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Resumo: Este relatório é o produto final de um estágio curricular realizado no âmbito do 
Mestrado em Estudos Regionais e Autárquicos, entre 17 de Abril e 17 de Junho de 2011, no 
Museu da Cidade de Almada, resultando do protocolo realizado entre a Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa e Câmara Municipal de Almada, representada na Divisão de Museus e 
Património Cultural e na figura da Dra. Ângela Luzia, orientadora apontada na instituição de 
acolhimento, com a aprovação e acompanhamento do Professor Doutor Fernando Grilo, 
orientador de estágio. O estágio teve como temática proposta a questão do património imaterial 
e a sua utilização como recurso museológico, dentro da lógica de organização e gestão de uma 
rede municipal de museus. O estágio abarcou a colaboração no Arquivo de Fontes Orais, na 
transcrição dos registos (entrevistas gravadas em suporte audiovisual, DVD) e edição da 
informação em índices temáticos e tabelas de selecção, tendo em conta as perspectivas 
programáticas do Museu e dos restantes núcleos museológicos da rede municipal de museus de 
Almada, particularmente dos futuros Centro de Interpretação de Almada Velha, Museu da 
Música e para a nova sala de exposições do Museu Naval, e pela colaboração na preparação e 
acompanhamento das actividades desenvolvidas pelos Serviços Educativos. As actividades 
realizadas serviram como ponto de partida para a reflexão sobre a evolução do conceito de 
património do último meio século, dentro da definição da importância da salvaguarda do 
património imaterial como património da Humanidade e da fundação da Nova Museologia, 
humanista e ecologista.  

Palavras-Chave: Património Imaterial / Fontes Orais / Memória e Identidade / Nova 
Museologia / Serviços Educativos/ Autarquias / Cidade 

 

Abstract: This essay is the final product of an curricular internship taken in the Museum of the 
City of Almada, April 17 and June, 2011, within the Master Course on Regional and Municipal 
Studies, as a result of the protocol established between University of Lisbon and the City Hall, 
represented in the municipal Division for Museums and Cultural Heritage, and on the figure of 
Ângela Luzia, appointed guide in the institution, with the approval and supervision of Professor 
Fernando Grilo. The Internship had in its foundation the issue of Immaterial or Intangible 
Heritage and its use as a museological resource, within the logics of the organization and 
management for a municipal network of museums. The internship resulted in a collaboration in 
the Archive of Oral Sources, namely in the transcription of the records (filmed interviews)  and 
edition of that information in thematic indexes and tables, considering the programmatic 
agendas of the Museum as well as the other municipal museums, especially the ones of the 
future Interpretation Centre of Almada Velha, The Museum of Music and the new exhibition 
room of the Naval Museum, and the collaboration in the preparation and follow up of the 
activities developed by the Museum’s Educational Services. The activities engaged during the 
internship worked as a starting point on the reflection considering the evolution of the notion of 
immaterial heritage as the most specific heritage of the mankind and the foundation of the New 
Museology, humanist and ecological.  
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Educational Services / Municipalities / the City  
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