. Cherry (eds). Silver Spring, MD: Museums and the Web. 
Published February 5, 2013. URL: http://mw2013.museumsandtheweb.com/paper/transforming-the-art-
museum-experience-gallery-one2/, consultado em outubro de 2014. 
56   Local Projects, Gallery One, Project Information, URL: http://localprojects.net/project/gallery-one/, 
consultado em outubro de 2014. 
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(figura 14) ou procurar obras de arte na base de dados do sistema pela comparação entre as 

figuras representadas e as expressões faciais que o visitante faz em frente à câmara.  

 

Figura 14 - Local Projects, Gallery One, Pose your body like a figurative sculpture57 

 

Figura 15 – Local Projects, Gallery One, Search the collection by making different faces58 

 

                                                 
57 J. Alexander, J. Barton and C. Goeser, op. cit 
58 Idem. 
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Todos os interfaces da Gallery One pretendem ser experiências que convidam os visitantes a 

compreender a arte e o processo criativo através da intuição, de jogos e da criatividade. 

Para quem não aprecia tecnologia, a tradicional museografia permite considerar estes meios 

como optativos, podendo facilmente ser contornados.  

A Collection Wall, uma enorme parede interativa concebida como uma ferramenta para os 

visitantes percorrerem a enciclopédica coleção, estabelece um ponto de contacto entre a 

Gallery One e as galerias da coleção permanente. Foi desenhada para apresentar as mais de 

3000 obras de arte simultaneamente em exposição e permitir aos visitantes a possibilidade 

de criarem o seu próprio percurso, explorando relações entre o acervo. Tanto os percursos 

personalizados como os de outros visitantes, ou mesmo os sugeridos pelo museu, podem 

ser descarregados para iPad e guiar os visitantes no museu.   

 

 

Figura 16 - Local Projects , The Collection Wall59. 

 

  

                                                 
59 Ibidem. 
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III. Um dispositivo multitáctil para os “Painéis de São Vicente” no 

Museu Nacional de Arte Antiga 

 

III.1. Objetivos 

 

Começámos este estudo onde Paula André, et al. concluíam o seu artigo de 2013, “Modos 

de ver e de dar a ver os Painéis de São Vicente” 60:  

Acreditamos que a parceria entre os agentes produtores de conhecimento histórico, os agentes 

produtores das novas TICs, e o museu, nomeadamente através de um acesso ágil a material existente 

nos seus arquivos e biblioteca, resultaria numa potencialização do trabalho académico 

tradicionalmente fechado na universidade e de acesso restrito aos investigadores e tornaria o 

conhecimento mais acessível e mais atrativo ao público em geral. (…).  

De certo modo, esta citação sintetiza os objetivos deste exercício, principalmente, nos 

casos onde havendo coleções bem documentadas, não haja ainda forma de as transformar 

em conteúdos para promover a sua melhor interpretação e fruição através de novas 

tecnologias. Inegavelmente, a atual apetência da maioria das pessoas pelas novas 

tecnologias abre a possibilidade de comunicar informação a um número mais amplo de 

público do que através da museografia tradicional.  

Entre os agentes referidos nesta citação, diríamos que os produtores de TIC são quem mais 

tem faltado nesta tarefa, hoje tão popular, da transmissão do conhecimento. A maioria dos 

museus dispõe, ou tem acesso, a equipas multidisciplinares responsáveis pela museografia 

dos seus espaços expositivos. Se conseguirmos convencer estas equipas da necessidade de 

integrar elementos das TIC em fase de projeto, em vez de os contactar para abrilhantar 

inaugurações de projetos acabados, os resultados surgirão mais úteis e integrados. A 

imagem a combater é a do “político” a inaugurar um novo espaço museográfico à frente de 

um qualquer dispositivo high-tech a ser desligado daí a um mês e arrumado a um canto no 

ano seguinte. 

Depois de expostos os conceitos e critérios fundamentadores e orientadores do 

desenvolvimento da parte prática deste exercício e as aplicações que conjugadamente 

                                                 
60 Paula André, Luís Lousã Henriques, Luísa Isabel Martinho, Sónia Apolinário e Rui Reis Costa, Modos de ver 
e de dar a ver os Painéis de São Vicente, MIDAS [Online], 2 | 2013, URL : http://midas.revues.org/256, 
consultado em outubro 2014.  
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correspondem aos critérios nele enumerados, podemos apresentar a seguinte lista de 

objetivos:  

 Otimizar a transferência de conhecimento. 

 Integrar as TIC na museografia e não na “palma da mão” ou fora do museu. 

 Promover a comunicação e partilha de conhecimento entre visitantes.  

 Criar novos nexos entre investigação, interpretação, aquisição de conhecimento e 

fruição. 

 Pensar a acessibilidade cognitiva para fornecer um ambiente cativante para 

visitantes com qualquer nível de conhecimento de arte. 

 Estimular os visitantes a redescobrirem os museus e as suas coleções permanentes. 
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III.2. O Objeto de Estudo 

 

 

Optamos, nesta breve descrição dos Painéis, por citar uma passagem do catálogo da 

exposição “As Grandes Colecções” de 1999. A prática do rigor científico a que estão 

obrigados os museus na publicação de catálogos, permitem-lhes abstrair de todo o 

conteúdo semântico, aquele que, sendo informação semântica, é adequado à divulgação dos 

bens culturais à sua guarda. Não só a elaboração de textos de divulgação está fora do 

âmbito deste trabalho como um só parágrafo nosso aumentaria desnecessariamente a já 

vasta entropia informativa sobre este políptico. 

 

Descoberto em 1882 no Mosteiro de S. Vicente de Fora, em Lisboa, este conjunto de painéis 

constitui uma obra maior e excecional não só no contexto português como a nível europeu, e tem 

suscitado, também por isso uma bibliografia extraordinariamente polémica. O carácter 

eminentemente problemático da sua origem e significado confere-lhe, desde há um século, um estatuto 

de peça central na história da arte portuguesa. E se novos dados foram surgindo com regularidade, 

quer intrínsecos ao próprio conjunto, quer referentes à documentação que lhes possa dizer respeito 

(vd. Bibliografia), também uma confusa série de hipóteses vieram entretanto enredar as pistas mais 

sérias a esse respeito. Desde o início do seu estudo que foi posta em evidência a importância histórica 

destas pinturas no contexto político-religioso e cultural de Portugal na época dos Descobrimentos. 

Rapidamente aí se identificou o retrato de D. Henrique, o Navegador, no painel dito do Infante. 

Deste modo, «Os Painéis» tornaram-se um mito nacional, continuadamente equacionado entre a 

decifração dos seus enigmas, celebridade e beleza surpreendentes. 

Em 1909, inicia-se um estudo sistemático dos painéis pelo futuro diretor do Museu Nacional de 

Arte Antiga, José de Figueiredo, que confia o respetivo restauro a Luciano Freire. No mesmo ano, 

a descoberta é difundida internacionalmente graças ao artigo publicado por Herbert Cook no 

Burlington Magazine.  

O seu livro de 1910, José de Figueiredo apresenta as conclusões dos primeiros trabalhos e exames 

por si empreendidos. Com base numa datação que situa a obra na época do rei D. Afonso V de 

Portugal (1448-1481) e a partir do testemunho de Francisco de Holanda (1548), Figueiredo 

atribui os painéis a Nuno Gonçalves e propõe a sua identificação com elementos do antigo retábulo 

de S. Vicente da Sé de Lisboa. 
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Propõe uma leitura da obra centrada no culto de S. Vicente enquanto figura inspiradora das 

conquistas marroquinas encaradas como cruzada contra os infiéis. É ainda Figueiredo quem confere 

aos diferentes painéis os nomes convencionais por que hoje continuam a ser designados: 

 Painel dos Frades (207,2 x 64,2 cm) 

 Painel dos Pescadores (207 x 60 m) 

 Painel do Infante (206,4 x 128 cm) 

 Painel do Arcebispo (206 x 128,3) 

 Painel dos Cavaleiros (206,6 x 60,4 cm) 

 Painel da Relíquia (206,5 x 63,1 cm) 

Estas grandes linhas de identificação e entendimento dos painéis abriram caminho para as conclusões 

atualmente mais seguras do seu estudo. É ao nível da iconografia que o enigma permanece 

praticamente inalterável, pelo menos, no que diz respeito à identidade das personagens cujos retratos 

constituem o essencial da obra. Pelo contrário, a atribuição da obra a Nuno Gonçalves apresenta-se 

cada vez mais fundamentada. Embora, até hoje, nenhuma pintura lhe possa ser atribuída de modo 

absolutamente seguro, o facto de Nuno Gonçalves surgir nomeado como autor do Retábulo de S. 

Vicente da Sé de Lisboa e a plausibilidade deste painéis terem constituído parte integrante daquele 

retábulo (de acordo com descrições documentais que vão desde o século XVI ao século XIX) são 

argumentos que concorrem para tal atribuição. Referências de arquivo permitiram a obtenção de 

dados biográficos sobre Nuno Gonçalves que se prolongam de 1450 a 1492, tratando-se nesta 

última data de uma menção já a título póstumo. A personagem é importante: pintor do rei D. 

Afonso V e cavaleiro de sua casa. De 1470 data uma quitação em seu nome respeitante ao 

pagamento do retábulo da capela do Palácio Real de Sintra e, no ano seguinte, por ordem do rei, 

substitui o pintor João Eanes nas obras da cidade de Lisboa, onde residia pelo menos desde 1453. 

A sua reputação é notória. Francisco de Holanda, uma espécie de «Vasari português», descreve-o no 

seu tratado de 1548 como um génio comparável aos modelos italianos e cita como obra sua o 

retábulo de S. Vicente da Sé de Lisboa. (…)61 

 

  

                                                 
61 Ignace Vandevivere, "Os Seis Painéis do Retábulo de S. Vicente de Nuno Gonçalves" in Catálogo Exposição 
‘As Grandes Colecções’. MNAA, Versão Portuguesa, Edições Inapa, Lisboa, 1999, p. 89. 
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III.3. Solução proposta 

 

O sistema multimédia, aqui proposto, deverá estar colocado num local de onde se vejam 

perfeitamente os Painéis, constituindo-se como uma ferramenta auxiliar à sua interpretação. 

Podendo ser utilizado em mesas ou ecrãs multitácteis reclináveis (45°), deverá permitir 

constantemente a comparação entre a informação fornecida no ecrã e os painéis à sua 

frente, disso dependendo o sucesso da estratégia de acessibilidade pensada e desenvolvida 

neste exercício. 

 

 

Figura 17 - Interface inicial da solução proposta62 

 

Ao iniciar a sua interação com o dispositivo, o visitante irá deparar-se com o primeiro 

interface, constituindo este o seu contacto inicial com o sistema, feito de modo semelhante a 

um jogo. Este interface está dividido em duas secções que, em conjunto, ocupam um espaço 

para além da área disponível no ecrã, sugerindo de imediato a possibilidade de arrastar o 

conteúdo para aceder a mais informação.  

A secção esquerda, composta em fundo por ampliações sucessivas dos rostos das várias 

figuras representadas, pretende reter a atenção aumentando a refletividade, informar o 

                                                 
62 Os textos apresentados em cada mosaico foram retirados do catálogo coletivo on-line dos Museus do 
Ministério da Cultura – MatrizNet. URL: http://www.matriznet.dgpc.pt, consultado em setembro de 2014. 
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utilizador da possibilidade constante de identificar quaisquer imagens apresentadas nos 

painéis em frente e, simultaneamente, fornecer uma saída perante a esperada dificuldade em 

identificar rapidamente nos painéis o rosto apresentado no monitor. Os dois caminhos 

possíveis possibilitarão a cada tipo de utilizador a escolha do percurso a seguir: tocar na 

seta para ler o resto do texto escondido ou arrastar o conteúdo para visualizar os restantes 

mosaicos.  

Optando pelos mosaicos à direita, várias “ajudas” contribuirão para se associar cada painel 

ao nome correspondente: 

 A ordem de leitura dos mosaicos corresponde à disposição dos painéis. 

 O nome de cada painel é corroborado pela imagem no mosaico que o sugere.  

o Painel dois Frades - o hábito dos frades  

o Painel dos Pescadores - a rede dos pescadores 

o Painel do Infante - o “dito” Infante 

o Painel do Arcebispo - a mitra do arcebispo 

o Painel dos cavaleiros - As espadas dos cavaleiros 

o Painel da Relíquia - a relíquia de São Vicente 

 O início da descrição de cada painel63  

Se para os mais novos o desafio consiste, principalmente, em reconhecer associações entre 

imagens, nomes e os respetivos locais de cada uma das imagens nos Painéis; para os mais 

velhos, as designações atribuídas por José de Figueiredo em 1910 a cada um dos painéis 

serão suficientes para largos minutos de exposição e discussão64.  

Com poucas linhas de texto e um título de caráter puramente museológico, a parte inferior 

esquerda do interface indicará um painel de texto extensível. 

Novamente, dependerá do utilizador a decisão de saber mais sobre o conjunto dos painéis 

à sua frente ou avançar na aplicação. Ao estender o painel de texto, aumentar-se-á a 

transparência do interface escurecendo a imagem em fundo, melhorando a legibilidade do 

restante texto.  

                                                 
63  Retiradas do campo “descrição” das fichas de inventário disponíveis no sistema “MatrizNet”, URL: 
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objetos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=261194, (consultado em 
novembro de 2014). 
64 A opção das fontes a seguir poderá mudar consoante os interesses da própria instituição museológica. 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=261194
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As seis pinturas atribuídas a Nuno Gonçalves apresentam um agrupamento de 58 personagens em 

torno da dupla figuração de São Vicente. 

Uma solene e monumental assembleia representativa da Corte e de vários estratos da sociedade 

portuguesa da época, em ato de veneração ao patrono e inspirador da expansão militar 

quatrocentista no Magrebe. 

Estas figuras, em volumes claramente afirmados, tão caracterizadas pela concentração expressiva dos 

rostos e atitudes quanto pela requintada definição pictórica dos trajes e adereços, parecem aliar, nesta 

encenação cerimonial, o intuito de uma evocação narrativa a uma visão contemplativa. 

Embora permaneça problemático o pleno entendimento da intenção e significado da obra, crê-se que o 

autor das tábuas é o pintor régio de D. Afonso V, Nuno Gonçalves, e que estariam originalmente 

integradas no retábulo de São Vicente da capela-mor da Sé de Lisboa. 65 

 

Será também possível, através de um endereço de internet disponibilizado em QRCode66, 

aceder a informação complementar ou transformar temporariamente o seu smartphone ou 

tablet num áudio guia67.  

 

                                                 
65  Retirado do sítio na Internet do MNAA. URL: http://www.museudearteantiga.pt/colecoes/pintura-
portuguesa/paineis-de-sao-vicente, consultado em outubro de 2014. 
66 Quick Response Code 
67 Próximo do quadrado ocupado pelo QRCode estará disponível o endereço web completo para quem não 
possua um smartphone ou tablet. Em 2014, não foi ainda desenvolvimento o micro-site desta função. 
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Figura 18 – Painel de texto do interface inicial 

 

Arrastar todo o interface para a direita ou tocar sobre o símbolo da “seta” recolherá 

automaticamente o painel de texto. 

O toque em cada uma das imagens dos seis mosaicos conduz o utilizador ao segundo 

interface da aplicação e a mais informação sobre cada um dos painéis.  

 

Figura 19 – Mosaicos de seleção para segundo interface 
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Se no primeiro interface era possível aceder a duas secções, neste segundo nível de 

abstração, mantendo a forma de acesso, é possível aceder a seis secções correspondendo 

cada uma delas a um painel. Em cada secção estarão distribuídos blocos de texto e uma 

área de imagem com uma slide-bar. Nos diferentes blocos de texto os “agentes produtores 

de conhecimento histórico”68 poderão incluir a informação que determinem relevante e 

pertinente.  

No exemplo proposto, colocámos nos painéis dos Frades, Pescadores e Relíquia, além dos 

dados da legenda em bloco destacado, as passagens dos Miracula S. Vicentii nas quais se 

descrevem os milagres onde Nuno Gonçalves se terá inspirado para a realização destes 

painéis69.  

A decisão de incluir estes textos, seguindo a estratégia de acessibilidade cognitiva declarada 

nos objetivos deste trabalho, prende-se com a similaridade que se pretende manter entre os 

conteúdos imagético e textual. As imagens dos resultados dos exames de área, ao exibirem 

o que está “para lá do olhar”, estão, de algum modo, no mesmo nível dos textos dos 

Miracula quando estes relatam os acontecimentos ilustrados pelos painéis. Ambos expõem 

informação estruturante mas inacessível prima facie. Tanto as imagens como as passagens 

dos Miracula, apesar da complexidade dos estudos e investigação necessários para os obter, 

reflectidos na enorme quantidade informativa potencial são, quando apresentados em 

conjunto com os Painéis, autoexplicativos. Acreditamos que a grande maioria dos visitantes 

consegue relacionar as passagens dos Miracula S. Vicentii ou as imagens resultantes dos 

exames de área com os Painéis à sua frente. Alguns, mediadamente, conscientes da 

imensidão que os separa, atualizando toda, ou parte, da informação potencial. Outros, 

imediatamente, na constatação de uma relação entre o texto lido ou as imagens exibidas e 

os respetivos painéis. Substituindo ou complementando a informação habitualmente 

exibida como meta-dados ou dados secundários dos objetos expostos, por informação 

constituída essencialmente por dados operacionais desses mesmos objetos ou, dados 

primários de outros, pretende-se atribuir à relação que se estabelece entre os vários dados a 

plasticidade e potencial interpretativos, e não aos meta-dados dos objetos, sempre 

dependentes da capacidade interpretativa dos visitantes. Caberá aos “agentes produtores de 

conhecimento” estabelecer relações abrangentes e válidas; aos visitantes, caracterizar uma 

relação que no seu nível mais imediato é autoexplicativa. Ao atribuir neste protótipo a 

                                                 
68 Paula André, Luís Lousã Henriques, Luísa Isabel Martinho, Sónia Apolinário e Rui Reis Costa, op.cit. 
69Cf. Fernando António Baptista Pereira, Imagens e Histórias de Devoção – Espaço Tempo e Narrativa na Pintura 
Portuguesa do Renascimento (1450-1550), Dissertação de Doutoramento em Ciências da Arte apresentada à 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2001, pp. 163-164. 
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primazia interpretativa às relações entre objetos espera-se, ampliando a acessibilidade 

cognitiva, fornecer um ambiente cativante a visitantes com qualquer nível de 

conhecimento70.  

Adjacente aos blocos de texto estará disponível em cada uma das seis secções uma área de 

imagem com uma slide-bar onde é possível “atravessar” cada um dos painéis (Figuras 20 a 

23). A imagem inicial mostra os painéis tal como os vemos numa fotografia (ou 

digitalização de uma transparência a cores). Ao arrastar a slide-bar vamos atravessando o 

painel passando progressivamente da fotografia para a refletografia de infravermelhos, 

depois para a radiografia, e finalmente para imagem do reverso das tábuas. Cada 

transposição é realizada por transparência das anteriores, sendo sempre possível sobrepor 

duas camadas adjacentes. As transformações (traslações, ampliações ou reduções) efetuadas 

pelo utilizador sobre qualquer das imagens produzem efeitos no conjunto das restantes 

camadas, permitindo em qualquer área selecionada para observação a passagem entre os 

vários exames de área.  

As fotografias digitais existentes dos Painéis, bem como das imagens resultantes de outros 

exames de área, apesar de não possuírem a resolução das macrofotografias digitais 

realizadas no estudo material do “Cordeiro Místico” no projeto Lasting Support, an 

interdisciplinary research project to assess the structural condition of the Ghent Altarpiece71, apresentam 

resoluções suficientes para, quando ampliadas, mostrarem pormenores invisíveis “à vista 

desarmada”. 

 

 

                                                 
70 Esta espectativa deverá forçosamente ser testada, algo que estando fora do âmbito desta tese de mestrado, 
se propõe como possibilidade de estudo no futuro. 
71  As macrofotografias no espectro visível e macrofotografias de infravermelhas obtidas dos painéis do 
“Cordeiro Místico” dos irmãos Van Eyck no projeto Lasting Support, An interdisciplinary research project to assess 
the structural condition of the Ghent Altarpiece têm 200MB de informação a cada 22,4x17,7cm. de área. A uma 
resolução de 4992x6668 pixéis, registando cada um destes pixéis 16bits (2 bytes)  por canal RGB (Red; Green; 
Blue), obtemos 4992x6668x2x3= 199719936 bytes, 190MB.  Cf. Gábor Fodor, Bruno Cornelis, Prof. Dr. 
Ann Dooms, Digital Image Processing, Department of Electronics and Informatics, Vrije Universiteit Brussel, 
s.d.   
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Figura 20 – Transparência a cores 

 

 

Figura 21 – Reflectografia de Infravermelhos (texto exemplificativo). 
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Figura 22 - Radiografia 

 

 

Figura 23 – Transparência a cores do reverso da painel 
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Justificaremos seguidamente a escolha das passagens dos Miracula S. Vicentii que inserimos 

neste protótipo.  

Seguimos na escolha destes textos as fontes citadas por Fernando António Baptista Pereira, 

nosso orientador, tornando desse modo explícito o que se encontra sugerido na descrição 

dos Painéis no sítio na Internet do MNAA (consultado em novembro de 2014): “Embora 

permaneça problemático o pleno entendimento da intenção e significado da obra, crê-se 

que o autor das tábuas é o pintor régio de D. Afonso V, Nuno Gonçalves, e que estariam 

originalmente integradas no retábulo de São Vicente da capela-mor da Sé de Lisboa.”72 

Seguindo esta crença, documentada em 1548 por Francisco de Holanda, 

E n’este capitolo quero fazer menção de um pintor portugues que sinto que merece memória, pois em 

tempo mui bárbaro quiz emitar n’alguma maneira o cuidado e a descrição dos antigos e italianos 

pintores. E este foi Nuno Gonçalves pintor del rey dom Alfonso, que pintou na Sé de Lixboa o 

altar de São Vicente e creo que tambem é da sua mão um Senhor atado á colonna, que dous homens 

stão açoutando em uma capella do moesteiro da Trindade.73 

encontramos na Dissertação de Doutoramento de Fernando António Baptista Pereira, em 

textos conducentes à reconstituição conjetural do retábulo do Altar de São Vicente da Sé 

de Lisboa 74 , referência às fontes que utilizámos. Primeiro na relação das pinturas 

remanescentes do retábulo onde destacamos o ponto 1.c da citação seguinte, e 

seguidamente numa referência ao Livro dos Milagres de São Vicente do século XII. 

“ (…) Francisco de Holanda, a quem se deve a identificação da autoria do referido 

Altar de S. Vicente e que colocava Nuno Gonçalves entre as «Águias da pintura», 

atribui-lhe, também, uma Flagelação de Cristo no Mosteiro da Trindade, em Lisboa, 

hoje desaparecida. 

A obra atribuída ao pintor pela grande maioria da crítica historiográfica que se 

encontra no Museu Nacional de Arte Antiga é composta por: 

1. As pinturas remanescentes do retábulo do Altar de São Vicente, que seria 

constituído, de acordo com as referências disponíveis e os mais recentes estudos 

realizados sobre os suportes materiais e o processo criativo do pintor, por: 

                                                 
72  Retirado da descrição dos Painéis de São Vicente disponível no sítio do MNAA, URL: 
http://www.museudearteantiga.pt/colecoes/pintura-portuguesa/paineis-de-sao-vicente.  
73  Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga, Lisboa, INCM, 1984, p. 79 
74 Cf. Fernando António Baptista Pereira, Imagens e Histórias de Devoção – Espaço Tempo e Narrativa na Pintura 
Portuguesa do Renascimento (1450-1550). 
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a. uma série da Vida de São Vicente, integralmente desaparecida; 

b. a série dos Martírios do Santo, de que restam um painel e um fragmento de 

outro, representando, respetivamente, S. Vicente atado à Coluna e São 

Vicente atado à Cruz em aspa, soberbos pelos magníficos nus (vol. II, p.24), 

c. os seis painéis habitualmente designados museologicamente por 

Painéis de São Vicente de Fora ou, segundo a maioria dos autores, 

por Políptico da Veneração a São Vicente – que consideramos 

poderem ser identificados com a série dos Milagres do Santo no 

retábulo do Altar de S. Vicente de que falam as fontes – em que a 

monumentalidade da figura humana e a caracterização individualizada dos 

rostos, assim como o realismo na representação dos trajes e adereços, 

definem uma maneira impar na fase inicial do renascimento quatrocentista 

europeu (ver vol. II, p. 12), 

2. e, ainda, quatro pinturas que devem ter pertencido a um registo secundário do retábulo 

do Altar de S. Vicente, e que, representam os dois «pilares» da Igreja – S. Pedro e S. 

Paulo – e dois santos “nacionais” estreitamente relacionados com a proteção à Corte, 

S. Teotónio, o  prior de Santa Cruz, e Santo António, o grande pregador e taumaturgo 

português, por excelência (vol. II, p. 25).  

[…] 

No Painel dos Frades faz-se clara alusão, de acordo com o relato dos milagres do 

Chantre, ao episódio do auxílio aos monges cistercienses em perigo numa tormenta 

quando saíam com um carregamento de sal. E nós acrescentamos que, no mesmo 

painel, existe uma outra referência a um milagre do Santo, que não faz parte da 

coletânea do Chantre Estêvão, mas de uma outra coleção, anónima, uma das que iam 

«acrescentando» a lista inicial: trata-se do «frade» que sustenta um enorme «lenho», 

que, a nosso ver, mais não é que uma referência ao «milagre de Frei Sancho», monge 

cativo (identificado pelas suas longas barbas) resgatado dos infiéis por intercessão de 

Vicente, que o fez deslizar sobre as águas até terra firme em cima de um madeiro 

arrancado do navio onde tinha sido aprisionado.”75  

                                                 
75 Fernando António Baptista Pereira, Imagens e Histórias de Devoção – Espaço Tempo e Narrativa na Pintura 
Portuguesa do Renascimento (1450-1550), pp.140-141 e 164.  
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Procurámos em “São Vicente de Lisboa e seus milagres medievais” de Aires Augusto Nascimento 

e Saúl António Gomes 76 as fontes referidas por Fernando António Baptista Pereira, que 

reforçam a identificação dos Painéis com a ”série dos Milagres do Santo no retábulo do Altar de 

S. Vicente” , e colocámos no texto da secção referente ao Painel dos Frades excertos da 

tradução portuguesa das duas passagens onde se relatam os seguintes milagres atribuídos a 

S. Vicente e, provavelmente, ilustrados por Nuno Gonçalves. A primeira, relatando o 

“episódio do auxílio aos monges cistercienses em perigo numa tormenta quando saíam 

com um carregamento de sal”77. A segunda, na “referência ao «milagre de Frei Sancho»”78.  

1.17. Há de atribuir-se certamente aos merecimentos do glorioso mártir o facto de um navio de 

Alcobaça ter escapado de naufrágio em perigo semelhante. Com efeito, o D. Abade que preside à 

comunidade dos monges, mandara encher um navio de carga com sal, que em Alcobaça há em 

abundância, e levá-lo para outro porto onde se compra mais caro. Saíra, pois, o navio com vento 

favorável, mas enganoso, do porto, e quando singra no alto, um pouco longe da terra, de repente, 

sobrevém uma forte ventania contrária à posição das velas e num turbilhão atinge e envolve de tal 

modo o navio que com a corrente temerosa das ondas o navio é atirado para os buracos dos rochedos 

e para os sítios de onde ninguém sairia porque cairia a pique. 

É então que os homens de religião que ali se encontravam, aterrados com o perigo iminente, erguem 

em uníssono um clamor e dirigem preces incessantes a S. Vicente e soltam altos brados para que os 

livre da morte que os espera. Como por encanto, ao acabarem a oração, a borrasca passa, o vento 

converte-se em brisa agradabilíssima e o navio dirige-se com toda a tranquilidade para o porto em 

que o bem-aventurado Vicente é venerado.79 

  

                                                 
76 Aires Augusto Nascimento e Saúl António Gomes, São Vicente de Lisboa e seus milagres medievais, Lisboa, 
Didaskalia, 1988, pp. 131-133. 
77 Fernando António Baptista Pereira, Idem., p.141 
78 Fernando António Baptista Pereira, Ibidem., p.164 
79 Mestre Estêvão, séc. XII, “Miracula S. Vicentii” in : São Vicente de Lisboa e seus milagres medievais, trad. introd. 
e notas de Aires Augusto Nascimento e Saúl António Gomes, Didaskalia, Lisboa , 1988, pp. 131-133. 
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Figura 24 – Segundo interface, Painel dos Frades onde se observam em primeiro plano três monges 
cistercienses. 

 

Sepultado o Abade, foram os dois monges levados a um local onde os cativos costumavam ser 

vendidos. Um deles foi logo vendido como cativo, enquanto o outro, Sancho de seu nome, foi vendido e 

comprado para ser enviado para Ceuta. Os sarracenos que o haviam comprado conduziram-no à sua 

carraca e logo o lançaram no fundo dela. Aí dirigia ele súplicas entre lágrimas ao bem-aventurado 

Vicente para que não permitisse que o levassem para Ceuta e o libertasse do cativeiro. Na noite 

seguinte, apareceu-lhe o bem-aventurado Vicente numa luminosidade imensa, enquanto os outros que 

estavam na carraca dormiam. Com a luminosidade envolvia-o de cima abaixo. Logo que ele se 

movimentou, ergueu o monge Sancho de cima do banco da carraca e imediatamente lhe caíram as 

cadeias dos pés, das mãos e do pescoço. Ficou de si admirado o monge de que com o barulho das 

cadeias não tivessem acordado os que ali se encontravam nem com o barulho de uma prancha que 

tombou no mar. Para esta desceu o esplendor cm que S. Vicente caminhava e Fr. Sancho pegando 

nas suas cadeias desceu com ele para aí. Era levado com tanta rapidez que parecia ao monge que 

estava a ser puxado para a praia por alguma corda. Logo que abandonaram a tábua, o esplendor 

de fogo começou a subir para um local que não podia trepar-se nem descer-se sem ser por altas 

escadas ou a não ser que Deus convertesse tal local escarpado em caminho plano.80 

 

                                                 
80 Autor anónimo, op. cit., p. 145. 
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Figura 25 – Pormenor do Painel dos Frades, referência ao «milagre de Frei Sancho»81 

 

Procedendo de modo semelhante com os painéis dos Pescadores e da Relíquia, voltamos a 

encontrar em textos de Fernando António Baptista Pereira referências aos Miracula S. 

Vicentii onde se reconhece a base textual da iconografia destes dois painéis. 

Nos dois artigos do Padre António Leite, mobilizam-se diversas referências dos Livros dos Milagres 

[…] que podem ser a base textual da iconografia de pelo menos três dos painéis laterais da chamada 

«Veneração», que teremos de considerar, sem margem para dúvidas, a série dos Milagres referida 

nas fontes. Embora não vejamos aí nenhuma descrição ou representação de narrativas ou 

acontecimentos encontramos, no modo próprio de Nuno Gonçalves – a estratégia icónica – a 

referência a esses milagres, a partir do corpus textual recolhido pelo Chantre Estêvão e acrescentado 

nos séculos seguintes. No Painel da Relíquia, vemos o próprio Chantre Estêvão, representado na 

efígie de um contemporâneo do pintor, dando a ver/ler o próprio volumen, que folheia, com o relato 

dos milagres, sendo reconhecíveis quer a «parte do crânio» quer as «tábuas do túmulo» mandados 

recuperar pelo próprio Rei D. Afonso Henriques, na segunda expedição de resgate das relíquias, 

assim como o peregrino «peregrino/mendigo» poderá ser uma alusão ao miraculado que tendo 

furtado, durante a primeira operação de busca dos sagrados despojos, um osso, perdeu a vista e só a 

recuperou depois de o repor. […] Finalmente, o Padre António Leite identifica no Painel dos 

                                                 
81 “trata-se do «frade» que sustenta um enorme «lenho», que, a nosso ver, mais não é que uma referência ao 
«milagre de Frei Sancho», monge cativo (identificado pelas suas longas barbas) resgatado dos infiéis por 
intercessão de Vicente, que o fez deslizar sobre as águas até terra firme em cima de um madeiro arrancado do 
navio onde tinha sido aprisionado.” Fernando António Baptista Pereira, Imagens e Histórias de Devoção – Espaço 
Tempo e Narrativa na Pintura Portuguesa do Renascimento (1450-1550), p. 164. 
Imagem descarregada do sistema MatrizNet, URL: http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ 
ObjectosConsultar.aspx?IdReg=261194&EntSep=5#gotoPosition, consultado em novembro de 2014. 



Multimédia multitáctil aplicada à compreensão da pintura antiga e ao seu estudo material | 63 
 

Pescadores a proteção aos pescadores e marítimos que os vicentinos Livros de Milagres 

abundantemente referenciam.82 

Sobre o Painel dos Pescadores encontramos então nos Miracula: 

Também muitos outros que na pesca procuram ganhar de comer e de vestir fazem frequentemente 

promessas ao bem-aventurado Vicente para trazerem do alto mar as embarcações carregadas de 

peixe. 

Por este e muitos outros milagres deste tipo os navegantes chamam a Vicente o protetor do mar e 

todos aqueles que com frequência invocam a proteção do glorioso mártir temem menos os perigos 

marítimos.83 

 

Figura 26 - Pormenor do Painel dos Pescadores84 

Sobre o Painel da Relíquia: 

Levado, pois, por piedade sincera e extrema prudência, o rei exorta e manda que homens respeitáveis 

e intrépidos se dirigissem sem demora ao local em que fora encontrado o corpo do santo e que tudo o 

que houvesse sido deixado por menor cuidado de outros, restos funerários, do túmulo ou das ossadas, 

eles o trouxessem com cuidado atento e com toda a diligência. Tudo isso foi executado com a rapidez 

e a perfeição com que, como sabemos, também desejara aquele que isto mandava. 

                                                 
82 Fernando António Baptista Pereira, Imagens e Histórias de Devoção – Espaço Tempo e Narrativa na Pintura 
Portuguesa do Renascimento (1450-1550) 
83 Mestre Estêvão, séc. XII, “Miracula S. Vicentii” in : São Vicente de Lisboa e seus milagres medievais, trad. introd. 
e notas de Aires Augusto Nascimento e Saúl António Gomes, Didaskalia, Lisboa , 1988, p. 133. 
84 Imagem descarregada do sistema MatrizNet, URL: 
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=261195&EntSep=5#g
otoPosition, consultado em novembro de 2014. 
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Os que haviam sido enviados trazem, pois, não só as cinzas do santo, mas também tábuas do 

túmulo e parte do crâneo que juntam às demais relíquias no meio de grande veneração dos habitantes 

de Lisboa. 

De notar é que persiste ainda no dia de hoje um suave e invulgar perfume saído das tábuas e quem o 

desejar pode experimentá-lo; caso lhe seja permitido aproximar-se, sobrevir-lhe-á fragância invulgar e 

perfume mais agradável que nenhum outro. 

[…] 

Todavia, não deve ser passado em silêncio o que um dos companheiros que aí se encontravam 

confessou ter-lhe acontecido. Tinha ele retirado para si, sem ninguém ter dado por isso, um dos ossos 

do santo, quando, a toda a pressa, com muito medo dos inimigos, procediam à recolha. Logo de 

seguida, ficou ele privado de vista até voltar a pôr no resto dos despojos a parte que retirara. Fê-lo 

cheio de temor e de pena, pediu perdão e imediatamente recuperou o exercício da visão.85 

 

 
Figura 27– Pormenores do Painel da Relíquia. 

 

  

 

 

Em cada uma das secções deste interface têm-se acesso ao terceiro e último nível de 

abstração disponível nesta aplicação (Figura 28). Neste interface os utilizadores dispõem de 

todo o conteúdo imagético dos Painéis, acrescido de dois painéis de contextualização 

histórica - um com a cronologia da Dinastia de Avis, outro com a cronologia da História e 

História da Arte Portuguesas e Europeias. Todas as imagens são sobreponíveis; a todas é 

possível associar um nível de transparência para comparação com imagens subjacentes. Às 

transformações geométricas disponíveis no interface anterior acrescenta-se a rotação das 

                                                 
85 Mestre Estêvão, op. cit., p.107, p.103. 
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imagens (Figura 29) permitindo, quando em formato de mesa multitáctil, apresentá-las de 

frente para qualquer dos lados da mesa. No todo, este conjunto de características permitirá 

a visualização e comparação de pormenores impossíveis de identificar “à vista desarmada”.  

Independentemente dos conhecimentos que cada visitante possua sobre Métodos de 

Exame e Análise, História ou História da Arte, todos se aperceberão autonomamente das 

decisões, indecisões e correções tanto no processo criativo como na história material desta 

obra. Se no segundo interface optámos por atribuir à relação entre dados primários, ou 

operacionais, a primazia na função interpretativa com a intenção de “chegar” a públicos 

com diferentes níveis de conhecimento, neste terceiro interface, ao adotar um esquema “não 

narrativo”, esperamos que a informação disponibilizada se molde ao conhecimento que 

cada utilizador ou grupo trazem para interpretar (ou reinventar) os painéis à sua frente. A 

estratégia delineada para os segundo e terceiro interfaces deste sistema implica que não 

tentaremos pressupor níveis de conhecimento aos utilizadores do sistema. Pelo contrário, 

será o conhecimento de cada visitante que determinará o detalhe na caracterização das 

relações previamente estabelecidas. Se a presença de um gráfico com a cronologia da 

Dinastia de Avis informa os visitantes da forte probabilidade de algumas das personagens 

representadas pertencem a este período da História de Portugal; já outros visitantes 

poderão, comparando as idades dos vários elementos da Dinastia de Avis com as 

personagens representadas, tentar situar a execução dos Painéis no século XV. Outros 

ainda, comparando as alterações que o desenho preparatório evidencia no Painel, dito do 

Infante, com o resultado que se observa hoje, poderão concluir que, muito provavelmente, 

este painel estaria em execução durante a conquista Arzila em 1471: 

A mudança de representação na figura do «Jovem», no Painel do Infante, não deixa de ser, também, 

significativa: no desenho preparatório parece mais jovem e surge, de mãos postas, «apresentado» pelo 

Homem do Chapeirão ao Santo; na realização pictural final, destaca-se dessa figura, parece um 

pouco mais adolescente, roda para o espectador e segura ostensivamente uma espada. Se se trata do 

Príncipe D. João, futuro D. João II, estamos, talvez, perante um indício que os leva ao tempo de 

execução do retábulo: foi na conquista de Arzila que o jovem herdeiro da Coroa, então com 16 anos, 

foi armado cavaleiro, sinal que a figura em causa parece traduzir na sua pose, o que pode indiciar 
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que a modificação da representação se regista na sequência do sucedido, ou seja, o retábulo estaria em 

ainda em execução em 1471. 86 

 

Figura 28 – Terceiro interface, seletor de imagens. 

 

 

Figura 29 – Terceiro interface, exemplos de rotação e ampliação de imagens. 

  

                                                 
86 Fernando António Baptista Pereira, “Istoria e Retrato no Retábulo de S. Vicente de Nuno Gonçalves”, in 
Arte Teoria, Nº 12/13, Revista do Mestrado em Teorias da Arte da Faculdade de Belas-Artes da Universidade 
de Lisboa, 2010, p. 179. 
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Figura 30  – Terceiro interface, exemplo de comparação de imagens. 
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Considerações finais 

 

Abordámos na primeira parte desta dissertação dois conceitos fundamentais no 

desenvolvimento de sistemas multimédia multitáctil aplicados à Museografia – os conceitos 

de informação e de interface. Do primeiro salientámos na sua formalização qualitativa a 

impossibilidade de considerar tudo o que está representado nos Painéis como «informação 

semântica». A não verificação da condição alética da Definição Geral de Informação, aliada 

à provável multiplicidade de interpretações em relação a diferentes contextos, reforçam a 

ideia de que estamos na presença, principalmente, de «conteúdo semântico» independente 

de valores de verdade. Da formalização quantitativa do conceito de informação salientámos 

o elevado nível de «entropia informativa» proveniente da quantidade de incerteza na 

interpretação de vários segmentos de significação. Estabelecemos a relação entre os dois 

conceitos iniciais descrevendo o que se entende por «nível de abstração». Indispensáveis à 

criação de interfaces de utilizador, os níveis de abstração são neste projeto especialmente 

relevantes pelo facto do sistema permitir a exibição simultânea das imagens resultantes de 

vários exames de área realizados aos Painéis. Em seguida estabelecemos os critérios para 

adoção e exclusão de formatos na construção dos interfaces e escolha de dispositivos a 

utilizar.  

Deste enquadramento teórico resultaram as seguintes opções: relevar dados-operacionais 

dos objetos expostos ou dados primários de outros objetos com eles relacionados, em 

detrimento de meta-dados ou dados secundários. Pretendeu-se, deste modo, atribuir mais 

importância à caracterização das relações entre objetos do que a textos de comentário ou 

interpretação. Os formatos excluídos na construção dos interfaces e na escolha de 

dispositivos foram, pelo critério da «transparência», aqueles em que a escala de 

representação dos objetos não era compatível com a dos objetos expostos. Pelo critério da 

«reflectividade», excluíram-se também todos os dispositivos que reclamassem a si 

demasiada, se não toda, a atenção do utilizador. Deste modo, foram excluídos todos os 

dispositivos móveis. Foram adotados, pelo critério da «tangibilidade», de entre os 

dispositivos de grande formato, as mesas ou os monitores multitácteis.   

O sistema desenvolvido está dividido em três níveis distintos de informação: no primeiro 

mantém-se a informação museológica habitual. Neste primeiro interface o conteúdo a 

disponibilizar não deverá ser diferente tanto daquele que se encontra no site do MNAA 

como no documento disponibilizado junto à obra, na sala do Museu. A forma, porém, é 
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radicalmente diferente. Espera-se que os visitantes se adaptem com facilidade a um tipo de 

“manuseamento” idêntico a smartphones ou tablets, para que nos interfaces seguintes possam 

utilizar funções de manuseamento de imagem que excedem as habitualmente disponíveis 

nesses dispositivos. 

O segundo nível revela informação estruturante mas inacessível prima facie. Permite 

“atravessar” cada um dos Painéis através da sobreposição e transformação geométrica das 

imagens resultantes dos vários exames de área. Desde as digitalizações das transparências a 

cores de cada painel até às imagens das tábuas, passando pelas reflectografias de 

infravermelhos e radiografias, este sistema permite detetar pormenores e características 

invisíveis à “vista desarmada”. Neste interface estão também disponíveis áreas de texto onde 

se colocaram, nas secções correspondentes a três dos painéis, dados tipologicamente 

idênticos aos fornecidos pelas imagens dos resultados dos vários exames de área. As 

passagens dos Miracula S. Vicentii, provavelmente ilustradas nos Painéis por Nuno 

Gonçalves, permitem, tal como as imagens resultantes dos exames de área, estabelecer e 

caracterizar relações com os Painéis cujo grau de detalhe depende exclusivamente dos 

conhecimentos de quem utiliza o sistema.  

 O terceiro nível tem a forma e o propósito de um repositório imagético digital. Neste 

interface estão ainda disponíveis duas linhas cronológicas: uma dos vários elementos da 

Dinastia de Avis, outra das História e História da Arte Portuguesa e Europeia. A todas as 

imagens deste interface são aplicáveis as transformações geométricas do interface anterior 

acrescidas da possibilidade de rodar as imagens e de lhes atribuir valores de transparência 

para comparação com outras subjacentes. 

 

Tratando-se de um “Sistema de Informação”, esta aplicação deverá registar toda a 

informação sobre o sistema e a sua utilização. Poder-se-á criar para este efeito uma base de 

dados com o registo de todas as transações com o sistema informático para posterior 

análise e decisão sobre tendências, popularidade de páginas e interfaces e consequente ajuste 

da forma e conteúdos a disponibilizar. Quando referimos transações, estamos a falar de 

quaisquer ações no sistema, desde o simples toque numa área de seleção, até à identificação 

das imagens selecionadas, de quais as sobreposições efetuadas, ou do valor da ampliação e 

tempo de utilização. Solicitando aos utilizadores a resposta a três questões – idade, sexo e 
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nível de escolaridade, seria interessante poder correlacionar posteriormente os padrões de 

utilização com estes parâmetros.  

Pensado e desenvolvido para os Painéis de Nuno Gonçalves e para a Sala 12, este projeto, 

além de adequável a outras obras de arte que, pela sua monumentalidade, definam o espaço 

onde se expõem, poderá ser utilizado para conjuntos de obras individuais ilustrativas de um 

mesmo tema ou ocupando um mesmo espaço.  

Este projeto deverá vir a integrar a remodelada Sala 12 do Museu Nacional de Arte Antiga. 

Nesse sentido, foi apresentado no MNAA o protótipo da aplicação, tendo suscitado o 

maior interesse desta instituição. Está agendado o contacto para o início de 2015, quando 

se iniciar do projeto de remodelação do terceiro piso do “Anexo”, para discussão de 

requisitos e especificações do sistema.   

Uma adaptação das ideias aqui apresentadas deverá também vir a integrar o projeto de 

remodelação do Museu de Setúbal / tendo por objeto o Retábulo da Igreja Convento de 

Jesus. 
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Anexos 

 

Anexo I – Caracterização do Museu Nacional de Arte Antiga 

Unidade Museológica, sua história e classificação 

 

“Podemos considerar várias datas como fundadoras do Museu Nacional de Arte 

Antiga: 

 1834 – Depois do triunfo dos liberais, numa longa guerra civil, o decreto de 28 

de maio desse ano vai abolir as ordens religiosas, extinguindo de imediato os 

conventos masculinos, e fechando os conventos femininos logo após a morte das 

últimas freiras. Ficou imediatamente o novo poder político com a grande 

responsabilidade de um enorme volume de bens culturais móveis, eminentemente 

simbólicos, para inventariar, reunir e conservar, tarefa de que viria parcialmente a 

incumbir-se a Academia Real de Belas-Artes, outro produto do liberalismo nascente 

(fundada em 1836) 

 1869 – Abertura da primeira galeria pública de pintura da Academia em sete 

salas da sua sede nos espaços do antigo convento de S. Francisco de Lisboa. 

 1884 – Criação do Museu Nacional de Belas-Artes e Arqueologia, instituição 

dependente da Academia, num palácio alugado pelo Estado alguns anos antes com o 

objetivo de nele instalar o que então se designava por «Museus Centrais». 

 1911 – Depois da implantação da República, são divididas as coleções do Museu 

Nacional de Belas-Artes e Arqueologia e surge instalado no mesmo palácio (Alvor- 

Pombal) o Museu Nacional de Arte Antiga, destinado a abrigar objetos que vão 

desde a fundação de Portugal enquanto país independente, até aos primeiros anos do 

século XIX, transferindo-se as obras mais recentes, com menos de cem anos na 

altura, para o recém-criado Museu de Arte Contemporânea (atual Museu do Chiado). 

[…] 

O Palácio Alvor-Pombal era um grande corpo retangular com pequeno jardim 

dominando a praia do rio Tejo, confinando com a igreja e mais construções de um 

convento de Carmelitas Descalças dedicado a Santo Alberto. Foi mandado construir 

no século XVII pelo primeiro conde de Alvor D. Francisco de Távora, durante o 
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século XVIII foi residência do embaixador alemão, o conde de Melch, e, em seguida, 

do cônsul holandês Gabriel Gildemeester, negociante de diamantes que nele residiu 

durante trinta anos e no qual realizou importantes obras de beneficiação e decoração. 

Em 1770 a posse do edifício passa para a família Pombal, sendo aliás suas as armas 

que figuram nos portais da fachada principal. 

 O Palácio Alvor-Pombal acabou por ser arrendado pelo Estado na sequência dos 

trabalhos de uma comissão de académicos e outros notáveis, nomeada em 1875, para 

estudar uma reforma do ensino artístico e a consequente criação de um serviço de 

museus. […] 

O Museu Nacional de Arte Antiga, com a sua atual vocação, nasce em 1911, com a 

divisão das coleções, a definição da sua cronologia e a ação modernizante de um 

diretor: José de Figueiredo. 

O novo diretor vai mudar radicalmente o velho Museu do século XIX e torná-lo 

num museu moderno, transformando um «armazém», segundo as suas próprias 

palavras, num lugar onde se dá o máximo relevo à cuidada exposição de peças de 

qualidade”87 

 

“A ala mais recente do museu, acrescentada na extremidade confinante com o Jardim 

9 de abril, foi edificada no final dos anos 1930, no local onde antes se erguia o 

convento de Santo Alberto, contíguo ao palácio Alvor.”88 

“O novo edifício, projeto do arquiteto G. Rebello de Andrade, abriu ao público em 

1940, data fundamental de comemoração dos oitocentos anos da nacionalidade 

portuguesa, bem como de públicas demonstrações organizadas pelo regime de 

Salazar da capacidade de fazer obra pacífica numa Europa quase totalmente 

devastada pela guerra. O edifício é um gigantesco cubo dividido em três pisos 

dedicados a exposição e um outro, para reservas, com um notável tratamento 

«natural» de climatização. […] Para a sua abertura foi programada uma grande 

exposição de pintura portuguesa dos séculos XV e XVI (Primitivos Portugueses, 1450-

                                                 
87 José Luís Gordo Porfírio, “O Museu – Espaços e Exposições” in: Museu Nacional de Arte Antiga, Edições 
Inapa, Lisboa, 1999, pp. 36-37.  
88  Sítio do Museu Nacional de Arte Antiga: http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt/pt-
PT/edificio/historia/ContentDetail.aspx?id=385 (sem permalink s.a., s.d.) consultado em junho de 2014 

http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt/pt-PT/edificio/historia/ContentDetail.aspx?id=385
http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt/pt-PT/edificio/historia/ContentDetail.aspx?id=385
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1550), grande afirmação pública da qualidade e variedades da Escola Portuguesa de 

Pintura.”89 

 

Implantação Urbana 

 

“Situado na rua das Janelas Verdes que faz ligação com o contíguo largo de Santos-o-

Velho, a nascente, e com o sítio da Pampulha, a poente, da onomástica desta rua lhe 

vem o nome pelo qual é popularmente conhecido – o de Museu das Janelas Verdes. 

[...] 

Característica artéria, ainda hoje semeada pela memória de antigos palácios, igrejas e 

conventos, convertidos na atualidade nos mais diversos fins, a sua localização, 

alcantilada sobre o rio e a zona portuária, confere-lhe uma envolvência cenográfica 

invejável.  

A meio da rua, frente à primitiva entrada principal do museu, abre-se um pequeno 

largo de planta em U, denominado largo do Dr. José de Figueiredo (primeiro diretor 

do Museu) cujo projeto é da responsabilidade de Reinaldo Manuel dos Santos (1731-

1791), datável de 1778. Também de sua autoria é o desenho do pedestal do chafariz 

cuja parte superior recebe um grupo escultórico representando Vénus e Cupido, 

executado pelo escultor António Machado.  

Mais adiante, na extremidade ocidental do edifício, abre-se um pequeno jardim 

construído sobre a chamada Rocha do Conde de Óbidos, formação rochosa sobre a 

qual se situavam outrora, de um lado o palácio dos condes de Óbidos (atuais 

instalações da Cruz Vermelha) e do outro um antigo convento feminino, o designado 

convento das Albertas. Este convento já não existe e no seu lugar ergue-se, hoje em 

dia, a ala do museu edificada no final dos anos de 1930, enquanto a pequena cerca do 

convento foi transformada num jardim público – o Jardim 9 de abril – que dá acesso 

à entrada principal e que liga, através de duas longas escadarias que tiram partido da 

topografia, com a avenida 24 de Julho, toponímia do antigo Aterro oitocentista.”90 

 

                                                 
89 José Luís Gordo Porfírio, Ibidem, p. 41. 
90 Sítio do Museu Nacional de Arte Antiga, Ibidem 
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Organização espacial por zonas de serviços 

 

Desde 1911 como Museu unidisciplinar (separado dos bens pertencentes à arqueologia), os 

oito subtemas da sua coleção de arte fornecem uma primeira divisão do espaço. Todavia, a 

necessidade de num mesmo piso e em salas contíguas se exporem artes-plásticas e artes-

decorativas faz com que à já ténue orientação espacial acresça uma dificuldade de 

orientação conceptual. Não nos parece no entanto que, em função da arquitetura do 

Palácio Alvor-Pombal, seja possível melhor adequar a distribuição do espaço e definição 

dos percursos sem que para tal fosse necessário reduzir drasticamente o número de bens 

culturais expostos em permanência ou ampliar substancialmente o espaço do museu. 

“Desde sempre o problema do espaço, espaço para o público e para a exposição, e 

espaço de arrumações e (ou) reserva, foi fundamental, antes de 1884 e depois, até 

hoje [1999], de tal modo que se pode dizer que a história deste Museu é, desde o seu 

início, uma luta pelo espaço. 

[…] A década de quarenta vai ter continuadamente grandes obras que vão completar 

a ampliação conseguida com o edifício anexo. Entre 1942 e 1947 remodelou-se o 

velho Palácio Alvor. A construção de um corpo oriental que prolonga a fachada da 

construção seiscentista permitiu, para além da criação de novas salas de exposição, 

instalar o Gabinete de Estampas, um Auditório e uma Biblioteca. Ao mesmo tempo, 

e ao nível dessas novas instalações, criou-se uma pequena Galeria de Exposições 

Temporárias e novas instalações técnicas e administrativas. 

 

Figura 31 – 2013, Planta do MNAA, piso 0.91  

                                                 
91 Imagem obtida no sítio do MNAA (http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt), consultado em 2013. 

http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt/
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Figura 32 – 2013, Planta do MNAA, piso 1.92   

Este conjunto de obras foi planeado segundo as preocupações de João Couto93 com 

o público e a comunicação, quer aos níveis mais eruditos quer no trabalho formativo. 

Neste último aspeto, foi decisiva para a futura ação do Museu a criação, a partir de 

1952, de um serviço permanente de apoio escolar embrião do futuro Serviço de 

Educação. 

Na vertente do estudo científico das obras de arte foi fundamental a ação de João 

Couto, criando, paralela ao Museu, uma oficina de restauro e estudo científico das 

obras de arte que viria futuramente a adquirir autonomia justamente a partir de 1967, 

dirigida pelo pintor restaurador Abel de Moura, colaborador e continuador de João 

Couto no Museu (1962-1967) 

                                                 
92 Imagem obtida no sítio do MNAA (http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt), consultado em 2013. 
93 “[…] No Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) em 1924, em 1928, torna-se conservador-adjunto, e em 
1932, conservador efetivo do Museu. Em 1935, João Couto é já o orientador dos estágios dos conservadores 
realizados no MNAA, regendo-se pela lei em vigor, de 1933. 
Diretor do MNAA a partir de 1938, concretiza as obras de remodelação e ampliação do museu, 
transformando-o num ‘museu moderno’, ao nível dos seus congéneres europeus. No plano da formação do 
pessoal dos museus (conservadores e monitores), dar-lhe-á um forte impulso, sublinhando a sua 
especificidade e o seu caráter científico, com a reorganização do curso de conservadores em 1953, e enquanto 
Presidente do Conselho do Estágio para Conservadores dos Museus, Palácios e Monumentos  
Nacionais; orientando cursos até 1962 […]” Maria Madalena Cardoso da Costa, João Couto e a formação dos 
conservadores dos museus, palácios e monumentos nacionais (1935-1962), em resumo da comunicação apresentada no 
IV Congresso História da Arte Portuguesa. 

http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt/
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[…] O início dos anos 80 trouxe a possibilidade de uma nova intervenção estrutural 

no edifício do Anexo, correspondendo a essa nova necessidade uma primeira fase 

planificada pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Numa 

segunda fase, com projeto do arquiteto João de Almeida, e aproveitando as 

necessidades criadas por outra grande exposição (As Descobertas e o Renascimento, 

Formas de Coincidência e de Cultura), no âmbito da XVII.ª Exposição de Arte, Ciência e 

Cultura do Conselho da Europa, levou a uma completa transformação do Anexo. 

Esta campanha de obras consistiu basicamente na criação de um piso intermédio 

inteiramente novo, com duas grandes salas para exposição no lugar da antiga 

escadaria e um espaço de claustro fechado no último andar. 

A criação destes novos espaços permitiu pensar exposições permanentes, e 

autónomas, para o mobiliário e escultura, um renovado espaço para a ourivesaria, 

repensado também, em termos de segurança, bem como a organização de uma 

galeria mostrando objetos africanos e asiáticos resultantes de diversos tipos de 

contanto com a Europa e Portugal.”94 

 

Figura 33 – 2013, Planta do MNAA, piso intermédio.95   

                                                 
94 José Luís Gordo Porfírio, Ibidem, pp. 42-43. 
95 Imagem obtida no sítio do MNAA (http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt), consultado em 2013. 

http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt/
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Figura 34 – Planta do MNAA, último andar.96   

 

 

Coleção 

 

“Um curiosissimo documento extratado, há dezenas de anos, pelo ilustre que foi o 

Visconde de Juromenha, para uma revista da especialidade e n’ella esquecido, sendo 

um valioso subsidio para o balaço da nossa passada riqueza artística, diz-nos também 

e melhor do que qualquer outro documento o que poderia ser hoje [1918] o Museu 

Nacional de Arte Antiga de Lisboa, sem esses dois grandes flagelos que foram o 

terramoto de 1755 e a invasão Francesa. […] O Terramoto levou para a voragem do 

rio ou do fôgo o recheio do maravilhoso Paço da Ribeira e o da Casa da India, em 

que os objetos de ourivesaria se deviam acumular entre as decorações de Nuno 

Gonçalves e as dos outros pintores régios primitivos. E com tudo isto, que tinha sido 

acumulado em seculo e meio da mais prodigiosa riqueza e que bastava para fazer de 

Lisboa o mais espantoso tesouro artístico do mundo, despareceram também, com os 

edifícios majestosos, os recheios da Patriarchial e do Tribunal da Relação, decorado 

por todo um grupo de pintores admiráveis do nosso cinquocento, e os das Igrejas, 

Misericórdia, os melhores palacios dos nobres e outras habitações, ainda talvez mais 

senhoriaes, dos grandes burgueses, especialmente as que constituíam a famosa Rua 

Nova e que eram verdadeiros interpostos de inumeráveis riquezas que, por Lisboa, 

passavam, vindas da India e do Brazil. De parte do que se perdeu pouco de preciso 

sabemos porque, com as obras de arte, foram-se também a maioria dos arquivos. De 

outra parte, porem, chegaram até nós, ou inventários precisos ou notas como as que, 

                                                 
96 Imagem obtida no sítio do MNAA (http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt), consultado em 2013. 

http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt/
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sobre o recheio do Palacio Ducal de Villa Viçosa, transportado para o Paço da 

Ribeira no seculo XVII e ahi perdido também em 1755, escreveu o italiano João 

Baptista Venturino. No relato da viagem do Cardeal Alexandrino, esse companheiro 

do Legado de Pio V, registou, ainda que por alto, o fausto da decoração mobiliaria 

d’esse Palacio, como outros documentos, uns publicados outros ineditos, nos dizem 

o que foi a riqueza do nosso arsenal de guerra, com as armaduras, relevadas, 

cinzeladas e tauxiadas de oiro, dos nossos capitães e fronteiriços e a magnificencia de 

certos interiores, como o da Casa Cadaval no seculo XVII, cuja Biblioteca se 

impunha não só pela qualidade dos livros mas ainda pela das obras de arte, que com 

êles, a enchiam e em que, entre outras pinturas, havia um retrato do cronista João de 

Barros. 

Pois apezar de tudo isso e da maneira desastrosa como se liquidaram os bens das 

ordens religiosas, extinctas em 1833, e ainda do muito que o bric-á-braquismo tem, 

desde há dezenas de anos para cá, levado para fóra do paiz e cuja importância se 

avalia verificando o que, até hoje, tem transposto a fronteira do que esteve em 1882 

no Palacio das Janelas Verdes, Portugal tem ainda presentemente um recheio de arte 

valiosissimo, e tão valioso que permite fazerem-se, frequentemente, no fundo das 

velhas províncias e em plena Lisboa, achados que só se julgavam possíveis em paizes 

mais cuidadosos com o seu património de arte, como a Italia, ou em certas regiões 

mais ignoradas e de muito difícil acesso, como certas terras de Hespanha. E é ainda a 

enormidade d’essa riqueza, que, no começo do século XVIII, transbordou 

largamente para o Brazil, a quando da mudança da côrte para o Rio de Janeiro, que 

explica como, apezar de todos os erros e faltas cometidas ainda em épocas recentes, 

se pôde constituir um núcleo com a importância do Museu de Arte Antiga e outros 

de Lisboa e da provincia.”97 

 

Tipologia 

 

A coleção do Museu Nacional de Arte Antiga integra o mais vasto acervo de obras 

nacionais e estrangeiras existentes no país. A variedade dos objetos de Artes Plásticas e de 

                                                 
97

 José de Figueiredo, “O museu nacional de arte antiga, de Lisboa”, in Atlântida – Mensario Artistico, Literario e 

Social para Portugal e Brazil, II, Lisboa, 1918, pp. 142-145. 
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Artes Decorativas e a extensão do horizonte temporal em que se inscrevem – do século 

XII ao século XIX –, dão corpo a uma coleção expressiva da diversidade de origens 

geográficas – Portugal, Europa e Oriente. 

 

 Coleção de Artes Plásticas 

o Pintura: Considerada globalmente, a coleção de pintura abrange cerca de 

2200 obras que vão do século XIV aos anos vinte do século XIX. Integra a 

pintura portuguesa, a pintura europeia e os núcleos de iluminura e de 

miniatura. 

o Escultura: A coleção de Escultura é constituída por cerca de 2500 obras. 

Teve a sua origem no processo de extinção dos conventos (1834), na 

transferência do espólio da Real Academia de Belas Artes, de Lisboa, e na 

aplicação da lei de separação da Igreja do Estado (1911), tendo o seu 

enriquecimento patrimonial prosseguido com legados, doações e aquisições. 

Entre os legados destacam-se o do poeta Guerra Junqueiro e, entre as 

doações, a de Calouste Gulbenkian e a dos herdeiros do Comandante 

Ernesto Vilhena. Em exposição permanente encontram-se 10% de todos 

estes exemplares. 

o Desenhos e Gravuras: Estas coleções, só parcial e temporariamente 

expostas, são constituídas por mais de 5800 desenhos (muitos deles 

agrupados em álbuns) e 14500 gravuras. 

 

 Coleção de Artes Decorativas 

o Ourivesaria: A coleção de ourivesaria é constituída por cerca de 2100 

peças abrangendo um período do século XII ao século XIX, distribuídas 

fundamentalmente por dois núcleos: ourivesaria portuguesa e ourivesaria 

francesa. A coleção integra ainda um significativo conjunto de peças indo-

portuguesas bem como um pequeno mas importante grupo, praticamente 

inédito, de cruzes medievais em metais não preciosos. 

o Cerâmica: A coleção de Cerâmica inclui cerca de 7500 peças em faiança e 

porcelana de diversas origens e de diferentes fabricos europeus, nacionais e 
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orientais. À origem conventual do acervo juntaram-se outros objetos vindos 

das coleções reais ou provenientes de legados e aquisições. 

o Mobiliário: A coleção de mobiliário é constituída por cerca de 1700 peças 

distribuídas por três núcleos principais: mobiliário português, mobiliário 

europeu e mobiliário luso-oriental. 

o Têxteis: Coleção constituída por cerca de 4500 peças distribuídas por 

quatro núcleos bem diferenciados, tanto pela técnica como pela função: 

paramentos e alfaias litúrgicas do século XIV ao século XIX, colchas 

bordadas dos séculos XVII e XVIII, tapeçarias do século XVI ao século 

XVIII e tapetes orientais e portugueses do século XVI ao século XVIII. 

o Vidros: A coleção de vidros é constituída por cerca de 1400 peças com 

grande variedade de tipologias. 

 

Apresentação 

 

 “Exposição Permanente: A Exposição permanente do MNAA está instalada em 70 

salas distribuídas por três pisos do museu, edifício que é constituído pelo palácio Alvor-

Pombal, a edificação primitiva, e o Anexo, como tradicionalmente é designada a parte 

construída nos anos 40 do século XX. 

o O piso 1 acolhe as coleções de Pintura europeia e Artes decorativas europeias, 

na zona correspondente ao palácio, a capela das Albertas e a coleção de 

Mobiliário português, na zona correspondente ao Anexo. 

o No piso 2 estão expostas as coleções de Ourivesaria portuguesa (que inclui 

algumas peças indo-portuguesas e europeias), Joalharia portuguesa, Cerâmica 

(inclui o extenso núcleo de faiança portuguesa e um reduzido núcleo de 

porcelana portuguesa, o vasto núcleo de porcelana da China, a faiança islâmica 

e alguns exemplares de porcelana do Japão), Vidros portugueses e as Artes 

Orientais (integram as produções afro-portuguesa, indo-portuguesa, sino-

portuguesa e a arte Namban). 

o No piso 3 expõe-se a Pintura portuguesa e a Escultura portuguesa. 

o Relativamente ao edifício, a área de exposição dos pisos 2 e 3 localiza-se no 

designado Anexo. 
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 Exposições Temporárias (2008-2012) 

o 2008 

 Miniaturas estrangeiras. Coleção do Museu Nacional de Arte Antiga | 

sala do Patamar  

 Museografias | sala dos Passos Perdidos  

 Museum. Rui Sanches | galeria de Exposições Temporárias  

o 2009 

 Desenhos maneiristas portugueses na coleção do MNAA  

 Encompassing the Globe. Portugal e o Mundo nos séculos XVI e 

XVII98  

 Francesco Galli Bibiena (1659-1739)  

 Súplica de Inês de Castro, de Vieira Portuense, Uma pintura 

redescoberta 

 Titus sentado à secretária,  

o 2010 

 Exposição - A Invenção da Glória. D. Afonso V e as Tapeçarias de 

Pastrana  

 Exposição "O vidro de La Granja nas coleções do MNAA"  

 Falerística nas coleções do MNAA  

 In Memoriam. Sérgio Guimarães Andrade. 1946-1999  

o 2011 

 Colecionar em Portugal. Doação Castro Pina  

 Confrontos. Bosch e o seu Círculo  

 Cuerpos de Dolor. A Imagem do Sagrado na Escultura 

Espanhola (1500-1750) 

 Cyrillo e o Programa de S. Sebastião da Pedreira 

 D'Après Nuno Gonçalves 

 Esculturas de Género. Presépio e Naturalismo em Portugal 

 Esplendor Holandês: O ‘Retrato de Família’ de Pieter de Grebber 

 Facciate Dipinte. Desenhos do Palácio Milesi 

 M & M. MNAA & MUDE / MUDE & MNAA. Artes e Design 

 Percursos. Pintura e Escultura Portuguesas (sécs. XIII-XIX) 
                                                 
98 WASHINGTON, 2007, June 22—“ A little-known fact: A version of the Internet was invented in Portugal 
500 years ago by a bunch of sailors with names like Pedro, Vasco and Bartolomeu. The technology was crude. 
Links were unstable. Response time was glacial. (A message sent on their network might take a year to land.”) 
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o 2012 

 De Amicitia. 100 Anos do Grupo dos Amigos do Museu Nacional de 

Arte Antiga (1912-2012) 

 Desenhando o Mundo. Arte da Época dos Descobrimentos 

 Desenhar o Novo Mundo. Cartografia e Naturalia da Casa da Ínsua 

 Jan Provoost. O Tríptico de Nossa Senhora da Misericórdia 

 MNAA Olhares Contemporâneos Residência Fundação EDP no 

Museu Nacional de Arte Antiga 

 MNAA Olhares Contemporâneos Residência Fundação EDP no 

Museu Nacional de Arte Antiga 

 THESAURUS. A Ourivesaria Sacra da Real Abadia de Alcobaça” 

99 

As exposições temporárias do MNAA refletem bem o gigantismo da sua coleção (em 

números aproximados de bens culturais): 

Pintura 2200 

Escultura 2500 

Desenho  5800 

  

Ourivesaria  2100 

Cerâmica  7500 

Mobiliário  1700 

Têxteis 4500 

Vidros 1400 

 27700 

 

Listadas acima entre os anos 2008 e 2012, das 27 exposições temporárias, somente 6 

incluem bens culturais que não do acervo do próprio MNAA. Na maioria delas, dando 

oportunidade a diferentes comissários, reúnem-se temporariamente conjuntos de bens 

culturais da coleção que elucidam temas específicos. 

  

                                                 
99 Informação recolhida no (antigo) sítio do MNAA (http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt), consultado em 
2013. 

http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt/
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Anexo II - Plataforma de Desenvolvimento 

 

 

 Linguagem de programação: “C#” (C Sharp).  

 Plataforma de desenvolvimento de aplicações: “.NET Framework”.  

 Modelos de programação: “Windows Presentation Foundation”. 

  Kit de desenvolvimento de software (SDK): “Microsoft Surface 2.0” 

  Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE): “Microsoft Visual Studio Express 

2012 for Windows Desktop”.  

 

Sistemas operativos suportados (desenvolvimento): 

 Windows 7 Service Pack 1 (x86 and x64) 

  Windows 8 (x86 and x64) 

  Windows Server 2008 R2 SP1 (x64) 

  Windows Server 2012 (x64) 

 

Requisitos mínimos de hardware (desenvolvimento): 

 1.6 GHz velocidade mínima de processador 

 1 GB de RAM (1.5 GB para correr numa máquina virtual) 

 5 GB de espaço livre em disco 

 5400 RPM disco rígido 

 DirectX 9 – Placa gráfica capaz de executar DirectX9 a uma resolução mínima de 

1024x768 
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