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Resumo 
 
 

A presente dissertação aborda a problemática da adaptação de edifícios existentes a 

museus e a consequente relação da arquitectura com a museologia. 

Pretende-se compreender e diagnosticar os obstáculos na adaptação de edifícios, a 

uma nova funcionalidade e programa, tão distintos e exigentes em relação à sua 

ocupação anterior; bem como encontrar respostas e soluções para essa problemática, 

esquematizando a informação de modo acessível aos intervenientes e utilizadores do 

projecto de arquitectura, que abrangerá um grupo vasto e diferenciado de indivíduos 

que poderão ir dos arquitectos, aos museólogos, aos construtores e por aí adiante. 

Na perspectiva de que se deve prevenir, na fase mais a montante possível, quaisquer 

incoerências ou lacunas na realização de um museu, esta tese pretende identificar e 

elencar os factores básicos a ter em consideração, em fase de elaboração de projecto 

de arquitectura, para um maior sucesso na adaptação de edifícios existentes a museus. 

Como exemplo, é apresentado o caso do Museu de Évora, que se encontra instalado 

num edifício que remonta ao primeiro quartel do século XX e que tem sofrido 

diversas adaptações, a última delas fruto do projecto de arquitectura do arquitecto 

Raúl Hestnes Ferreira, onde as obras decorreram entre os anos de 2004 e 2009, 

estando o Museu de Évora reaberto ao público desde então. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Museologia | Museus | Arquitectura | Projecto | Boas práticas | 

Edifício 
 

 

 

 

 

Dissertação redigida conforme o Acordo Ortográfico de 1945, aprovado pelo Decreto n.º 35.228, de 8 de 

Dezembro.   
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Abstract 

 

  

This dissertation addresses the problem of adapting existing buildings to museums 

and the consequent relationship between architecture and museology. 

The aim is to understand and diagnose obstacles in adapting buildings to a new 

function and program that are distinct and demanding when comparing to their 

previous occupation, as well as to find answers and solutions to such chalenges, 

outlining the information in a way that is accessible to both stakeholders and 

architectural project users, covering a vast and heterogeneous range of individuals 

involved such as architects, museologists, contractors or engineers, amongst others. 

Defending that it must be prevented in the earliest possible stage any inconsistencies 

or gaps in the realisation of a museum, this thesis intends to identify and list the basic 

factors to be taken into consideration when preparing an architectural design project, 

aiming to achieve a greater degree of success in the adaptation of existing buildings to 

museums. 

As an example, we present the case of the Evora Museum, which is housed in a 

building dating back to the first quarter of the twentieth century that has undergone 

several adaptations, the last one a work of the architectural design project of architect 

Raul Ferreira Hestnes. The work took place between the years 2004 and 2009 when 

the Evora Museum reopened to the public. 

 

 

 

 

 

Key words: Museology | Museums | Architecture | Project | Good practices | 

Building 
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Introdução  

 

 

“La construcción de museos se ha convertido en el sueño de cualquer 

arquitecto (...)” 1 

 

 

A presente tese de mestrado em Museologia e Museografia visa analisar e 

estudar a temática da construção de museus, partindo, no entanto, do conceito da 

adaptação de edifícios existentes com anteriores ocupações em edifícios destinados a 

acolher museus. 

A iniciativa de abordar tal temática pareceu inevitável pela combinação de 

dois factores: a minha formação académica enquanto arquitecta e a percepção durante 

o ano curricular da importância do arquitecto na concepção dos edifícios destinados a 

museus e da influência que isso traz à sua utilização pelos visitantes e até pelo sucesso 

do próprio museu, quer ao nível das expectativas que oferece aos visitantes quer do 

ponto de vista da missão de preservar e expor os testemunhos.  

Acresce, ainda, o facto de se ter tornado evidente que o arquitecto pretende muitas 

vezes impor o seu ego e orgulho profissional e conceptual em vantagem relativamente 

às exigências programáticas de um museu, somando-se a problemática de não possuir 

conhecimentos e meios no âmbito da museologia e da museografia que o façam traçar 

um projecto de arquitectura com o pragmatismo que um museu exige, acima de 

qualquer questão estética, ainda que a mesma não deva ser ignorada. Assim, numa 

ideia conciliadora de unir arquitectos a museólogos num projecto só2, surge esta tese 

que pretende elencar boas práticas de construção de edifícios destinados a museus, 

dirigidas a todos os profissionais do meio. 

A abordagem ao tema terá particular enfoque no papel do projecto de 

arquitectura enquanto estudo prévio, da adaptação dos edifícios a museus, com o 

objectivo de evitar erros na adaptação do programa museológico e, também, das obras 

dentro de um museu, bem como modo de prevenir falhas na construção ou 

                                                
1 RICO, Juan Carlos, “Como enseñar el objeto cultural”, Ediciones Trea, S. L., Gijón, 2008, pág. 34 
2 Conforme ideia preconizada em LORD, Gail Dexter e LORD, Berry, “The manual of museum 
planning), Altamira, UK, 2001, pág. 109, ponto 7. 
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reconstrução do edifício, ou de partes do mesmo e, consequentemente, evitar a 

ocorrência de acidentes ou incidentes no edifício que possam transtornar ou colocar 

em risco a segurança do mesmo a diversos níveis. Com essa finalidade, estrutura-se 

esta tese em três grupos, onde se irão expor os cuidados e boas práticas de projectar, 

seguindo-se os critérios para diagnosticar procedimentos básicos de conservação a 

desenvolver em fase de projecto de arquitetura, concluindo-se com um caso de 

estudo, o Museu de Évora, onde se efectua o paralelo com os parâmetros do capítulo 

anterior. 

Nos procedimentos de conservação a ter em consideração em fase de projecto 

de arquitectura, são diagnosticados todos os factores que poderão influenciar o 

projecto de arquitectura na perspectiva daquele que é, também, e obrigatoriamente, o 

objectivo de todo e qualquer museu: a conservação e preservação dos objectos à sua 

responsabilidade. 

Sem identificar todos os factores de risco torna-se difícil encontrar também respostas 

para um projecto eficiente do ponto de vista, não só do factor de espectacularidade 

que se espera do papel da arquitectura mas, sobretudo, do ponto de vista da 

valorização dos objectos expostos e da sua relação com o público. 

Após esse diagnóstico e análise, avança-se para a realização do projecto de 

arquitectura, e necessários projectos de especialidades, à luz de conhecimentos que 

irão permitir ter cuidados e boas práticas na construção e planificação dos museus, 

com repercussões a longo prazo na vida destes, quer em qualidade quer em 

durabilidade, quer do edifício propriamente dito quer dos objectos que este acolhe. 

A escolha do Museu de Évora para esta análise prende-se, sobretudo, com a 

proximidade geográfica relativamente ao meu local de residência, que permite o 

acesso a este com maior regularidade mas, também, pela relação anteriormente 

estabelecida com o espaço e a equipa de funcionários deste museu em anterior 

trabalho de voluntariado ali prestado. 

Não será de ignorar o facto de este ser um exemplo representativo de diversos 

aspectos que permitem ilustrar quer a adaptação de um edifício que teve outras 

utilizações anteriores à de museu, como também permite identificar as diversas 

decisões tomadas em fase de projecto e de obra, que acabariam por influenciar tanto 

bons como maus resultados. Assim, este acaba por se apresentar como um exemplo de 

diversidade apropriado ao estudo da temática da adaptação de edifícios existentes a 

museus, que aqui se pretende analisar.  
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De modo a verificar a aplicabilidade dos procedimentos básicos de 

conservação a desenvolver em projeto de arquitectura, desenvolvidos em capítulo 

anterior, é ainda feito estudo comparativo através do sistema SWOT3 ao Museu de 

Évora. 

Na conclusão desta dissertação serão apresentadas alternativas às opções 

realizadas no projecto e na obra do Museu de Évora. que poderiam ter contribuído 

para a sua efectiva melhoria mas que se considera ter ficado aquém das necessidades 

actuais. Desenrolam-se, por isso, algumas sugestões e apontam-se outras 

possibilidades que, apesar de alcançáveis já aquando da última intervenção, não foram 

aplicadas. 

 Na generalidade da elaboração da tese, foram diversos os contratempos que 

importam também anotar. A distância geográfica entre o local de residência em Évora 

e a Faculdade de Belas-Artes em Lisboa, bem como a escassez de recursos e de 

informação e a dificuldade em aceder à mesma nas diversas bibliotecas em Lisboa, 

tornaram muitas vezes difícil a recolha de elementos, a investigação e a construção de 

uma atitude crítica por comparação com outros exemplos. 

Assim, toda a fase de investigação foi sendo desenhada lentamente e à medida que 

eram disponibilizados livros, publicações, entre outros documentos, e pela dificuldade 

em aceder aos mesmos. 

 Apesar de ser fundamental a existência e a consulta de uma longa bibliografia, 

não existe, para o tema em apreço, tanta quanto se mostraria necessário e desejável, 

sendo que muitas das conclusões acabaram por resultar da experiência profissional em 

arquitectura e por observação por longos períodos, designadamente, dos 

comportamentos dos edifícios e dos seus componentes. No entanto, a facilidade de 

aceder à Biblioteca da Universidade de Évora acabou por colmatar, em parte, a 

necessidade de recolher informação, para que se tornasse mais fundamentada a tese 

que agora se apresenta. 

                                                
3 In Wikipedia “A Análise SWOT ou Análise FOFA (em português) é uma ferramenta utilizada para 
fazer análise de cenário (ou análise de ambiente), sendo usado como base para gestão e planeamento 
estratégico de uma corporação ou empresa, mas podendo, devido a sua simplicidade, ser utilizada para 
qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de um blog à gestão de uma multinacional. A 
Análise SWOT é um sistema simples para posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa no 
ambiente em questão. A técnica é creditada a Albert Humphrey, que liderou um projeto de pesquisa na 
Universidade de Stanford nas décadas de 1960 e 1970, usando dados da revista Fortune das 500 
maiores corporações. O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês, e é um acrónimo de Forças 
(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).” 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Análise_SWOT 
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1.  Cuidados e boas práticas de projectar 

 

 

“No quiero seguir adelante sin echar una lanza en defesa de los 

arquitectos del espacio expositivo, que les ha tocado em mi opinión ser 

los receptores últimos de todos los errores del processo, no solo de los 

suyos, de los que evidentemente son directamente responsables.” 4 

 

 

1.1) Conhecer bem o edifício existente  

1.2) Avaliar as novas necessidades ou valências a incluir no novo projeto 

1.3) A importância da conciliação do programa arquitectónico com o programa 

museológico: 

1.3.1) Organização e hierarquia de espaços a definir em fase de programa 

arquitectónico e programa museológico: 

   - Os Espaços públicos de livre acesso 

   - Espaços públicos de acesso controlado 

   - Espaços de acesso reservado 

1.3.2) Fases desde o projecto de arquitectura até à execução da obra 

 

 
  

                                                
4 RICO, Juan Carlos, “Como enseñar el objeto cultural”, Ediciones Trea, S. L., Gijón, 2008, pág. 35 
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1.1)  Conhecer bem o edifício existente 

 

Previamente a qualquer intervenção, deverá tomar-se conhecimento da pré-

existência do edifício, que compreende conhecer a sua origem, data de construção, 

materiais, técnicas de construção e até as anteriores utilizações e eventuais funções 

sociais que o mesmo possa ter servido5. A importância de recolher estas informações 

reside na necessidade de se conhecer o objecto sobre o qual se vai intervir e 

compreender quais as características que importam preservar e quais as que, não lhe 

acrescentando valor, poderão ser alvo de alterações. No fundo, importa garantir ou 

evitar erros irreparáveis. Por exemplo, conhecer estruturalmente a construção, os 

materiais e as técnicas aplicadas será primordial para a compatibilização na aplicação 

de novos materiais com os antigos, de modo a garantir a estabilidade do edifício.6 

“O conhecimento das técnicas de construção tradicionais tem de ser encarado 

segundo dois princípios essenciais: é necessário conhecer o objecto de uma 

intervenção antes de estudar e realizar essa intervenção, de modo a adequar os 

materiais e métodos a aplicar às características desse objecto. Em segundo lugar, o 

conhecimento das técnicas tradicionais interessa, na medida em que essas mesmas 

técnicas serão, co frequência, as soluções mais recomendáveis para as intervenções, 

pelo menos quando se trate de intervenções irreversíveis”.7 

Ao mesmo tempo, conhecer bem o edifício onde se intervém, vai permitir que 

o projectista se aproprie do espaço e consiga encontrar nele algo que identifique como 

seu e que lhe possibilite desenvolver um processo criativo que transpareça o seu 

cunho pessoal. Afinal, quando se escolhe uma equipa de profissionais será, em 

princípio, porque o seu trabalho é já reconhecido por determinadas características. 

 É relevante, também, conhecer as memórias que existem do edifício, por 

pesquisa bibliográfica, arquivística, fotográfica e até  falando com as pessoas locais. 

Existem sempre determinadas expectativas e aspirações, relativamente ao edifícios, 

que importam conhecer e averiguar de modo a não defraudar as mesmas e continuar a 

respeitar o passado. Por vezes, conhecer esse passado, pode ser o mote e a inspiração 

                                                
5 Ideia explanada num conjunto de ideias e conceitos em LORD, Barry, LORD, Gail Dexter e Nicks, 
John, “The cost of collection”, Museum Enterprises, Lda., London, 1989, pág. 57. 
6 O Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU), regulamenta as boas práticas de construção. 
7 APPLETON, João, “Reabilitação De Edifícios Antigos : Patologias E Tecnologias De Intervenção”, 
Edições Orion, Amadora, 2003, pág. 4. 
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para enquadrar o edifício na nova função de museu que irá adoptar e influenciar o 

projecto arquitectónico e museológico. 

 Nesta tomada de consciência do edifício surgirá a avaliação das suas 

potencialidades, das suas limitações e até das duas fragilidades. Algumas decisões  

projectuais poderão ficar comprometidas, outras nascerão em função da sua 

espacialidade e outras, ainda, terão de ser sacrificadas pela conciliação das aspirações 

do arquitecto com as aspirações dos restantes intervenientes, nomeadamente do 

museólogo a integrar na equipa multidisciplinar. 

 

 

1.2)  Avaliar as novas necessidades ou valências a incluir no novo 

projecto 

 

Após o reconhecimento do edifício existente e de reconhecer as suas 

potencialidades e fragilidades, chega a altura de propor um novo projecto de 

arquitectura e iniciar o caminho entre o desejável em termos arquitectónicos e o 

necessário em termos museológicos pelo que se mostra indispensável, desde o início, 

que a equipa seja multidisciplinar e inclua especialistas em todas as áreas que o 

projecto museu, no sentido mais alargado do termo.  

O arquitecto, como executante de desenhos mas, sobretudo, como especialista 

em criar espacialidades e ambientes, deverá ter ao seu alcance conhecimento dos 

objectivos e das aspirações do museu e que os seus técnicos têm. Tem de lhe ser dado 

a saber qual o museu que se pretende, que obras se irão expor, que valências se 

pretendem incluir e que condicionantes em termos espaciais e de conservação são 

necessárias.  

“Planear o futuro é uma das actividades mais importantes que qualquer museu deve 

assumir”8 e desse planeamento faz parte a adequação do edifício às exigências actuais 

e às que, eventualmente, se venham a exigir no futuro. Sem um programa detalhado 

sobre as pretensões para o museu, torna-se difícil acertar num projecto que responda, 

no futuro, a todas as exigências. 

                                                
8 LORD, Gail Dexter e LORD, Berry, “The manual of museum planning), Altamira, UK, 2001, pág. 
139. 
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 O objectivo daí em diante será definir prioridades, discutir a conciliação do 

projecto de arquitectura com todos os projectos de especialidades necessários9 e 

propor novo programa. Não deverá ser esquecido que o programa inclui tantos ou 

mais compartimentos e espaços que não são acessíveis pelo público e, portanto, 

considerados de menor importância, como os espaços que são visitáveis pelo público 

em geral. Por exemplo, a gestão de um museu, far-se-á, em princípio, a partir do 

próprio edifício pelo que, pelo menos toda a equipa de gestão e administração do 

museu deverá ter lugar previsto no mesmo. 

 Outro factor relevante é estar na posse do conhecimento da legislação 

adequada quer à construção/alteração de edifícios destinados a museus como de leis 

específicas sobre o funcionamento e as regras dos museus10, uma vez que as, 

exigências a que os mesmos estão sujeitos podem ser suficientemente 

constrangedoras à liberdade do projecto de arquitectura e comprometer uma ideia 

inicial que resultaria noutros contextos mas não em qualquer outro em particular. 

 No caso de adaptações de museus já existentes noutros locais, e que apenas 

alteram a sua localização, é ainda mais relevante que as prioridades e necessidades 

sejam revistas. Não só as pessoas têm hábitos enraizados de trabalho, que podem vir a 

ser transtornados pelas mudanças de instalações e, portanto, mostra-se importante que 

não haja o corte completo com as antigas rotinas mas, antes, uma adaptação do novo 

edifício a estas com as necessárias melhorias; como se poderá e deverá fazer um 

levantamento daquilo que antes se mostrava necessário em termos espaciais e não 
                                                
9 Portaria n.º 232/2002 de 11 de Março, que define os projectos de especialidades a apresentar em sede 
de licenciamento. ANEXO I. 
10 ANEXO I - Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto. 
Regulamenta e define os objectivos e normas dos museus portugueses. 
Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro 
Estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do património cultural. 
Artigo 45.º 
Projectos, obras e intervenções 
1 — Os estudos e projectos para as obras de conservação, modificação, reintegração e restauro em 
bens classificados, ou em vias de classificação, são obrigatoriamente elaborados e subscritos por 
técnicos de qualificação legalmente reconhecida ou sob a sua responsabilidade directa.  
2 — Os estudos e projectos referidos no número anterior devem integrar ainda um relatório sobre a 
importância e a avaliação artística ou histórica da intervenção,  
da responsabilidade de um técnico competente nessa  
área.  
3 — As obras ou intervenções em bens imóveis classificados nos termos do artigo 15.º da presente lei, 
ou em vias de classificação como tal, serão objecto de autorização e acompanhamento do órgão 
competente para a decisão final do procedimento de classificação, nos termos definidos na lei.  
4 — Concluída a intervenção, deverá ser elaborado e remetido à administração do património cultural 
competente um relatório de onde conste a natureza da obra,  
as técnicas, as metodologias, os materiais e os tratamentos aplicados, bem como documentação 
gráfica, fotográfica, digitalizada ou outra sobre o processo seguido. 
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tinham ao seu dispor e que, agora, se poderá mostrar oportuno incluir no projecto de 

arquitectura. As necessidades de ontem agravar-se-ão no amanhã e dadas as poucos 

comuns renovações dos espaços do museus dever-se-á aproveitar a janela de tempo 

em que, ocasionalmente, as mesmas ocorrem 

 

 

1.3)  A importância da conciliação do programa arquitectónico com o 

programa museológico 

 
 

“¿Tiene en su mano el diseñador estas premissas tan importantes 

antes de ponerse frente al ordenador? Mi experiencia es que no y, por 

tanto, mal se puede exigir una incoherencia en el resultado normal. El 

diseñador sabe dar formas al espacio, no programar una colección.”11 

 

 

Este raciocínio de Juan Carlos Rico12 justifica a importância do arquitecto na 

arquitectura mas desresponsabiliza-o no papel da museologia, pelo simples facto de 

um arquitecto não ser um museólogo e não poder, portanto, que se exija que actue 

como um e que demonstre os mesmos conhecimentos na área da museologia. 

Também Juan Carlos Rico refere que no “congresso do ano 34, realizado em Madrid, 

deixou bem claro as suas dúvidas com respeito à utilização dos edifícios históricos 

para museus, já que entendia a dificuldade de harmonizar critérios entre uma 

arquitectura potente e os objectos plásticos, sugerindo, inclusivamente, que se 

reabilitem estes monumentos apenas para museus cujo conteúdo apresentasse, 

simultaneamente, semelhanças com o edifício.”13 

Por outro lado, Oscar Wilde, prefere afirmar “Nada do que acontece tem a 

mais pequena importância para a arte. A forma determina o conteúdo e não o 

contrário”.14 

Neste interessante dilema sobre o papel e hierarquia da arquitectura na museologia, 

ficará, pelo menos, claro que ao arquitecto e ao museólogo caberá exercer as funções 
                                                
11 RICO, Juan Carlos, “Como enseñar el objeto cultural”, Ediciones Trea, S. L., Gijón, 2008, pág. 36 
12 Idem. 
13 RICO, Juan Carlos, “Museos, arquitectura, arte – Los espacios expositivos”, Sílex, Espanha, 1999, 
pág. 248. 
14 WILDE, Oscar, “O declínio da mentira”, Vega, Lda., 3ª Edição, Lisboa, 2001, pág. 6. 
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de cada um e as competências adquiridas em cada uma das distintas áreas, numa 

estreita colaboração em benefício de um objectivo comum: o museu.  

 Partindo desse princípio, de que acima de tudo importa o museu e o que ele 

significa no panorama cultural, económico e social, é importante priorizá-lo. No 

“processo programático de um qualquer museu, há que definir, em primeiro lugar, o 

que chamamos de vocação do museu, o que nos levará a esclarecer a extensão 

semântica que atribuímos a este conceito, asm como a sua absoluta pertinência nesse 

processo programático”15 

 A vocação do museu deverá ser definida mediante o tipo de património 

previamente definido e escolhido para este e, também, com aqueles objectos que 

poderá, num futuro, eventualmente, venham a ser integrados no mesmo, uma vez que 

são comuns novas incorporações nas colecções. Assim, os arquitectos e museólogos 

deverão prever, em fase de definição de programa, estas variáveis e contemplá-las nos 

seus projectos. 

“Depois de clarificada a vocação, a Programação Museológica de uma qualquer 

entidade museológica irá aparecer como uma proposta de concretização espacial ou 

topológica de uma relação entre:  

- Os objectivos e os conteúdos científicos específicos inerentes ao(s)  campo(s) 

temático(s) da entidade museológica;  

- A selecção dos testemunhos que darão corpo a esses conteúdos, através de um ou 

mais percursos de leitura;  

- A definição do espectro funcional que suporta a missão, a vocação, as metas, os 

objectivos e o funcionamento da entidade/instituição, tendo como base as funções 

especificamente museológicas de recolher/documentar, conservar, 

investigar/interpretar e expor/divulgar;  

- O modo de arrumação num espaço topológico sectorizado ou espacialização de 

todas essas funções, o que deve preceder a definição final de qualquer projecto de 

arquitectura (seja para uma construção de raiz, seja para adaptação de um edifício pré-

existente ou ainda para a remodelação do museu)16” 

 

                                                
15 PEREIRA, Fernando António Batista, “Manual de Programação Museológica”, Rede Portuguesa de 
Museus, Lisboa, 2006, pág. 13., Em prelo. Obra consultada em formato digital. 
16 Na elaboração destes pontos e dos que se seguem, utilizámos as reflexões elaboradas com Maria  
Olímpia Lameiras Campagnolo para os textos de apoio distribuídos no Encontro Internacional sobre 
Programação Museológica, Setúbal, 2001, cujas Actas se encontram no prelo. 
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“Na realização da Programação Museológica há que passar por várias fases, 

salientando-se, não necessariamente por esta ordem, uma vez que diversos momentos 

podem decorrer quase em simultaneidade: 

1. a definição do espectro funcional em presença (as funções museológicas 

indispensáveis na entidade em questão e sua distribuição e interconexão) assim como 

das exigências programáticas mínimas, ao nível do edifício, com especificação da 

repartição de áreas, entre áreas públicas (acolhimento, áreas de exposição permanente 

e temporária, lojas,  cafetaria/restaurante, instalações sanitárias públicas), áreas 

públicas de acesso controlado (auditório, serviço educativo, centro de documentação) 

e áreas reservadas (administração e direcção, reservas, oficinas de museografia e de 

conservação, armazéns, sectores de controle de segurança, instalações sanitárias e 

áreas de apoio para o pessoal, etc.);  

2. o estabelecimento do programa científico, com a definição dos conteúdos a 

transmitir em todos os sectores da exposição, assim como a discriminação dos 

conteúdos que serão aprofundados em projectos de  investigação e em actividades  

programadas ao longo do ano;  

3. e, em concomitância com o anterior, a selecção dos testemunhos, bem como a 

definição das inter-conexões entre eles capazes de dar-a-ler e dar-a-ver os conteúdos 

definidos e, finalmente, o estabelecimento das condições de conservação a garantir 

para todos os testemunhos seleccionados - é o que chamamos programa museológico;  

4. a definição criativa plástica e, tanto quanto possível, didáctica, da encenação dos 

percursos de leitura, tendo em conta os testemunhos seleccionados, os conteúdos a  

transmitir e as condições de conservação estabelecidas - é a etapa final do programa 

museográfico. Enquanto a responsabilidade dos especialistas das áreas científicas é 

determinante em 2., a responsabilidade de uma equipa de designers e/ou arquitectos é 

fundamental em 1. e em 4., funcionando os conservadores ou os museólogos como os 

coordenadores de todo o processo, estabelecendo as pontes de diálogo entre as 

diferentes especialidades em presença e assumindo especial responsabilidade em 3. e 

também em 1.. É absolutamente indispensável que, no documento programático a 

fornecer às equipas de arquitectura e de design, a memória descritiva, constem, pelo 

menos, os pontos 1, 2 e 3, com indicação estrita dos condicionamentos quer a nível de 

conservação, quer a nível de utilização de novas tecnologias, que irão influenciar as 

opções espaciais, e, dentro destas, a instalação dos equipamentos especiais e mesmo a 

encenação museográfica prevista em 4.. O fornecimento das indicações constantes 
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deste ponto 4. terá de seguir-se de imediato, se não puder ter sido entregue logo de 

início, uma vez que poderá existir uma margem larga de adaptação às soluções  

encontradas para dar resposta aos pontos anteriores, em face da criatividade das 

equipas de design de equipamento e de comunicação e de cenografia que forem 

escolhidas.”17  
 

   

1.3.1) Organização e hierarquia de espaços a definir em fase de 

programa arquitectónico e programa museológico 

 

Relativamente ao programa arquitectónico, propriamente dito, e que enquadrará o 

programa museológico anteriormente referido, existem regras definidas 18  que 

estipulam as funções mínimas de um museu, “a relação entre as instalações e o 

cumprimento das funções museológicas e sobre os espaços obrigatórios nos museus, a 

organização espacial de um museu terá de contemplar a existência de:   

- Espaços públicos de livre acesso (áreas de acolhimento com serviços de apoio 

como postos de venda de ingressos, um bengaleiro/vestiário, lojas, cafetarias e/ou 

restaurantes, galerias de exposição permanente e temporária, instalações sanitárias de 

público);   

- Espaços públicos de acesso controlado (biblioteca e centro de documentação, 

áreas educativas, auditório ou sala polivalente); 

- Espaços de acesso reservado (direcção e administração, gabinetes técnicos, 

reservas, centros de restauro, oficinas e armazéns, centrais de controle técnico e de 

segurança, áreas de apoio ao pessoal técnico, administrativo e operário); assim como 

as relações ou articulações funcionais entre eles, sem esquecer as exigências ao nível 

dos equipamentos e instalações especiais que garantam as condições de conservação e 

segurança.”19 

 

 
                                                
17 PEREIRA, Fernando António Batista, “Manual de Programação Museológica”, Rede Portuguesa de 
Museus, Lisboa, 2006, pág. 22 a 24, Em prelo. Obra consultada em formato digital. 
18 ANEXO I - Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto. 
Lei-Quadro dos Museus que regulamenta e define os objectivos e normas dos museus portugueses. 
19 PEREIRA, Fernando António Batista, “Manual de Programação Museológica”, Rede Portuguesa de 
Museus, Lisboa, 2006, pág. 31, Em prelo. Obra consultada em formato digital. 
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Os Espaços públicos de livre acesso 

  

“Estes espaços constituem a face visível e mais imediatamente utilizável do museu 

por parte da generalidade dos públicos que o procuram.  A área de acolhimento é 

absolutamente fundamental, pois é ela que irá fornecer o primeiro nível de informação 

aos visitantes e permitir a sua distribuição pelas restantes áreas do museu, de acordo 

com os seus desejos e necessidades. Deve ser facilmente identificada em todos os 

níveis de acesso ao edifício, sejam eles a rua, os jardins circundantes ou os parques de 

estacionamento, quando existam. De resto, será o único acesso claramente 

identificável no exterior do edifício, uma vez que o acesso de serviço deverá, por 

razões de segurança, ser muito mais discreto.”20 

Na área de acolhimento devem estar bem visíveis o balcão de recepção, que pode ou 

não incluir o posto de aquisição de ingressos (que deverá preferencialmente ser 

informatizado para permitir um registo rigoroso e diferenciado dos visitantes, 

podendo ser automático e/ou constituir um guichet autónomo), o vestiário (que, nos 

pequenos e médios museus, pode ser uma área adstrita ao balcão de recepção ou um 

espaço de self-service, sob vigilância) e o acesso às instalações sanitárias de público.   

A área de acolhimento deve constituir um contínuo espacial bem sinalizado que dá 

acesso tanto às restantes áreas públicas de livre acesso, ou seja, as lojas, a cafetaria ou 

o restaurante e, sobretudo, às galerias de exposição permanente e temporária, cujos 

circuitos de visita devem iniciar-se e terminar nesta área, como aos espaços de acesso 

controlado como o auditório, o centro de documentação ou os serviços educativos, e,  

ainda, à área da Administração e da Direcção, esta dentro dos espaços de acesso 

reservado, pelo que diferentes tipos de controle de segurança (humana ou electrónica) 

terão de condicionar o respectivo acesso por parte de qualquer visitante.  

As galerias de exposições, quer sejam as destinadas à apresentação permanente das 

colecções, quer sejam as dedicadas às mostras temporárias, constituem o espaço mais 

vasto à disposição do público, em que tem lugar o conjunto mais significativo das 

actividades de base, culturais, científicas, lúdicas ou estéticas, que põem em relação o 

espaço do museu, o património recolhido com os diversos públicos.   

Por norma, a área destinada à exposição permanente é muito maior (numa escala que 

                                                
20 PEREIRA, Fernando António Batista, “Manual de Programação Museológica”, Rede Portuguesa de 
Museus, Lisboa, 2006, pág. 32, 35, Em prelo. Obra consultada em formato digital. 
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pode ir de quatro vezes a vinte vezes ou mesmo cem vezes, nos grandes museus do 

mundo) do que a atribuída às exposições temporárias, o que se compreende e aceita, 

não só porque os responsáveis dos museus têm por obrigação apresentar o património 

à sua guarda e o próprio público deseja fruí-lo, mas porque seria impossível dispor de 

recursos para produzir ou mesmo acolher exposições temporárias que ocupassem com  
regularidade as vastas áreas destinadas habitualmente às exposições permanentes. 

Quando as colecções são constituídas por especímenes que não podem ser 

apresentados em permanência por razões de conservação, como é o caso dos 

documentos gráficos, dos têxteis ou de certas espécies naturais, ou quando o museu 

possui vastíssimas colecções que não podem ser expostas extensivamente, tem-se 

optado ora pelo sistema das exposições temporárias de longa duração, alternando com 

outras de mais curta duração, em diferentes espaços das galerias, ora pelas exposições 

rotativas, ora ainda pela constituição de reservas visitáveis ou de galerias de 

estudo.”21 
 

 

Espaços públicos de acesso controlado 

 

“Os espaços públicos de acesso controlado distinguem-se dos anteriores, de livre 

acesso, porque o público neles se encontra ou integrado em actividades culturais ou 

lúdicas promovidas pelo museu ou em acções individuais mas enquadradas 

directamente por membros do pessoal da instituição. São eles, fundamentalmente, o 

Centro de Documentação, que pode ser uma também uma Biblioteca ou uma 

Mediateca, o Auditório ou a Sala Polivalente e os Serviços Educativos. Quando 

existem, as Galerias de Estudo e as Reservas visitáveis entram dentro desta categoria 

de espaços públicos de acesso controlado.”22 

 

 

 

                                                
21 PEREIRA, Fernando António Batista, “Manual de Programação Museológica”, Rede Portuguesa de 
Museus, Lisboa, 2006, pág. 35 e 36, Em prelo. Obra consultada em formato digital. 
22 PEREIRA, Fernando António Batista, “Manual de Programação Museológica”, Rede Portuguesa de 
Museus, Lisboa, 2006, pág. 37, Em prelo. Obra consultada em formato digital. 
 



 22 

Espaços de acesso reservado 

 

“Os espaços de acesso reservado constituem, quase sempre, as mais vastas áreas de 

um museu, por vezes bem maiores do que as áreas brutas das galerias de exposição. 

Tal se justifica pela complexidade e diversidade das valências que se agrupam nestes 

«bastidores» da actividade museal, para utilizar uma metáfora teatral que se aplica 

com pertinência à situação.  

Distinguimos três tipos de áreas com as respectivas valências:   

- uma destinada à administração (contemplando a secretaria, incluindo a contabilidade 

e a tesouraria, o arquivo corrente e o arquivo morto e um depósito) e à Direcção 

(gabinete e sala de reuniões), que convém ter um acesso controlado a partir da área de 

acolhimento;   

- uma outra, muito mais vasta e complexa, eminentemente técnica,  contemplando os 

Gabinetes Técnicos (gabinetes dos técnicos superiores, dos conservadores e dos 

conservadores-restauradores, sala de informática, salas de registo e inventariação, 

com possibilidade de laboratório fotográfico anexo), os Laboratórios de conservação e 

restauro (que, em certos museus, como os de arqueologia e de história natural, podem 

desdobrar-se em múltiplas valências de tratamento e estudo do acervo), as Reservas 

(áreas sem luz natural, isoláveis e estanques, com condições de humidade relativa e 

temperatura controláveis, sectorializadas ou não consoante o tipo de colecções em 

presença, e com dimensões e mobiliário adequados às mesmas e à política de 

incorporações e aos objectivos de recolha estabelecidos a médio-longo prazo, 

incluindo obrigatoriamente uma sala de quarentena, para peças recém-chegadas que 

possam estar contaminadas, e podendo contemplar uma Caixa Forte para peças de 

excepcional valor material e salas anexas para embalagem e desembalamento de 

peças, assim como um espaço separável para peças em trânsito), as oficinas de  

museografia (carpintaria, electricidade, serralharia) com os respectivos armazéns de 

material museográfico (tanto dos corpóreos - plintos, vitrines, painéis - como do 

material de desgaste - lâmpadas, acrílicos, tecidos, etc. - objectos e materiais que 

nunca deverão ser armazenados nas reservas destinadas ao património museológico), 

as Centrais de Segurança (tanto a dos equipamentos técnicos como a de vigilância das 

áreas públicas), a área de apoio à limpeza, com pequeno armazém de materiais, e a 

central telefónica, se for justificável; e a área de apoio aos Funcionários, com as 

instalações sanitárias destinadas ao pessoal do museu, com possibilidade de vestiário 



 23 

e chuveiros, e uma sala de apoio para refeições ligeiras e repouso.  

O respeito pelas condições mínimas que acabamos de definir só é integralmente 

exigível em museus de média e grande dimensão, uma vez que os pequenos museus, 

embora devam ter regras programáticas mínimas de acordo com o estatuído no artigo 

86.º da Lei-Quadro23 dos Museus Portugueses.”24 

 

 

1.3.2) Fases desde o projecto de arquitectura até à execução da obra 

 

“Delimitados os contornos destas exigências programáticas mínimas ao nível da 

arquitectura de um museu, elaboradas tendo em atenção o ponto de vista do 

museólogo programador, procurando dar-lhe meios para estabelecer um profícuo 

diálogo com a equipa de arquitectura, vamos passar em revista as etapas da 

elaboração de um projecto de arquitectura, dos estudos preparatórios e do 

estabelecimento da viabilidade financeira até à realização da obra e à montagem do 

museu.“25 

Para tanto, existe uma ferramenta da maior utilidade designada de «Instruções para o 

cálculo dos honorários referentes aos projectos de obras públicas», que foi publicada 

no Diário do Governo de 7 de Fevereiro de 1972, e trata-se de um Diploma Legal 

destinado, principalmente, ao cálculo dos honorários das equipas de arquitectura.  

Contudo, este diploma encerra em si bem mais que uma fórmula de cálculo de 

honorários, tendo-se mostrado ao longo dos anos uma ferramente útil e reconhecida 

pelas diversas frentes profissionais que estão directa ou indirectamente relacionados 

com a arquitectura, parecendo reunir consenso de todos.  

A Portaria começa, precisamente, pelo artigo que define uma série de conceitos 

obrigatoriamente existentes num projecto e numa obra, que importam conhecer, como 

a seguir se transcreve da própria Portaria.26  

“Para efeito de aplicação das presentes instruções, usam-se as definições seguintes:  

a) Dono da obra - pessoa colectiva que manda elaborar o projecto;   

                                                
23 ANEXO I - Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto. 
24 PEREIRA, Fernando António Batista, “Manual de Programação Museológica”, Rede Portuguesa de 
Museus, Lisboa, 2006, pág. 39 a 43, Em prelo. Obra consultada em formato digital. 
25 PEREIRA, Fernando António Batista, “Manual de Programação Museológica”, Rede Portuguesa de 
Museus, Lisboa, 2006, pág. 57, Em prelo. Obra consultada em formato digital. 
26 ANEXO I -  Portaria de 7 de Fevereiro de 1972 



 24 

b) Autor do projecto – empresa, técnico ou grupo de técnicos que contrata com o 

dono da obra a elaboração do projecto;   

c) Projecto geral - documento que define as características impostas pela função  

específica da obra e no qual se integram os projectos das especialidades que o 

condicionam ou por ele são condicionados;   

d) Projecto de remodelação – projecto com base numa obra existente e tendo em vista 

introduzir alterações de estruturas ou de utilização;   

e) Projecto de ampliação – projecto de remodelação, no qual a capacidade de 

utilização sofre acréscimos;   

f) Projecto de restauro – projecto de remodelação que tem por objectivo fundamental 

a revalorização da obra existente, sem aumento da capacidade de utilização original;   

g) Projecto variante -projecto elaborado a partir de outro já existente, sem  

modificação da sua concepção geral e dos seus objectivos principais;   

h) Projecto de arquitectura de interiores - projecto que tem por objectivos a criação de 

um ambiente e a definição e revestimentos, decorações, mobiliário e outro 

equipamento complementar;   

i) Projecto de instalações -projecto que tem por objectivo o traçado e o 

dimensionamento das redes de canalizações e de condutores de energia eléctrica, 

incluindo acessórios e aparelhagem de manobra e protecção, indispensáveis ao  

funcionamento do equipamento da obra;   

j) Equipamento - conjunto de máquinas, utensílios, mobiliário e dispositivos de  

utilização indispensáveis à satisfação das exigências funcionais da obra;   

k) Repetições - utilização do mesmo projecto em outras obras do mesmo dono;   

l) Programa preliminar - documento fornecido pelo dono da obra ao autor do projecto 

para definição dos objectivos, características orgânicas e funcionais e 

condicionamentos financeiros da obra, bem como dos respectivos custos e prazos de 

execução a observar;   

m) Programa base - documento elaborado pelo autor do projecto a partir do programa 

preliminar, resultando da particularização deste, da verificação da sua viabilidade e do 

estudo de soluções alternativas, eventualmente mais favoráveis ou mais ajustadas às 

condições locais do que a enunciada no programa preliminar, e que, depois de 

aprovado pelo dono da obra, serve de base ao desenvolvimento das fases ulteriores do 

projecto;   

n) Estudo prévio - documento elaborado pelo autor do projecto, depois da aprovação 
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do programa base visando o desenvolvimento da solução programada, essencialmente 

no que respeita à concepção geral da obra;   

o) Anteprojecto (projecto base) - desenvolvimento, pelo autor do projecto, do estudo 

prévio aprovado pelo dono da obra, destinado a esclarecer os aspectos da solução 

proposta que possam dar lugar a dúvidas, a apresentar com maior grau de pormenor 

alternativas de soluções difíceis de definir no estudo prévio e, de um modo geral, a 

assentar em definitivo as bases a que deve obedecer a continuação do estudo sob a 

forma de projecto de execução;   

p) Projecto (projecto de execução) - documento elaborado pelo autor do projecto, a 

partir do estudo prévio ou do anteprojecto aprovado pelo dono da obra, destinado a 

constituir, juntamente com o programa de concurso e o caderno de encargos, o 

processo a apresentar a concurso para adjudicação da empreitada ou do fornecimento 

e a facultar todos os elementos necessários à boa execução dos trabalhos;   

q) Assistência técnica - serviços complementares da elaboração do projecto, a prestar 

pelo seu autor ao dono da obra durante a preparação do concurso para a adjudicação 

da empreitada, a apreciação das propostas e a execução da obra, visando a correcta 

interpretação do projecto, a selecção dos concorrentes e a realização da obra segundo 

as prescrições do caderno de encargos.”27 

Assim, caberá aos museólogos , conservadores e outros profissionais dos museus, a 

tarefa de definir o Programa Preliminar para, posteriormente, o mesmo ser 

materializado e transposto para o Programa Base a elaborar pela equipa de 

projectistas para posterior apresentação ao Dono de Obra.Dada a interdisciplinaridade 

da equipa mostra-se, mais uma vez, “imperioso ter presente que a equipa de 

museólogos e conservadores tem de saber interpretar, com grande à vontade, todos os 

elementos desenhados do projecto (plantas, alçados, projectos especiais), além das 

memórias descritivas, ou, quando isso não acontece, socorrer-se de assessoria.”28 

  

                                                
27 ANEXO I -  Portaria de 7 de Fevereiro de 1972 .  
Determina as instruções para o cálculo de honorários referentes aos projectos de obras públicas. 
Contudo, trata-se de bem mais que isso. Esta Portaria regulamente todos os passos a realizar num 
projecto de arquitectura destinado a obra, pelo que os cálculos de honorários, apesar de fazerem parte 
integrante desse processo, não serão o ponto mais fundamental, uma vez que, até, esse cálculo tem uma 
variável C que é alterada todos os anos. No entanto, trata-se de um articulado bastante interessante pelo 
que se encontram em anexo acima identificado os vários artigos que mais releva conhecer. 
28 PEREIRA, Fernando António Batista, “Manual de Programação Museológica”, Rede Portuguesa de 
Museus, Lisboa, 2006, pág. 58, Em prelo. Obra consultada em formato digital. 
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2. Procedimentos básicos de conservação a desenvolver em projecto de 

arquitectura 

 

 

“Com um conjunto tão completo de prescrições e indicações pode-se 

realizar o projecto com toda a confiança, respeitando as exigências 

características de cada caso tanto em quanto à função do edifício 

como em quanto ao seu ambiente e ao modo de vida em geral.” 29 

 

 

“O estudo dos edifícios antigos apresenta um interesse crescente, dada a 

evidente importância que tem vindo a ser atribuída à conservação do património 

construído, entendido de forma muito mais geral do que a simples visão 

conservacionista de monumentos e edifícios públicos de grande importância”30. 

Tornou-se, portanto, fundamental, ao longo dos anos em que a aplicação e a tomada 

de consciência da importância da conservação preventiva. A mesma foi, assim, 

ganhando território, e passou-se a encarar como trabalho prévio, analisar bem os 

edifícios, as razões para a sua manutenção e os valores que se devem salvaguardar. É 

nessa perspectiva que se passam a enumerar os procedimentos básicos de conservação 

a ter em consideração aquando da elaboração de projecto de arquitectura. 

 

2.1) Avaliação de riscos 

2.2) Projectar o edifício 

2.3) Manutenção do edifício 

2.4) Manuseamento de peças 

2.5) Segurança contra roubo e vandalismo 

2.6) Fogo 

2.7) Inundações e danos causados pela acção da água 

2.8) Desastres naturais 

2.9) Controlo de pragas e/ou infestações 

                                                
29 NEUFERT, Ernst, “NEUFERT – A arte de projectar em arquitectura”, Editorial Gustavo Gili S.A., 
1996, Prefácio - pág. XVI. 
30 APPLETON, João, “Reabilitação De Edifícios Antigos : Patologias E Tecnologias De Intervenção”, 
Edições Orion, Amadora, 2003, Cap. 1, pág. 1. 
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2.10) Controlo ambiental 

2.11) Luz/foto degradação 

2.12) Poluição/contaminantes 

 
 
 
2.1) Avaliação de riscos 
 

 

“(…)collection care has been recognised as a high priority.”31 

 

Para qualquer plano de prevenção de riscos eficaz, será fundamental 

identificar e avaliar os riscos possíveis, onde “o tipo de edifício e as suas condições 

são também um factor importante”.32 

Dever-se-á, por isso, ter em atenção a análise dos seguintes pontos:33 

- Conhecer bem o edifício: história; anteriores alterações, configuração, técnicas 

construtivas e materiais aplicados, entre outros; 

- Identificar patologias existentes; 

- Identificar os agentes e a origem da deterioração; 

- Listar pontos sensíveis na construção/reconstrução de um edifício; 

- Reunir dados concretos – manter os diagnósticos actualizados; 

- Imaginar situações, contando com imponderáveis; 

- Ser preciso ao especificar o risco, o agente de deterioração e o possível dano 

causado; 

- Fazer relatórios, sempre apoiados no registo fotográfico exaustivo, que 

incluam localização, estrutura do edifício, sala, armazenamento, 

acondicionamento, entre outros. 

Fazer uma gestão correcta dos riscos implica poder antecipar e minimizar os 

problemas, permitindo responder a algumas perguntas: 

- Quais as partes mais sensíveis do edifício? 

                                                
31 LORD, Barry, LORD, Gail Dexter e Nicks, John, “The cost of collection”, Museum Enterprises, 
Lda., London, 1989, pág. 57. 
32 LORD, Barry, LORD, Gail Dexter e Nicks, John, “The cost of collection”, Museum Enterprises, 
Lda., London, 1989, pág. 67. 
33 ALMEIDA, Anabela e CARVALHO, Gabriela, “Vade Mecum - Preservação do património histórico 
e artístico das igrejas”, Instituto dos Museus e da Conservação, Lisboa, Outubro, 2006. 
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- Que partes devem ser mantidas a todo o custo e porquê? 

- Que partes devem ser intervencionadas para não colocarem em risco o 

restante? 

- Quando, e quais, as situações de risco podem ocorrer? 

- Quais as peças que correm maior risco de deterioração? 

- Como evitar através da arquitectura que esses riscos ocorram? 

- Quais as prioridades: a arquitectura ou a missão do museu? 

- Que sacrifícios terão de ocorrer na arquitectura em benefício das obras a 

expor? 

 

 

2.2) Projectar o Edifício 

 

O desafio de projectar e construir um edifício de raiz destinado a museu não 

será maior que a dificuldade em adaptar um edifício para essas funções. Se por um 

lado se poderá ter o controlo total da execução de um edifício e, portanto, estar ao 

alcance dos projectistas, a aproximação a um programa perfeito e que consiga na sua 

quase totalidade prever e combater quaisquer riscos à preservação das peças da 

colecção, por outro lado os cuidados na construção de um edifício novo, com todos os 

constrangimentos legais actuais, poderá revelar-se uma tarefa difícil de cumprir uma 

vez que, à parte dos regulamentos de construção, como o RGEU34, terão de ser 

conciliados projectos de diversas especialidades, o que muitas vezes poderá 

inviabilizar o projecto de arquitectura, ou alterá-lo significativamente. Entre esses 

projectos de especialidades são, actualmente, imprescindíveis35: 

- Estabilidade do edifício; 

- Sistemas AVAC36; 

- Comportamento térmico; 

- Comportamento acústico; 

- Segurança contra incêndios; 

- Instalações electromecânicas (elevadores/ascensores); 

                                                
34 Regulamento Geral das Edificações Urbanas. É um manual de regras de projectar e construir, que a 
partir de 7 de Agosto de 1951 passou a regulamentar a construção de edifícios em Portugal, sendo 
obrigatório o seu cabal cumprimento na construção ou adaptação de edifícios. ANEXO I. 
35 Portaria n.º 232/2008 de 11 de Março. ANEXO I. 
36 Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado, que carece de projecto específico. 
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- Acessibilidades. 

Contudo, esta panóplia de projectos será também um contributo fundamental à 

conservação preventiva dos mesmos, uma vez que a correcta execução destes poderá 

eliminar, ou reduzir drasticamente, os riscos de incêndios, o deficiente controlo de 

humidade e temperatura, bem como um incorrecto transporte das peças e sua 

instalação37. 

 Assim, tanto na adaptação como na construção de novos edifícios de museus, 

não será de ignorar os benefícios na execução de um projecto de arquitectura e 

especialidades exaustivo, sempre com vista ao propósito a que o mesmo se destina, 

deitando por terra quaisquer pretensões artísticas ou de orgulho profissional, quando 

tal colida com os objectivos do museu: estudo e investigação, incorporação, 

inventário e documentação, conservação, segurança, interpretação e exposição e 

educação.38 

 

 
2.3) Manutenção do Edifício 
 

Por mais que o projecto de arquitectura possa minimizar o risco de ocorrerem 

anomalias na construção do edifício com vista à preservação dos objectos existentes 

dentro de um museu, não será de ignorar que, efectivamente, algumas situações 

indesejáveis apenas poderão ser prevenidas ou eliminadas aquando da construção do 

próprio edifício. No entanto, tendo em consideração o factor humano as “acções 

humanas, acções naturais, desastres naturais e desastres de causas humanas”39 – na 

execução do projecto e na execução da obra – a probabilidade de erro acaba por ser 

uma realidade, pelo que não estão garantidas todas as condições de conservação 

apenas por ocasião da construção de um edifício destinado a museu, como a sua 

vigilância e manutenção acaba por ser um factor fundamental. “Recorde-se que as 

variações de temperatura provocam a dilatação e contracção das paredes, dos 

elementos construtivos confinantes e dos diversos materiais que os compõem, 

gerando tensões significativas, não só nas ligações entre elementos construtivos, 

                                                
37 ALMEIDA, Anabela e CARVALHO, Gabriela, “Vade Mecum - Preservação do património 
histórico e artístico das igrejas”, Instituto dos Museus e da Conservação, Lisboa, Outubro, 2006. 
38 Lei Quadro dos Museus Portugueses. Lei n.º 47/2004 de 19 de Agosto, Art.º 7º. ANEXO I.  
39 SILVA, J. Mendes, Alvenarias não estruturais, patologias e estratégias de reabilitação, Seminário, 
Porto, 2002. 
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como no seio dos mesmos, uma vez que, por exemplo, o betão e argamassa 

apresentam o dobro da dilatação térmica linear do tijolo.”40 

Assim, dever-se-á atentar com frequência, nas seguintes situações, conforme 

informação diversa sobre a matéria aqui coligida41: 

- Manutenção dos telhados, janelas e portas para que protejam e assegurem a 

manutenção das condições ideais de preservação e segurança, permitindo a 

salvaguarda dos espólios;42 

- Verificação do funcionamento das infraestruturas: rede de águas e esgotos, 

rede eléctrica, sistemas de ventilação e climatização, entre outras43; 

- Estar atento às alterações na coloração de rebocos e materiais de revestimento 

de paredes e pavimentos, que poderão representar infiltrações ou acção de 

agentes biológicos;44 

- Providenciar a sensibilização dos funcionários para a detecção e alerta de 

situações anómalas ao nível da manutenção do edifício. “É fundamental 

envolver os que são responsáveis pela colecção e direcção no planeamento de 

um museu”.45 

Ainda que se tenda a valorizar os aspectos da limpeza e conservação num museu, 

apenas por avaliação dos objectos que estão expostos ao visitante, na realidade a 

preservação dos mesmos parte do modo como estão acondicionados nas reservas e/ou 

                                                
40 SILVA, J. Mendes, Alvenarias não estruturais, patologias e estratégias de reabilitação, Seminário, 
Porto, 2002. Pág. 195. 
41  Nomeadamente: MOREIRA, Nuno,  “Conservação preventiva - Algumas bases para a sua 
generalização nos museus em Portugal”, Revista Museum, Brasil, Maio, 2002. 
ALMEIDA, Anabela e CARVALHO, Gabriela, “Vade Mecum - Preservação do património histórico e 
artístico das igrejas”, Instituto dos Museus e da Conservação, Lisboa, Outubro, 2006. 
“Cadernos de Restauro & Conservação”. Instituto Português de Conservação e Restauro. Ano I, n.º 2. 
42 SILVA, J. Mendes, Alvenarias não estruturais, patologias e estratégias de reabilitação, Seminário, 
Porto, 2002.  
Deve-se incluir-se esta preocupação no calendário de verificações do edifício que, não tendo de ser 
vigiado constantemente, deverá idealmente ser verificado no início de cada estação quente e estação 
fria, uma vez que, por exemplo, as diferenças térmicas fazem reagir os materiais. Por exemplo, as 
madeiras secam no verão, deixando janelas e portas com maior probabilidade de apresentar fendas e 
com isso permitir a entrada de ar não tratado, sujidades, poluição, entre outros factores de degradação. 
43 ALMEIDA, Anabela e CARVALHO, Gabriela, “Vade Mecum - Preservação do património histórico 
e artístico das igrejas”, Instituto dos Museus e da Conservação, Lisboa, Outubro, 2006, pág. 17.  
44 São microrganismos (bactérias, vírus e fungos), culturas de células, incluindo os geneticamente 
modificados e material biológico, susceptíveis de provocar alterações nos materiais de construção e 
revestimento dos edifícios com potenciais consequências para pessoas e bens. 
45 LORD, Gail Dexter e LORD, Berry, “The manual of museum planning), Altamira, UK, 2001, pág. 
114, ponto 7.1.2. – Tradução livre. 
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depósitos e dos esforços de conservação por parte dos técnicos para o prolongamento 

da sua vida, com a maior manutenção das suas características possível.46 

Por isso, dever-se-á ter em consideração o seguinte47: 

- Assegurar a limpeza e inspecções regulares aos depósitos, contribuindo desta 

forma, não só para a higiene das zonas de armazenamento mas, também, para 

a vigilância e controlo de pragas;48 

- Providenciar a sensibilização dos funcionários para identificar e alertar para 

situações de risco desta natureza. 

Naturalmente, que também em fase de projecto de arquitectura existirão aspectos 

a contabilizar: 

- Os depósitos e armazéns deverão ter áreas de acordo com os objectos e 

colecções que irão albergar; 

- Esses espaços/compartimentos deverão estar devidamente ventilados e 

iluminados; 

- Os vãos (portas) de acesso a estas áreas deverão ter dimensões que permitam a 

entrada de objectos de grandes dimensões ou, pelo menos, de acordo com as 

dimensões previstas para os objectos que irá acolher;49 

- Ter acesso facilitado à zona de cargas e descargas, bem como à zona de 

exposição, nomeadamente, prevendo a existência de elevadores ou monta-

cargas; 

- Criação de circuitos de circulação fechados, ou de percursos únicos, de todos 

os funcionários e utilizadores em geral, de modo a minimizar hipóteses de 

fuga; 

- Não criar compartimentos de configurações irregulares para fácil visualização 

e monitorização por câmara de vigilância; 

                                                
46 ALMEIDA, Anabela e CARVALHO, Gabriela, “Vade Mecum - Preservação do património histórico 
e artístico das igrejas”, Instituto dos Museus e da Conservação, Lisboa, Outubro, 2006. 
47 Idem. 
48 Idem. 
49 Como exemplo, recorda-se aqui uma visita de estudo ao Museu de Paula Rego, no âmbito do ano 
curricular do mestrado em Museologia e Museografia, em que foi possível constatar que apesar de o 
edifício ter sido originalmente projectado, precisamente, para albergar algumas obras da pintora Paula 
Rego e, sobretudo, do seu marido Vctor Willing, não foram tidas em consideração as dimensões dos 
quadros. Caso paradigmático disso mesmo são as reservas que não possuem pé-direito mínimo 
regulamentar nem de acordo com a dimensão dos objectos, acabando os mesmos por permanecer, 
indevidamente, nos corredores de acesso às reservas. 
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- Prever zonas de armazenamento de detergentes e objectos de limpeza de modo 

a que estes não tenham contacto directo com as peças armazenadas e não 

provoquem acidentes e incidentes. 

 

 

2.4) Manuseamento das peças  

 

A par das preocupações acima elencadas, quer na realização e execução do 

projecto de arquitectura quer na manutenção do mesmo sobre vários prismas, e a 

limpeza e vigilância do edifício, o manuseamento das peças também deverá merecer 

cuidados aquando da execução do programa do projecto de arquitectura para um 

museu.50 

Partindo dos princípios básicos de manuseamento das peças:51 

- Executar uma inventariação das colecções, o mais completa possível, que 

permita saber a localização das obras, facilitando deste modo a detecção de 

qualquer desaparecimento ou arrumação incorrecta das peças52; 

- Providenciar a sensibilização do pessoal interveniente nestes processos, desde 

a limpeza regular, à inspecção ou manuseamento correcto das espécies 

arquivísticas, promovendo assim a sua preservação; 

- Sensibilizar o cidadão utente, dando formação aos funcionários de forma a 

estes poderem dar o correspondente apoio nesta área; 

- Implementar o armazenamento adequado e o correcto acondicionamento das 

espécies, contemplando as características próprias das peças o que facilitará o 

seu manuseamento em segurança. 

A aplicação destes conceitos e procedimentos na arquitectura poderão passar por: 

- Avaliação das necessidades de área por valência dentro de um museu: 

exposição, reservas, arquivo, biblioteca, laboratório, zonas administrativas, 

recepção, bengaleiro, cafetaria, entre outros...;  

                                                
50 LORD, Gail Dexter e LORD, Berry, “The manual of museum planning), Altamira, UK, 2001, pág. 
127, Interpretação livre. 
51 ALMEIDA, Anabela e CARVALHO, Gabriela, “Vade Mecum - Preservação do património histórico 
e artístico das igrejas”, Instituto dos Museus e da Conservação, Lisboa, Outubro, 2006. 
52 Por exemplo, nos arquivos municipais dos processos de obras é comum ocorrerem desaparecimentos 
devido ao mau arquivamento dos mesmos, ou seja, poderão ser encontrados mais tarde por mero acaso 
mas para todos os efeitos são objectos perdidos. O mesmo paralelo se pode estabelecer com os museus 
e as suas reservas, caso os objectos, apesar de devidamente inventariados, sejam mal arquivados. 
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- Na sequência dessa avaliação, aprofundar as necessidades reais dos 

compartimentos por onde as peças irão circular ou permanecer; 53 

- Delinear esses percursos e suas intercepções54; 

- Calcular dimensões dos vãos, pórticos da estrutura e raios de manobra; 

- Contar sempre com o imprevisto e com peças de dimensões ou configurações 

irregulares ou invulgares, de modo a evitar zona de contacto dos objectos com 

as estruturas do edifício, aquando do seu manuseamento e transporte. 

 

 

2.5) Segurança contra roubo/vandalismo  

 

A implementação de sistemas de videovigilância e de vigilância no local por 

meios humanos, a par dos sistemas electrónicos de segurança e sinal de alarme em 

caso de roubo serão, com certeza, os mais eficazes na prevenção ou detecção de 

roubos e/ou vandalismo dentro de um museu.55 

Assim, importa: 

- Implementar a utilização de fechaduras de alta segurança em todas as portas e 

janelas; 

- Implementação de sistemas de detecção contra roubo (sistema electrónico); 

- Assegurar a vigilância nas salas de leitura e/ou exposição (videovigilância ou 

por pessoal especializado). 

Relativamente às preocupações a ter em fase de projecto de arquitectura deverá 

procurar-se: 

- Estipular e limitar o número de entradas e saídas (portas) de público e de 

serviço; 

- Minimizar (ou pelo menos controlar) o número de vãos (janelas, frestas, 

montras,...) que possam permitir a intrusão, mesmo que de modo forçado; 
                                                
53 Juan Carlos Rico refere que “uma obra de arte coloca-se numa sala, portanto, há dois componentes 
básicos nesta relação: a peça e a arquitectura”, em “Como enseñar el objeto cultural”, Ediciones 
Trea, S. L., Gijón, 2008, pág. 112. 
54 Na generalidade dos projectos de arquitectura, independentemente da utilização dos edifícios, os 
acessos (corredores, escadas, ...) tendem a ser desvalorizados pelos arquitectos e outros projectistas. 
Muitas vezes encarados como espaços residuais ou de mera circulação tende-se a reduzir as áreas dos 
espaços de acesso por questões de gestão do mesmo e, consequentemente, de orçamento. Não se 
encara, portanto, a questão dos acessos no interior do edifício como um factor de máxima importância 
na circulação de pessoas e bens. 
55 ALMEIDA, Anabela e CARVALHO, Gabriela, “Vade Mecum - Preservação do património histórico 
e artístico das igrejas”, Instituto dos Museus e da Conservação, Lisboa, Outubro, 2006, pág. 7 a 11. 
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- Definir o percurso de visitantes e o(s) percurso(s) de funcionários; 

- Estipular que percursos, ou pontos destes, poderão coincidir, sem que daí 

advenham invasões de zonas privadas (reservas, oficinas, gabinetes,...); 

- Criar sala para colocação de equipamento de videovigilância de acesso restrito 

aos funcionários e totalmente inacessível aos visitantes. 

 

 

2.6) Fogo56 

 

Um dos mais temidos perigos num museu, na perspectiva da preservação de 

bens de valor inestimável a todos os níveis, será, com certeza, a possibilidade de um 

incêndio, sendo que “a segurança contra risco de incêndio representa geralmente um 

ponto fraco dos edifícios antigos”.57 

Dada a elevada probabilidade de ignição num meio onde existem, quase 

sempre, um número elevado de elementos combustíveis (madeira, tinta, óleo, 

têxteis,...) talvez a maior das preocupações preventivas deva recair sobre o fogo e a 

sua capacidade de se alastrar rapidamente.58 

Mostra-se por isso, fundamental: 

- A implementação de um plano de emergência efectivo contra o fogo, 

catástrofes naturais ou outro tipo de ameaças; 

- A articulação com os serviços de Bombeiros locais não só na resposta rápida 

em situações de emergência mas também no apoio técnico necessário 

incluindo vistoria regular das instalações e formação/sensibilização sobre 

comportamentos e controlo de pequenos incêndios; 

- Colocação de detectores de fumo e sprinklers59 com protectores, ou em 

alternativa, a utilização do “mist sistem”60, que debita menor quantidade de 

água à saída; 

                                                
56 ANEXO I – DL n.º 220/2008, de 12 de Novembro. 
57 APPLETON, João, “Reabilitação De Edifícios Antigos : Patologias E Tecnologias De Intervenção”, 
Edições Orion, Amadora, 2003, páginas 206 a 214. 
58 ALMEIDA, Anabela e CARVALHO, Gabriela, “Vade Mecum - Preservação do património histórico 
e artístico das igrejas”, Instituto dos Museus e da Conservação, Lisboa, Outubro, 2006, pág. 11 a 14. 
59 Equipamento de detecção e extinção do fogo, usualmente aplicados nos tectos dos compartimentos, e 
que funciona como aspersor. 
60 Equipamento idêntico aos sprinklers mas que emite menor quantidade de água. Existem diversos 
modelos, com diversos objectivos, em função da utilização a que se destinam os compartimentos onde 
são aplicados e o que se visa proteger. 
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- Ponderar alternativas à utilização de água para extinção de incêndios, 

nomeadamente, utilizando sistema de extinção de oxigénio; 

- Utilizar de preferência acondicionamentos que sejam resistentes ao fogo 

(polipropileno)61. 

O contributo do projecto de arquitectura e, neste caso, de outro projecto de 

especialidade, poderão ser preponderantes na prevenção ou na detecção de incêndios, 

do seguinte modo: 

- Elaborar projecto de segurança contra incêndios, de acordo com o DL n.º 

220/200862, tendo em consideração a categoria de risco associada a este tipo 

de utilização – museu; 

- Priorizar o projecto de segurança contra incêndios em relação ao projecto de 

arquitectura - uma bela arquitectura de nada nos serve se tudo o que estiver no 

seu interior desaparecer -  reformulando, se necessário, os seus caminhos de 

evacuação de pessoas e bens; 

- Atentar no número de saídas de emergência; 63 

- Utilizar materiais de construção e revestimento anti-fogo64. 

 

 

2.7) Inundações e/ou danos causados pela acção da água65 

 

Embora as inundações por causas naturais sejam difíceis de evitar, o bom senso 

ajuda a prevenir e minimizar os danos causados. A presença de água e a humidade 

relativa (HR) associadas, são uma fonte de degradação muitas vezes presente. Ao 

contrário de outros riscos como o fogo, inundações ou surtos de pragas, o facto é que 

a humidade está muitas vezes presente e é demasiadamente tolerada, entre outras, na 

forma de pequenas infiltrações que produzem uma HR elevada nos edifícios.66 “As 

                                                
61 Material retardador da acção do fogo. 
62 Legislação que regulamenta a implementação de sistemas de detecção e combate de incêndios em 
todo o tipo de edifícios, bem como a prévia execução de projectos que defina equipamentos e 
estabeleça percursos de emergência e modos de actuação. ANEXO I. 
63 Mínimo legal de número de saídas e distância entre elas, definido no DL n.º 220/2008 de 12 de 
Novembro. ANEXO I. 
64 Definido por tabela do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 
http://www.lnec.pt/laboratorios/lerf 
65 APPLETON, João, “Reabilitação De Edifícios Antigos : Patologias E Tecnologias De Intervenção”, 
Edições Orion, Amadora, 2003, páginas 232 a 254. 
66 ALMEIDA, Anabela e CARVALHO, Gabriela, “Vade Mecum - Preservação do património histórico 
e artístico das igrejas”, Instituto dos Museus e da Conservação, Lisboa, Outubro, 2006, pág. 16 a 18. 
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condições termohigrométricas67 também afectam o estado de conservação dos bens 

culturais, quer directamente (flutuações constantes de humidade relativa; valores de 

humidade relativa abaixo ou acima de valores críticos; etc.), quer indirectamente 

(aparecimento de colónias de micro-organismos e desenvolvimento de corrosão). 

Dada a sua importância, este é um factor que deve ser controlado, desenvolvendo-se 

no museu os mecanismos de monitorização (utilização de termohigrógrafos68, data 

loggers69, etc.) e controlo adequados, quer se tratem de meios passivos (p. ex. 

calafetagem70), quer activos (p. ex. ventilação com tratamento de ar). Outros factores 

de degradação, o manuseamento inadequado, a existência de micro e macro-

organismos, os vários tipos de vandalismo, as catástrofes naturais e humanas, entre 

outros são factores que contribuem de formas diversas para a degradação dos bens 

culturais.”71 

Alguns procedimentos que poderão ajudar a minimizar os danos: 

- A verificação e substituição de canalizações antigas, periodicamente; 

- O pessoal de limpeza deve ser alertado para o uso de água nas lavagens a 

efectuar, uma vez que a sua utilização em excesso pode ser prejudicial; 

- Para responder prontamente a situações de inundação deverá estar disponível 

um Kit de emergência preferencialmente composto por: um carrinho, 

aspirador de água, baldes e esfregonas, rolos de material absorvente, botas de 

borracha, luvas, aventais, lanternas, tesouras, cestos e sacos de plástico. 

Também devem fazer parte do referido Kit, ventoinhas e desumidificadores; 

- Todos os funcionários devem estar preparados para agir nesta eventualidade, 

efectuando-se a sensibilização dos técnicos que se encontram a trabalhar em 

zonas com documentação; 

- Existência de alarmes para detecção da subida do nível da água; 

- Utilizar de preferência acondicionamentos que sejam resistentes à água. 

Para minimizar os riscos e danos, poder-se-á propor em projecto de arquitectura: 

                                                
67 Condições de temperatura, humidade e ventilação. 
68 Aparelho que mede e regista a temperatura e a humidade relativa do ar. 
http://www.engenhariacivil.com/dicionario/termohigrografo 
69 Aparelho que realiza medições de temperatura e humidade relativa do ar (difere do termohigrógrafo 
na mecânica e na maneira de obter resultados. http://en.wikipedia.org/wiki/Data_logger 
70 Método de isolar termicamente os vãos, através de aplicação de borrachas, fitas adesivas, etc. 
71 MOREIRA, Nuno,  “Conservação preventiva - Algumas bases para a sua generalização nos museus 
em portugal”, Revista Museum, Brasil, Maio, 2002. 
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- As zonas de depósito/armazenamento de documentação devem 

preferencialmente ser colocadas nos pisos superiores e não em caves; 

- Sempre que possível, evitar a passagem das canalizações das redes de águas e 

esgotos, em divisões sensíveis, como depósitos, armazéns, laboratórios,...; 

- Apesar de questionável esteticamente, dever-se-á optar por colocar as caleiras 

e tubos de queda de águas pluviais pelo exterior do edifício evitando fugas 

para a cobertura, paredes e estrutura; 

- Preferir as coberturas inclinadas às coberturas planas, ainda que seja a 

execução desta determine a sua estanquicidade 72 , “uma vez que estas 

coberturas  tornam-se menos susceptíveis à acção da água das chuvas”73; 

- Reduzir o número de vãos exteriores, bem como as dimensões destes; 

- Utilizar materiais construtivos e de revestimento impermeabilizantes e 

resistentes à água.74 

 

 

2.8) Desastres Naturais 

 

A imprevisibilidade e a origem das catástrofes naturais é tão vasta quanto 

complexa. Apesar de hoje ser já possível prever a ocorrência da maioria dos sismos, 

tornados, precipitação, entre outros, nem sempre tal ocorre com a necessária 

antecedência. Como tal, os edifícios deverão ser projectados, calculados e executados 

contemplando essas variáveis. Contudo, deverá haver equilíbrio e sensatez, 

naturalmente acompanhados de conhecimentos técnicos e científicos, relativamente à 

necessidade de equacionar todos estes factores meteorológicos em apenas um edifício, 

sendo claro que tal variará consoante a localização geográfica do mesmo.  

Os sismos , por exemplo, “são responsáveis por diversos danos, sendo que a maior 

parte dos acidentes resultam do desmoronamento dos edifícios (colapso parcial ou 

total) e da queda de objectos ou destroços. O perigo pode ser ainda agravado por uma 

                                                
72 As coberturas inclinadas são geralmente executadas em telha o que, aliando a inclinação ao material, 
facilita o escorrimento de águas. Por seu turno, as coberturas planas tendem a prender as ás pluviais, 
caso a pendente para escoamento das mesmas seja insuficiente. Em todo o caso, a execução é que 
determina a eficiência das mesmas. 
73 APPLETON, João, “Reabilitação De Edifícios Antigos : Patologias E Tecnologias De Intervenção”, 
Edições Orion, Amadora, 2003, pág. 40 
74 Conforme estudos realizados pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 
http://www.lnec.pt/laboratorios 
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série de danos colaterais, como o deflagrar de incêndios, a obstrução de acessos, a 

inexistência de sistemas de alarme e de comunicação e pela destruição por intrusão e 

vandalismo. Perante a ocorrência de um sismo é necessário agir com rapidez e sangue 

frio, evitando situações de pânico. No entanto, existem procedimentos fundamentais 

que é importante conhecer e cumprir, para que se possam efectivamente minorar os 

danos inerentes a este tipo de desastre.“75 

A título de exemplo, sabendo-se que Lisboa é uma zona sismicamente sensível, as 

atenções no cálculo das estruturas deverão recair sobre essa variável, ao contrário do 

que deverá acontecer, por exemplo, na Guarda, onde a atenção se deverá voltar para o 

cálculo de sobrecarga de neve na cobertura.76 

Face à dificuldade de minimizar os danos ocorridos por desastres naturais, por via 

da conservação preventiva, não será de descartar: 

- A existência de plano de evacuação de bens e pessoas. 

Em fase de projecto de arquitectura é importante contemplar: 

- Boa conciliação com o projecto de estabilidade do edifício; 

- Analisar previamente quais os riscos reais a que o edifício está sujeito em 

função da sua localização; 

- Utilização de sistemas de ancoragem que sustentem as estantes e armários em 

caso de ocorrência de sismo; 

- Cuidados redobrados na fase de construção das fundações e estruturas. 

 

 

2.9) Controlo de pragas e/ou infestações 

 

Quando se fala de pragas, sejam elas de insectos, pássaros ou outros animais, e 

infecções por fungos ou bactérias, há que ter em consideração o elevado grau de 

degradação que provocam nos materiais de arquivo. Uma gestão integrada de pragas 

pressupõe evitar a criação de “fontes e atractivos” para este tipo de problemas ou seja, 

cuidadosamente, estudar a localização do arquivo.77 

Cuidados a ter: 
                                                
75 ALMEIDA, Anabela e CARVALHO, Gabriela, “Vade Mecum - Preservação do património histórico 
e artístico das igrejas”, Instituto dos Museus e da Conservação, Lisboa, Outubro, 2006. 
76 Conforme informação do Núcleo de Engenharia Sísmica do Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil (LNEC). http://www-ext.lnec.pt/LNEC/DE/NESDE/divulgacao/tectonica.html 
77 ALMEIDA, Anabela e CARVALHO, Gabriela, “Vade Mecum - Preservação do património histórico 
e artístico das igrejas”, Instituto dos Museus e da Conservação, Lisboa, Outubro, 2006. Pág. 20. 
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- Evitar proporcionar as condições ideais para a propagação das referidas 

pragas, eliminando a presença de lixo, nomeadamente de resíduos alimentares; 

- No perímetro exterior contratar empresas especializadas em controlo de pestes 

e que também identifiquem as espécies existentes; 

- Utilizar de preferência acondicionamentos, o mais estanques possível, 

executados com materiais não consumíveis por insectos ou roedores; 

- Colocar armadilhas em zonas estratégicas e inspeccioná-las uma vez por mês  

efectuando o estudo dos insectos encontrados para identificação e actuação; 

- Implementar um programa de desinfestação recorrendo ao uso de gases 

inertes, em câmaras; 

- A manutenção de valores próximos dos 10/12ºC para os depósitos, reduzindo 

drasticamente a degradação das espécies arquivísticas e ajudando no combate 

à propagação das pragas. 

Ainda que seja difícil prevenir pragas através de uma estratégia arquitectónica, eis 

algumas possíveis medidas de minimização: 

- Evitar ter por perto jardins, uma vez que estes são o habitat natural de muitas 

das referidas pragas; 

- Evitar luzes exteriores que atraiam insectos; 

- Evitar estruturas “treliçadas”78 em espaços abertos por serem alvo preferencial 

de aves; 

- Evitar o uso de sancas e cimalhas79 por serem lugares de eleição para 

nidificação; 

- A nível interno bloquear, tornar estanques portas e janelas, impedindo a 

entrada de insectos, água, poluição e outros factores de risco; 

- Evitar o uso de madeiras na construção e acabamentos do edifício dada a 

propensão para a infestação de pragas, designadamente nas caixilharias dos 

vãos “que desempenham um importantíssimo papel na sua função de 

                                                
78 Estruturas ou construções, idênticas a cercaduras ou gradeamentos, de padrões e geometrias 
complexas. Por exemplo, a cobertura interior em madeira do Pavilhão Atlântico. 
79 Elementos decorativos e de remate entre tectos e paredes, usualmente em estuque ou gesso, também 
designados de frisos, podendo ser lisos ou com motivos decorativos. 
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elementos da envolvente do edifício”80, uma vez que “a estes elementos estão 

associadas numerosas manifestações patológicas”.81 

 

 

2.10) Controlo ambiental 

 

Conseguir atingir valores ideais de temperatura e humidade relativa (HR) num 

edifício ou em parte dele, pode depender de um sistema de ar condicionado bem 

calibrado, ou do próprio clima local, pode ainda beneficiar da ausência de infiltrações 

ou da existência de uma ventilação adequada.82 

Para uma eficaz conservação preventiva dever-se-á considerar: 

- Relativamente à temperatura, os valores não devem ser demasiado elevados, 

sob pena de aumentarem a possibilidade de deterioração química dos materiais 

presentes; 

- No que diz respeito à humidade relativa será de realçar que os valores 

elevados e as oscilações da HR são ainda mais prejudiciais do que as variações 

verificadas na temperatura e estão directamente relacionadas com o 

aparecimento de fungos; 

- Estar alerta para o perigo que representam as flutuações nos valores da 

temperatura e da HR, que são susceptíveis de provocar reacções químicas, 

aumentando a deterioração das obras; 

- De salientar a necessidade de obtenção de baixas temperaturas e valores de 

humidade relativa controlados, uma vez que se sabe que duplica a longevidade 

dos bens arquivísticos por cada 5º C de temperatura mais baixa que se obtiver. 

Com um projecto de arquitectura estruturado, dever-se-á prestar especial atenção: 

- Eliminar o máximo possível de pontes térmicas, através da redução de vãos 

(portas, janelas, montras,...) e reduzir áreas envidraçadas pela concentração de 

calor e humidade que propiciam, bem como de exposição solar; 

- Conciliar o projecto de arquitectura com o projecto de comportamento 

térmico, priorizando este último; 

                                                
80 APPLETON, João, “Reabilitação De Edifícios Antigos : Patologias E Tecnologias De Intervenção”, 
Edições Orion, Amadora, 2003, pág. 74. 
81 Idem. 
82 ALMEIDA, Anabela e CARVALHO, Gabriela, “Vade Mecum - Preservação do património histórico 
e artístico das igrejas”, Instituto dos Museus e da Conservação, Lisboa, Outubro, 2006. Pág. 18. 
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- Conciliar o projecto de AVAC83 com os restantes projectos; 

- É fundamental o uso de eficientes materiais de isolamento térmico, quer na 

construção, quer nos materiais de revestimento; 

- As caixilharias dos vãos deverão ser de vidro duplo, ou triplo, com corte 

térmico, idealmente acompanhadas de filtros ou portadas interiores; 

- A cobertura do edifício deverá estar perfeitamente executada de acordo com o 

projecto de comportamento térmico. 

 

 

2.11) Luz/Foto degradação  

 

Os efeitos das radiações ultravioletas e da luz (radiações visíveis), em 

materiais de arquivo, provocam a desintegração dos polímeros de celulose, 

desvanecimento de tintas e pigmentos, escurecimento ou amarelecimento dos 

suportes. “Todos nós nos apercebemos deste fenómeno quando a nossa roupa fica 

com um aspecto ruçado, da mesma forma que acontece com a generalidade dos 

materiais que constituem os bens culturais, quer sob a acção da luz visível quer pelas 

radiações nela contidas (UV e IV). Então, devemos prover para que nos museus haja 

adequada monitorização, recorrendo-se a luxímetros e medidores de ultra-violetas, e 

controlo da iluminação, eléctrica e solar, por forma a minimizar os seus efeitos 

degradativos para a sua monitorização, para que assim possamos controlar e gerir as 

doses de iluminação anuais a que cada objecto pode estar sujeito.”84 

Dever-se-á por isso ter os seguintes cuidados preventivos:85 

- Tendo em consideração os efeitos cumulativos da foto degradação, verifica-se 

a necessidade de proteger os bens arquivísticos, utilizando acondicionamentos 

protectores, filtros U.V. em janelas, lâmpadas ou vitrinas; 

- Para materiais hipersensíveis à luz, o uso de filtros não é suficiente, devendo 

nesses casos providenciar-se um acondicionamento que os proteja deste factor 

de degradação e efectuar uma vigilância constante, devendo ainda em caso de 

                                                
83 Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado, que carece de projecto específico. 
84 MOREIRA, Nuno,  “Conservação preventiva - Algumas bases para a sua generalização nos museus 
em portugal”, Revista Museum, Brasil, Maio, 2002. 
85 ALMEIDA, Anabela e CARVALHO, Gabriela, “Vade Mecum - Preservação do património histórico 
e artístico das igrejas”, Instituto dos Museus e da Conservação, Lisboa, Outubro, 2006. Pág. 30. 
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solicitação dos mesmos para exposição ou consulta/acesso ser muito 

ponderada a sua disponibilização ao público; 

- Aconselha-se especial atenção com a iluminação de depósitos, locais de 

trabalho, incluindo salas de leitura, de forma a reduzir a intensidade, o tempo 

de exposição e a proximidade das fontes de luz. 

Tendo em consideração que o controlo ambiental, em termos construtivos, 

está intrinsecamente ligado aos níveis de luz e exposição solar admissíveis num 

museu, os factores  a ponderar em projecto de arquitectura, relativamente a este 

capítulo, tocam os itens anteriormente referidos, designadamente: 

- Eliminar o máximo possível de vãos (portas, janelas, montras,...) e reduzir 

áreas envidraçadas pela excessiva e descontrolada exposição solar; 

- É fundamental o uso de eficientes materiais de isolamento de luz natural, quer 

na construção, quer nos materiais de acabamentos; 

- As caixilharias dos vãos deverão ser de vidro duplo, ou triplo, com corte 

térmico, idealmente acompanhadas de filtros ou portadas interiores. 

 

 

2.12)  Poluição/contaminantes 

 

É fundamental providenciar a protecção das espécies arquivísticas contra os 

efeitos nocivos da poluição urbana, bem como dos contaminantes provenientes dos 

materiais comummente utilizados no nosso dia-a-dia.  

“A poluição é um problema que não tem só origem no exterior do museu, mas 

também no seu interior. Quando se trata da poluição externa ao edifício do museu, 

proveniente do tráfego automóvel, da industria ou de outras fontes poluentes, uma das 

melhores formas de controlá-lo é garantir a estanquicidade do edifício e adequar os 

sistemas de ventilação de tal forma que seja possível filtrar os agentes poluentes. No 

que concerne à poluição interna do museu, ela é tão ou mais danosa que a proveniente 

do exterior dado que pode, muitas vezes, passar despercebida. Ela tem origem, de um 

modo geral, na alteração de diversos materiais, desde as próprias vitrinas, passando 

pelo funcionamento regular de equipamentos, como é o caso das fotocopiadoras.”86 

                                                
86 MOREIRA, Nuno,  “Conservação preventiva - Algumas bases para a sua generalização nos museus 
em portugal”, Revista Museum, Brasil, Maio, 2002. 
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- Proteger todos os itens da acção de deterioração produzida pela poluição 

urbana e também pela presença da vulgar sujidade/pó, através da utilização de 

acondicionamentos protectores; 

- Providenciar a limpeza regular das salas e depósitos, tendo sempre em atenção 

a utilização de produtos que não contenham aditivos nocivos aos materiais 

arquivísticos presentes, nomeadamente amoniacais e cloros; 

- Implementação do uso de materiais estáveis, que contribuam para a 

preservação das obras em todas as circunstâncias, nomeadamente os utilizados 

nos depósitos, em exposições temporárias ou na embalagem de obras para 

transporte; 

No que respeita ao projecto de arquitectura, mais uma vez, contam como factores: 

- Evitar a localização do edifício junto de áreas potencialmente poluentes, como 

estradas, industrias,...; 

- A redução de vãos em número e em dimensão; 

- Evitar a concepção de espaços livres dentro do próprio edifício, conferindo-lhe 

maior estanquicidade possível ou, em alternativa; 

- Dar liberdade ao projecto de arquitectura mas ter controlo absoluto na 

construção do edifício. 
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4.  Caso de estudo 

 

 

O Museu de Évora87 

 
4.1) Contextualização histórica e artística 

 
4.2) Implantação Urbana 

 
4.3) O edifício do Museu de Évora 

 
3.3.1) Organização Espacial 

3.3.2) Serviços públicos 

3.3.3) Serviços de gestão 

3.3.4) Serviços de conservação e investigação 

3.3.5) Organização e articulação dos diversos serviços no edifício 

3.3.6) Tipologia do museu e das colecç\oes 

3.3.7) Conservação e segurança 

3.3.8) As Exposições Permanentes 

3.3.9) As Exposições  Temporárias 

3.3.10) Material expositor 

3.3.11) Iluminação 

3.3.12) Equipamentos técnicos 

3.3.13) Comunicação interna 

3.3.14) Divulgação externa 

3.4) Pontos fortes e pontos fracos da última intervenção no Museu de Évora 

3.4.1) Forças 

3.4.2) Fraquezas 

3.4.3) Oportunidades 

3.4.4) Ameaças 

  

                                                
87 Projecto de alterações e projecto proposto no ANEXO II. Imagens 1 a 16. Convenção de cores em 
desenhos de arquitectura definem a cor amarela para demolições e a cor vermelha para construções. 
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3.1) Contextualização histórica e artística 

 

A história do Museu de Évora remonta a 1804, quando Frei Manuel do 

Cenáculo, Arcebispo de Évora88, inaugurou a Biblioteca Pública, em que se reuniam 

também parte das suas colecções de Arte, Arqueologia e Naturália. Conforme referiu, 

também, Túlio Espanca que “o fundo geral de pintura do Museu Regional de Évora é 

altamente interessante e quantidioso [sic] em espécies, mas o seu valor intrínseco 

muito variável”.89 

Em 1834, a gestão desta Biblioteca passou para o Estado Português e, em 

1865, em duas novas salas individualizou-se a apresentação da colecção de Arte e 

Arqueologia. Formalmente, o Museu de Évora só seria criado depois da implantação 

da República, por Decreto de 1 de Março de 1915. “No que à pintura diz respeito, o 

actual Museu Regional de Évora tem em Cenáculo o seu verdadeiro fundador”90. 

Recebeu para a sua instalação algumas salas do Paço Episcopal, entretanto 

expropriado pelo governo, manifestamente insuficientes para a apresentação das 

colecções. Depois de se ter projectado a sua instalação no Convento dos Lóios, viria a 

ser instalado em 1921 no Palácio Amaral, comprado para o efeito. Em 1926, um 

violento terramoto degradou estas instalações, obrigando ao regresso das colecções às 

salas do Paço Episcopal, edifício onde mais tarde, por troca com o Palácio Amaral, o 

Museu se instalaria definitivamente em 1929. Na década de 1940, sob a direcção de 

Mário Tavares Chicó, o edifício sofre profundas remodelações que lhe conferem o 

carácter actual, assim permanecendo até às obras seguintes.91 

Em 2004 o museu abandona o edifício para a realização de obras de grande 

monta neste92, passando a funcionar temporariamente na Igreja do Convento de Santa 

Clara, apesar das difíceis condições físicas com que este se debatia.  

O museu havia de retomar ao seu edifício actual em 2009, após o término das suas 
                                                
88 MACHADO, José Alberto Gomes, “Um Coleccionador Português Do Século Das Luzes : D. Frei 
Manuel Do Cenáculo Vilas-Boas, Arcebispo De Évora”, Évora: Ciência e Vida, Évora, 1987. 
89 ESPANCA, Túlio, “As antigas colecções de pintura da livraria de D. Frei Manuel do Cenáculo e dos 
extintos conventos de Évora”, Edições Nazareth, Évora, 1949, pág. 3. 
90 MACHADO, José Alberto Gomes, “Um Coleccionador Português Do Século Das Luzes : D. Frei 
Manuel Do Cenáculo Vilas-Boas, Arcebispo De Évora”, Évora: Ciência e Vida, Évora, 1987, pág. 41. 
91 Compilação de informação recolhida no sitio da internet: http://museudevora.imc-ip.pt/ e ALEGRIA, 
António Manuel e CAETANO, Joaquim Oliveira, “Nascer na convulsão – Os primeiros anos do Museu 
de Évora (1915 – 1930)”, Comunicação apresentada nas I Jornadas de história religiosa. Sodilivros, 
Lusitania Sacra – Revista do Centro de estudos de História Religiosa da Universidade Católica 
Portuguesa, Lisboa, 2004. Ver também ESPANCA, Túlio, “Inventário Artístico de Portugal. Concelho 
de Évora, VII, Vol. I e II”, Academia Nacional de Belas Artes, Lisboa, 1966, pág. 118. 
92 ANEXO II. Imagens 1 a 8. 
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obras, relativas ao projecto de arquitectura do Arquitecto Raúl Hestnes Ferreira93, 

encontrando-se de portas abertas até aos dias de hoje, mantendo as suas reservas na 

Igreja das Mercês.94 

 

 

3.2) Implantação Urbana 

 

O edifício que acolhe o Museu de Évora foi desde a Idade Média o espaço 

onde funcionou o Palácio dos Bispos, tendo visto a sua utilização alterada em 1929 

com a instalação do Museu de Évora. 

A sua localização é a mais privilegiada da cidade, encontrando-se na parte 

mais alta, entre a Sé Catedral e o Templo Romano, perfazendo um conjunto 

patrimonial de excepção juntamente com a Biblioteca Pública, o Palácio dos Duques 

de Cadaval e o Convento dos Loios, no mais notável conjunto edificado da cidade 

intramuros. 

Sondagens arqueológicas efectuadas em 1996 mostraram que sob os alicerces 

do edifício do Museu de Évora se situa parte do pavimento do fórum romano, 

algumas habitações do período islâmico e uma zona de sepulturas medievais, pouco 

posteriores à reconquista cristã do século XII. Posteriormente à ocupação do edifício 

com o Palácio dos Bispos, na Idade Média, o edifício adquiriu a forma semelhante à 

que se conhece do século XVII, depois das obras levadas a cabo pelos Arcebispos D. 

Teotónio de Bragança (1578-1602) e D. José de Melo (1611-1633), permanecendo 

ainda hoje as armas deste último apostas à entrada principal do edifício. No fim do 

século XVIII novas obras, cuja extensão se desconhece, ligaram o Palácio ao edifício 

da Biblioteca Pública. 95 

Posteriormente, a adaptação a Museu sofreu três fases essenciais: a primeira, 

durante a direcção de Mário Tavares Chicó (1943-1966), a segunda que ocorreu com 

a abertura de parte da cave para instalação das colecções arqueológicas (1967-1986) e 

                                                
93 ANEXO II, Imagens 9 a 16. 
94 ANEXO II. Imagens 24 e 25. 
95 Conforme informação em ESPANCA, Túlio, “Inventário Artístico de Portugal. Concelho de Évora, 
VII, Vol. I e II”, Academia Nacional de Belas Artes, Lisboa, 1966, pág. 118-a. 
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a última que decorreu das obras levadas a cabo entre 2004 e 2009 sob projecto do 

Arquitecto Raúl Hestnes Ferreira.96 

Durante este último período o Museu instalou uma parte muito reduzida da sua 

colecção na Igreja do Convento de Santa Clara, transferindo a restante colecção para a 

Igreja das Mercês, onde ainda funciona a reserva e depósito do Museu de Évora, bem 

como a secção de Artes Decorativas Religiosas desde 1956.97 

 

 

3.3) O edifício do Museu de Évora 

 

3.3.1) Organização Espacial 

 

“O volumoso edifício, concebido em planta oblonga, com quatro fachadas 

isoladas, de grande massa de alvenaria, sendo a principal voltada ao norte, sobranceira 

ao Templo Romano, sofreu importantes modificações que lhe alteraram a traça 

original.”98 

O edifício do Museu de Évora articula-se actualmente em quatro pisos, 

designadamente, uma cave, piso térreo, primeiro andar e segundo andar. O acesso ao 

museu realiza-se pelo piso térreo, à cota do espaço público, e faz a distribuição para 

os restantes pisos.99 Neste mesmo piso encontra-se exposta a colecção de escultura e 

arqueologia.100 

No piso de cave, existe a particularidade de uma das zonas de exposição estar 

disponível ao público mas outra zona se encontrar em encerrada, apesar da intenção 

de vir a ser acessível e visitável. A sala de exposição visitável está destinada 

exclusivamente a exposições temporárias. Ainda neste piso encontram-se serviços de 

laboratório, oficinas e reservas.101 

                                                
96 Informação recolhida no processo de obras da Câmara Municipal de Évora (proc. n.º 1.18512). 
Projecto em ANEXO II – Imagens 1 a 16. 
97 ANEXO II – Imagens 24 e 25. 
98 ESPANCA, Túlio, “Inventário Artístico de Portugal. Concelho de Évora, VII, Vol. I”, Academia 
Nacional de Belas Artes, Lisboa, 1966, pág. 118-a. 
99 ANEXO II. Imagem 17. 
100 Descrito mais à frente, em capítulo próprio. 
101 ANEXO II. Imagem 18. 
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O primeiro está reservado exclusivamente à exposição de pintura desde o Séc. 

XV ao XX, com a recente introdução de pintura contemporânea portuguesa.102 

Finalmente, no segundo andar, completamente vedado ao público, estão os gabinetes 

dos técnicos, serviços administrativos, o gabinete do director, a sala de reuniões entre 

outras pequenas zonas de apoio.103 

 

 

3.3.2) Serviços Públicos 

 

Enquadram-se no grupo de serviços públicos os seguintes espaços: acessos à 

recepção, bengaleiro, loja, sala de apoio a cafetaria e instalações sanitárias. Estes 

encontram-se distribuídos na sua totalidade pelo piso térreo – de chegada ao museu – 

com excepção do único bloco de instalações sanitárias para o público, que se 

localizam no piso -1. 

A recepção inclui uma zona de cacifos, resolvidos de uma maneira eficaz de 

acordo com o mobiliário existente, com a mais-valia de estarem sempre à vista do 

guarda e funcionários da recepção104. 

Numa nova abordagem aos espaços museológicos, que os respeita enquanto 

locais de aprendizagem, mas sobretudo busca a sua ecletização, tem havido uma 

aposta crescente na criação de espaços de lazer e de encontro, que atraiam público que 

anteriormente não recorria a museus. Assiste-se por isso à multiplicação de espaços, 

não destinados à exposição propriamente dita, mas que os complementam de outra 

forma: na atracção do público. Entre lojas, livrarias, cafetarias, restaurantes, 

auditórios e também espaços de lazer, a oferta é cada vez mais alargada e em muitos 

casos acabam por representar uma importante fonte de receitas, a par da bilheteira. No 

caso do Museu de Évora a oferta de outros serviços, ainda que de complemento e 

apoio aos visitantes, limita-se à existência de uma loja105 e de uma pequena zona de 

cafetaria 106  no piso térreo. Em ambos os casos, é possível constatar que não 

funcionam autonomamente, ou seja, não conquistaram público para além do visitante 

                                                
102 ANEXO II. Imagem 19. 
103 ANEXO II. Imagem 20. 
104 ANEXO III – Imagem III. 
105 ANEXO III – Imagem IV. 
106 ANEXO III – Imagem V. 
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do museu que, ocasionalmente, se torna cliente. Uma das razões associadas a este 

fenómeno é o facto de nenhum destes espaços ser acessível pelo exterior, e não 

possuírem percursos alternativos ao percurso expositivo do museu, pelo que, 

evidentemente, não são opção para outros clientes que não sejam os visitantes que 

previamente pagaram o acesso ao museu com outra finalidade: visitar o museu. Outro 

factor que condena a viabilidade, neste caso, da loja é o horário praticado na mesma 

uma vez que, não havendo pessoal disponível para o atendimento, esta se encontra 

muitas vezes encerrada, ou com horários extremamente variáveis, o que dificulta a 

fidelização de um público. A loja do museu oferece desde postais de todas as pinturas 

expostas no museu, a peças de loiça, a peças de ourivesaria de design contemporâneo, 

a t-shirts, livros e merchandising diverso, que, contudo, parece não satisfazer 

plenamente o visitante. Analisando este fenómeno de perto, enquanto cliente 

potencial, é possível identificar as razões da fraca afluência com a também fraca 

oferta de produtos realmente interessantes. Por exemplo, os artigos de merchandising 

dos museus, que habitualmente têm boas vendas por se apresentarem 

simultaneamente como uma recordação do local, por serem objectos com utilidade, e 

terem preços acessíveis, são uma das grandes falhas da oferta da loja, uma vez que o 

merchandising não faz referencia ao Museu de Évora, mas sim a outros museus e 

palácios da rede nacional do IMC, que de resto, não apresentam quaisquer 

semelhanças entre si que possam justificar o sucedido. As restantes peças para venda, 

ainda que não colidam com o Museu, também não constituem novidade ou inovação 

que cative novo público para além dos visitantes do Museu. Chamando a atenção para 

o facto de que, sendo Évora uma cidade com uma afluência turística bastante 

considerável, e com tantos temas a explorar pela sua história, arquitectura, 

gastronomia e tradições, é difícil de entender que a loja não aposte e se refugie na 

imagem da cidade que a acolhe e que tanto vende fora dela. 

Quanto à zona de apoio a cafetaria, é de referir que a mesma não passa de isso 

mesmo, uma zona de apoio, uma vez que não existe propriamente uma zona de 

cafetaria mas apenas um espaço de repouso dos visitantes que têm ao dispor uma 

máquina de café e snacks. Ainda que garanta um serviço mínimo de apoio, o espaço 

tem potencial para uma pequena cafetaria, na definição comum que lhe conhecemos, 

podendo afirmar-se como local de convívio e, sobretudo, como fonte de receita para o 

museu. Não é, por isso, uma cafetaria na verdadeira acepção espacial e conceptual, 

sendo que apresenta todo o potencial para tal. Assim, avalia-se como pouco 
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satisfatória a animação, divulgação e presença da loja e da zona da cafetaria, apesar 

da localização privilegiada nas mais diversas escalas: à escala do território nacional, 

da localização geográfica na cidade, e da própria localização destes dois espaços 

dentro do edifício uma vez que estes confrontam com o alçado principal, virado sobre 

o templo romano, e dispõem de iluminação natural por via de vãos de janela, tornando 

os espaços agradáveis e acolhedores. Como estratégia para projectar a loja e a 

cafetaria no panorama da cidade, dever-se-ia avaliar a possibilidade de abrir os 

mesmos ao público, autonomamente ao percurso expositivo, nomeadamente por 

abertura de portas secundárias na fachada principal, sem comprometer a leitura de 

alçado existente. Contudo, tal mudança deve ser acompanhada também de novas 

apostas para a loja, através da oferta de novos artigos, mais atractivos e, mais uma 

vez, que reflictam o museu e a cidade que a acolhe. Quanto às instalações sanitárias, 

estas estão em boas condições de utilização. Consideram-se, no entanto, insuficiente a 

existência de um único bloco (senhoras, homens e deficientes) tendo em consideração 

a capacidade de visitantes que o museu tem e o facto de estas terem áreas reduzidas. 

De notar, ainda, que apesar de existir elevador de acesso à cave (onde estas se 

localizam), idealmente a acessibilidade às instalações sanitárias para pessoas de 

mobilidade condicionada deveria ter sido garantido no piso térreo. 

 

 

3.3.3) Serviços de Gestão 

 

Os serviços de gestão do museu, localizam-se na sua totalidade no Piso 2, o 

último, completamente autonomizado do percurso do público e com controlo no seu 

acesso, nomeadamente, no elevador. Neste piso concentram-se os serviços 

administrativos, gabinetes técnicos, sala de reuniões, duas pequenas salas de reservas 

e instalações sanitárias para os funcionários. 

O Serviço Educativo não dispõe de área de trabalho própria (sala ou o que, à 

partida, inibe o total desenvolvimento dos projectos educativos do museu. Ainda 

assim, tal factor não se releva um impedimento à realização de um programa 

educativo, nomeadamente, no âmbito das exposições permanentes e temporárias, 

visitas guiadas, jogos educativos e temáticos, assim como ateliers pedagógicos para 

um público diversificado. Nos últimos anos, a realização das principais exposições foi 
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sempre acompanhada pela edição de cadernos pedagógicos específicos para a 

realização de visitas guiadas e ateliers educativos que são disponibilizados 

gratuitamente aos participantes das actividades. O Museu Évora dispõe ainda de uma 

maleta pedagógica, com material arqueológico – ídolos-placa, machados, pontas de 

setas – dos períodos Neolítico-Calcolítico, que pode ser requisitada ao Serviço 

Educativo.  

No ano de 2010, o Serviço Educativo estreitou a colaboração com as escolas, 

adequando as iniciativas ao programa e necessidades dos alunos. O Serviço Educativo 

do Museu de Évora promove visitas regulares à colecção permanente do Museu de 

Évora e visitas guiadas subordinadas a temas específicos segundo uma programação 

própria.   

O actual programa da exposição permanente permite uma visita guiada, com 

cerca de uma hora e quinze minutos de duração, que aborda o Período Romano, o 

Período Árabe, a Idade Média e o Renascimento através da escultura e de elementos 

de arquitectura. No piso superior, onde se apresenta a colecção de pintura, a visita 

realiza um percurso didáctico com a história da pintura em Portugal do século XVI 

aos princípios do século XIX.  As visitas à colecção permanente devem ser solicitadas 

com um prazo mínimo de uma semana de antecedência por carta, fax ou e-mail, 

endereçada ao director do Museu de Évora, com a identificação da instituição escolar, 

o educador responsável, o número de visitantes e a data e o horário pretendidos.  O 

programa das visitas guiadas temáticas pode ser consultado na secção de eventos. 

 Compete ao director do Museu de Évora a autorização para a visita e a dispensa do 

pagamento da entrada.  Os grupos serão constituídos no máximo por trinta crianças 

que serão sempre acompanhados de, no mínimo, dois educadores e/ou monitores da 

respectiva instituição escolar.  Como todos os visitantes do Museu de Évora, alunos e 

educadores devem deixar os objectos pessoais de maiores dimensões nos cacifos da 

portaria.  Igualmente se aplica as normas do Museu de Évora em relação ao registo de 

imagens, que são permitidas com a exclusão do flash.  É função dos educadores e 

monitores da instituição escolar manter a ordem e o silêncio necessários à condução 

da visita guiada. A não observância das condições mínimas de urbanidade e civismo, 

que ponham em risco a conservação das peças do Museu ou incomodem os restantes 

visitantes, podem levar ao cancelamento imediato da visita guiada. 
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3.3.4) Serviços de Conservação e Investigação 

 

Os serviços de conservação e investigação ocorrem no Piso -1 no local 

assinalado em planta respectiva. Apesar de ser um espaço mais ou menos generoso 

colocam-se problemas de ordem funcional, intrinsecamente ligados ao programa e ao 

projecto de arquitectura. Como exemplo, poderá colocar-se a hipótese de vir a ser 

necessário proceder ao restauro ou conservação de uma peça de grandes dimensões, 

existe uma forte probabilidade de esta não vir a entrar na sala face ao percurso estreito 

e sinuoso até à cave do museu. Verificou-se, ainda, que na sala de restauro, foi 

instalado um conjunto de equipamento e tubagens de exaustão e ventilação, não 

previstos em projecto, que se mostram potencialmente prejudiciais à contaminação da 

sala com poeiras, que facilmente poluirão o ambiente e as peças a ser 

intervencionadas. Na sala de reserva de escultura e arqueologia, apesar do 

acondicionamento das peças ser correcto, denota-se algum descuido na arrumação de 

objectos estranhos àquele local, como por exemplo um telefone que se encontrava 

assente num capitel. Contudo, haverá (não uma justificação) mas uma razão para o 

sucedido: não foram previstas ligações para telefone em mais nenhum local das duas 

salas. Apesar de ser uma situação rectificável, dificilmente isso irá acontecer dada a 

recente intervenção no edifício. 

 

 

3.3.5) Organização e articulação dos diversos serviços no espaço do edifício 

 

O museu está organizado em três pisos por onde se distribuem as colecções de 

arqueologia107, escultura, pintura108 e ainda uma galeria destinada a exposições de 

carácter temporário. O percurso museológico que distribui-se, portanto, pelos três 

pisos, conforme se ilustra em anexo.109 No piso -1 encontra-se a galeria destinada às 

exposições temporárias110 e ainda uma área reservada a arqueologia pré-histórica e 

romana, sendo esta inacessível ao público, ainda que seja possível contacto visual a 

                                                
107 ANEXO III – Imagem VI. 
108 ANEXO III – Imagem VII. 
109 ANEXO II . Imagem 21, 22 e 23. 
110 ANEXO III – Imagem VIII. 
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partir do piso 0, pelo varandim. No piso 0, concentram-se as exposições de escultura, 

epigrafia, elementos da arquitectura dos Séculos I a XVI, nomeadamente, os 

importantes elementos do extinto Convento do Paraíso111, como colunas, uma das 

portas, entre outros. O piso térreo, que serve a entrada do museu, serve claramente de 

elemento distribuidor aos restantes espaços. Inteligentemente, permite o acesso 

independente à loja sem que seja necessário pagar bilhete de  entrada no museu. 

Ainda no piso térreo é possível visitar o claustro e diversas salas dedicadas  

exclusivamente à arqueologia e escultura, ou seja, à exposição de elementos pétreos, 

proporcionando um momento interessante de permeabilidade com a cave onde se 

encontram visíveis achados arqueológicos decorrentes das escavações no museu por 

ocasião das mais recentes obras. Em direcção às escadas de acesso ao Piso -1 e ao 

Piso 1, existe um momento de impasse, sem que esteja definido claramente o percurso 

museológico. Seguindo para o Piso -1, teremos acesso à sala de exposições 

temporárias, seguindo para o Piso 1, chegaremos até às salas de pintura. Acima deste 

piso apenas existe o piso 2, totalmente dedicado aos serviços administrativos e de 

gestão do museu, sendo este autonomizado do percurso expositivo e do visitante. Na 

generalidade os acessos e a organização entre os espaços encontra-se razoavelmente 

resolvidos, tendo em consideração a pré-existência tão vincada da estrutura deste 

edifício, onde se impunha uma intervenção de grande respeito pela sua 

monumentalidade e classificação patrimonial. Ainda assim existem falhas 

inadmissíveis, ao nível dos acessos, que poderiam ter sido acauteladas e previstas 

ainda em fase de projecto, nomeadamente: 

‐ A criação de entrada alternativa à entrada principal do museu, para cargas e 

descargas de peças; 

‐ A previsão da existência de peças de grande dimensão e, como tal, a antevisão 

de que estas teriam de circular no interior do edifício sem obstáculos; 

‐ A existência de monta-cargas ou de elevador de pessoas de dimensão 

suficiente para cumprir as duas funções. 

                                                
111 ANEXO III – Imagem IX. 
O Convento do Paraíso foi demolido em 1900 e encerrava em si diversos elementos arquitectónicos e 
decorativos de grande valor, alguns dos quais transitaram para o Museu de Évora (como as colunas 
presentes na fotografia em baixo). Outros haveriam de se perder para sempre e de outros desconhece-se 
a sua localização. In PEREIRA, Gabriel, “Estudos Eborenses”, Edições Nazareth, I Vol., 2ª Edição., 
Évora, 1947, páginas 145 a 153. 
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3.3.6) Tipologia do Museu e das suas colecções 

 

O espólio do Museu de Évora resulta em grande parte da antiga colecção 

arqueológica, artística e de curiosidades naturais do Arcebispo Frei Manuel do 

Cenáculo, um dos maiores coleccionadores portugueses do século XVIII. Este fundo 

reflecte as temáticas artísticas próprias do coleccionismo antigo: o retrato, a paisagem 

e as naturezas mortas, onde se destaca um bom conjunto da retratística da época da 

restauração e um núcleo de naturezas-mortas de Baltazar Gomes Figueira e Josefa de 

Óbidos. Na colecção arqueológica, merecem referência a lapidária e estatuária 

romana provenientes de todo o Alentejo. O Museu reúne ainda algum espólio dos 

extintos conventos eborenses e da Catedral de Évora, formando o núcleo de artes 

decorativas, com peças de mobiliário, paramentaria e ourivesaria, e também um 

importante grupo de escultura tumular medieval e renascentista. A importância e o 

carácter retrospectivo da colecção de pintura de Frei Manuel do Cenáculo foi 

acentuado por esta via, com a inclusão das treze tábuas do magnífico retábulo 

flamengo da Sé de Évora112 e com a “pintura113 de Álvaro Pires que recentemente 

passou a fazer parte das colecções do Museu de Évora”.114 

As colecções do Museu de Évora são constituídas por cerca de 20 mil peças, 

onde se destacam as colecções de Pintura, Escultura e Arqueologia.   Além do valor 

estético e a importância histórica de muitas obras, é condição única no panorama dos 

museus em Portugal, o facto do seu núcleo principal ter origem numa colecção 

setecentista de grande diversidade e abrangência, organizada por Frei Manuel do 

Cenáculo, arcebispo de Évora.   É no sistema de organização das colecções, de 

maneira a articular todos os campos de conhecimento, que se expressa a forma de 

pensar a Biblioteca-Museu e a sua função didáctica na segunda metade do século 

XVIII em Portugal.   Desse núcleo inicial e dessa condição universalista fazem parte 

também as colecções de Numismática, infelizmente saqueada durante as Invasões 

Francesas, as colecções de desenhos e gravuras, e o núcleo da Naturália, onde se 

reúnem diversos espécimes das Ciências Naturais.   A extinção das Ordens Religiosas 

contribuiu de maneira significativa para alargar o espólio, beneficiando as colecções 
                                                
112 ANEXO III – Imagem X. 
113 ANEXO III – Imagem XI. 
114 CAETANO, Joaquim Oliveira, “Álvaro Pires De Évora : Virgem Com O Menino”, Instituto 
Português dos Museus, Lisboa, 2003. Ver também ESPANCA, Túlio, “Inventário Artístico de 
Portugal. Concelho de Évora, VII, Vol. I e II”, Academia Nacional de Belas Artes, Lisboa, 1966. 
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de Pintura e Escultura, e as Artes Decorativas com a constituição diversos núcleos de 

importância como a Ourivesaria, a Cerâmica, o Mobiliário e os Têxteis.   A realização 

de inúmeras escavações arqueológicas durante o século XX, principalmente sobre a 

Pré-História e o período Romano, veio enriquecer o acervo do Museu, aprofundando 

a relação com a história da cidade e da região. 

 

 

3.3.7) Conservação e Segurança 

 

Como acima foi referido as reservas encontram-se noutro edifício – Igreja das 

Mercês – o que, à partida, compromete as condições de conservação e segurança. 

Começando por analisar esse edifício, verifica-se que a qualquer momento poderá 

acontecer uma situação de furto, incêndio ou cedência aos caprichos da natureza, 

como tremores de terra, inundações, etc., uma vez que o local não dispõem nem de 

vigilância humana, nem técnica, bem como qualquer sistema de segurança contra 

incêndios, estando, por isso, por conta da sorte ou do azar, todos os objectos ali 

existentes. A porta de acesso é em madeira, de fechadura simples e, por isso, 

facilmente vandalizável.  

Quanto ao edifício do museu verifica-se que: 

‐ Dispõem de vigilância humana; 

‐ Dispõem de meios de videovigilância; 

‐ Possui sistema de alarme, com ligação à PSP; 

‐ Não têm plano de segurança aprovado e, como tal, também não se encontra 

implementado; 

‐ Tem sistema de detecção contra incêndios e todo o equipamento necessário. 

Ainda assim, apesar de parecerem garantidas a maior parte das situações de 

risco, na realidade o facto de não existir plano de segurança e de o vigilante não ficar 

no museu 24 horas por dia, quer, à partida, denunciar que nada está garantido em 

termos de segurança. Prova disso será o facto de terem já ocorridos diversos furtos 

dentro do museu, sem que quaisquer meios de detecção ou denúncia resultassem. 
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3.3.8) As Exposições Permanentes 

 

O museu tem como exposições permanentes as que estão no Piso 0 e Piso 1, 

com escultura e arqueologia e pintura, respectivamente. Apesar do vastíssimo espólio, 

a opção de expor as actuais peças, revela um gosto pessoal, neste caso, do anterior 

Director do Museu, que era declaradamente interessado por estas duas temáticas. O 

Piso 0 que apenas poderia expor pedra face à sua grande exposição solar, difícil de 

controlar sem que para tal se inviabilizasse o claustro, ainda assim, não oferece 

surpresa quer no tipo de peças expostas (nem sempre extraordinárias ou raras) quer no 

percurso museológico, que é pouco apelativo e sem acompanhamento de explicações 

sobre o contexto e a história das peças, não cumprindo assim a sua função 

informativa. Será, contudo, de referir que grande parte das peças terão origem em 

Évora ou na região, o que acaba por dar ao museu um sentido, uma identidade, e um 

rosto perante os seus visitantes. O Piso 1, onde está patente a pintura, por oposição ao 

piso da pedra, não reflecte de forma extensiva a realidade Eborense, ou da região do 

Alentejo, apesar de se expor o Retábulo da Sé de Évora e alguns exemplos de obras 

de mestres quinhentistas (Francisco Henriques, Frei Carlos ou Gregório Lopes) que 

trabalharam na cidade ou na região. Em contrapartida, em vez de enriquecer a 

colecção com obras dos dois primeiros desses mestres que estão em reserva no Museu 

Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, mandou-se vir desse museu peças, por exemplo, 

de Domingos Sequeira que nada têm a ver com Évora. É possível assistir a exposições 

do género, e muito provavelmente de melhor qualidade artística, em qualquer capital 

Europeia e sobretudo no Museu Nacional de Arte Antiga, de que se pretendeu fazer 

uma espécie de versão “menor” e reduzida. A própria maneira como os quadros se 

encontram expostos, torna o percurso museológico desinteressante, não passando de 

quadros pendurados em paredes, com escassa contextualização, e sem uma ideia 

aglutinadora ou estratégica. 

 

 

3.3.9) As Exposições Temporárias 

 

A sala das exposições temporárias localiza-se na cave do edifício do museu, 

numa sala de forma rectangular de comprimento acentuado, relativamente à largura. 
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Esta configuração favorece, à partida, a leitura de nave ou galeria, bastante apropriada 

para esta finalidade: a exposição temporária de objectos. O acesso à sala não é o mais 

favorável apesar de ser pouco apelativo (o acesso por cave, metaforicamente, faz-nos 

descer para temas de menor relevância), de se mostrar como contra-percurso 

expositivo uma vez que não tem continuidade e obriga a um retrocesso, a sala tem de 

facto qualidades que ao longo das diversas exposições têm vindo a ser confirmadas. 

Para além da versatilidade do espaço, é importante destacar também a qualidade das 

intervenções nele, imprimindo sempre um carácter único a cada exposição sem que o 

visitante sinta que o espaço se repete. É talvez por esta capacidade de surpreender o 

espectador que as exposições temporárias no Museu de Évora, independentemente da 

temática que abordam, acabam por se transformar em casos de sucesso. Contudo, este 

não será o único espaço reservado a exposições temporárias uma vez que, 

recentemente, na sala em que se previa expor o “gabinete” da colecção de Frei 

Manuel do Cenáculo se optou por destinar a sala de exposições temporárias com 

origem noutros museus ou entidades, mesmo que essa opção, em conjunto com a 

presente exposição permanente de pintura, cause algum contraste 115. 

 

 

3.3.10) Material Expositor 

 

Existem os seguintes tipos de expositor, para as respectivas situações: 

‐ Plintos116 – para objectos escultóricos de pequeno porte e a expor em sala de 

modo a poder ser visualizado em toda a sua tridimensionalidade; 

‐ Grampos117 – para suportar objectos escultóricos de formas irregulares em 

paredes; 

‐ Prateleiras118 – para suportar objectos escultórico que têm estabilidade por si 

para se manterem assentes sobre este suporte; 

‐ Ganchos e calhas – para pinturas, tapeçarias, entre outros, de exposição em 

suporte vertical, designadamente paredes. 

                                                
115 ANEXO III – Imagem XII. 
116 Anexo III – Imagem XIII. 
117 Idem. 
118 Idem. 
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Nalgumas situações, nem sempre o suporte foi escolhido para a situação ideal, 

situação que para corrigir poderia passar não só pela escolha de outro tipo de suporte, 

mas também pela adaptação da própria peça a outro espaço dentro do museu de modo 

a favorecer a sua visibilidade119. 

Noutras situações o suporte é efectivamente desadequando, ou desajustado, 

devendo optar-se por solucionar o tipo de suporte caso a caso, quando se tratam de 

peças de superfície irregular120. 

 

3.3.11) Iluminação 

 

No Piso 0, onde se encontram expostos objectos quase exclusivamente de 

pedra, a iluminação diurna é natural, penetrando pelo claustro e janelas para a rua. 

Durante a noite são usados diversos tipos: suspensas ou fixas ao tecto, focos 

embutidos no pavimentos e outros pontos de luz diversos121. 

No Piso -1 e 1, a iluminação acontece ao nível dos tectos, onde é possível 

ajustar a posição dos focos aos quadros expostos nas parede, através de calhas que 

circulam em redor do tecto falso de todo o percurso expositivo. Nalguns casos os 

focos não estão devidamente direccionados, e nem enfatizam ou valorizam os quadros 

como poderiam, percebendo-se que a iluminação terá disso relegada para segundo 

plano. Na sala do retábulo optou-se por uma luz difusa, espalhada pelo tecto, de modo 

a não interferir com a obra do retábulo de Évora. Em todo o caso, as luzes parecem 

estar correctamente implementadas, tendo em consideração que não se trata de um 

elemento conflituoso com o ambiente e muito menos com os objectos. 

 

 

3.3.12) Equipamentos técnicos 

 

Independentemente das obrigações legais de se ter de implementar os mais 

diversos equipamentos e sinalização num espaço destinado a museu, deverá ser 

acautelado o tipo e o local desse equipamento técnico, que poderá ir desde as placas 

de sinalização de evacuação, aos extintores, sistemas de exaustação e ventilação, 

                                                
119 ANEXO III – Imagem XV. 
120 ANEXO III – Imagem XIV. 
121 ANEXO III – Imagem XVI.   
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posto de internet, aquecimento, câmaras de vigilância, termohigrógrafos 122  e 

termohigrómetro123, entre outros. 

Por diversas ocasiões é possível perceber como os equipamentos colidem com 

as peças expostas124, sendo do senso comum que, por exemplo, os aparelhos de 

aquecimento não deveriam estar no campo de visão das peças expostas. 

Relativamente ao equipamento de segurança contra incêndios, para além da 

obrigatoriedade na sua colecção poderia ter existido algum zelo na sua montagem e 

aplicação conforme os objectos a colocar  no lugar. 

 

 

3.3.13) Comunicação Interna 

 

As placas informativas e de legendagem existentes no museus125 são de 

máxima relevância, não só porque transmitem mensagens e informações, mas porque 

emitem mensagens subtis que podem tornar os objectos e os momentos mais ou 

menos apelativos, conforme as suas características. No caso do Museu de Évora as 

placas de informação 126  ao visitante são discretas, e portanto perfeitamente 

dissimuladas no edifício sem que não sejam perceptíveis, pelo que poderá ser 

graficamente uma boa opção.  

Quanto às legendas dos objectos exposto, estas adoptaram também um modelo 

e desenho simplificado, não colidindo com os objectos expostos. Por outro lado, a 

informação é sempre muito escassa, limitando-se esta à autoria, técnica e datação, 

quando possíveis, ficando por saber todo o historial do objecto. Existem dois tipos de 

legenda127 no Museu de Évora: para exposições permanentes e para exposições 

temporárias, distinguidas pelas cores branco e amarelo, respectivamente. 

 

 

 

 

                                                
122 Aparelho que mede e regista a temperatura e a humidade relativa do ar. 
http://www.engenhariacivil.com/dicionario/termohigrografo 
123 Idem. 
124 ANEXO III – Imagem XVII. Exemplos de má implementação de equipamento técnico. 
125 ANEXO III – Imagem XVIII. 
126 ANEXO III – Imagem XVIII. 
127 ANEXO III – Imagem XVIII. 
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3.3.14) Divulgação Externa 

 

Em muitos casos, o sucesso ou o fracasso dos projectos dependem da 

comunicação e da apresentação destes junto do exterior, e da continuidade da sua 

divulgação e actualização dos seus conteúdos. 

No caso de qualquer museu, ou espaço expositivo, a sobrevivência poderá 

mesmo depender da maneira como o mesmo se divulga e se propagandeia no meio, 

quer a uma escala mais restritiva quer a uma escala global, ou seja, quer se pretenda 

apenas um público local e de interesse muito focalizado na correspondente missão de 

um determinado museu, ou caso o objectivo seja mais abrangente, quer por directivas 

e imposições do respectivo órgão de tutela, quer seja pelo facto da sua missão ser 

atractiva a um público mais eclético. Em qualquer dos casos, a visibilidade para o 

exterior é fundamental, pelo que, o cuidado a ter com ela, também o deverá ser na 

mesma medida, 

Os mais imediatos meios de promoção de um museu junto do publico são, 

actualmente, a internet e as brochuras informativas, onde a informação inicial seja 

apelativa e de imediata apreensão para cativar os interessados contendo informação 

estritamente necessária para a imediata compreensão do tipo de museu e objectos se 

poderão encontrar. 

No caso do Museu de Évora, com a recente actualização do seu site na 

internet, tornou-se convidativo uma visita ao museu. Com texto explicativos sobre a 

cidade de Évora, sobre o museu e as suas colecções, é agora mais fácil obter 

informações úteis e correctas sobre as exposições patentes. Ainda de pontuar 

positivamente é a adesão às redes sociais, que para além de visibilidade permitem o 

convite em tempo útil a toda a população para participação de eventos e exposições. 

A brochura encontra-se um pouco desactualizada, não é visualmente apelativa, 

e contem pouca informação para o visitante. Consegue, ainda fornecer informação 

errada relativamente aos transportes públicos até ao museu. 

É feita propaganda junto dos meios de comunicação social da região, e na 

agenda cultural mensal, o que se tem mostrado positivo, incutindo uma nova rotina 

dos Eborenses que passa, efectivamente, pela ida ao museu de modo 

descomprometido. 
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3.3) Pontos fortes e pontos fracos da última intervenção no Museu de 

Évora relativamente à construção 

 

 

À luz do que foi referido anteriormente, e dos conhecimentos consolidados, o 

Museu de Évora será analisado em diversos aspectos, sob o método SWOT128. Serão 

identificados os seus pontos fortes e os pontos menos favoráveis, bem como as suas 

potencialidades e as ameaças eminentes, transferindo a lista de procedimentos básicos 

a ter em consideração em fase de projecto de arquitectura e encaixando-os na 

realidade actual do Museu de Évora. 

Será importante avançar com a ideia de que, apesar de ter existido um projecto 

de arquitectura recente para adaptação do edifício, continuaram por resolver muitas 

questões e eventualmente agravado outras129. A responsabilidade não caberá, com 

certeza, exclusivamente à arquitectura sendo que, no caso do ME, a articulação com o 

projecto museológico e museográfico também terá falhado. Aliás, serão os erros na 

escolha da colecção a expor, do percurso museológico, da comunicação e do serviço 

educativo que contribuem, aos olhos dos visitantes, para o insucesso de um museu, 

sendo o ME um exemplo de como não só a arquitectura terá sido decisiva para os 

resultados obtidos. 

Relativamente ao papel da arquitectura, excluindo-se a questão criativa e 

artística que se espera sempre de um projecto desta natureza, mas focando as atenções 

nas questões técnicas e de execução que contribuem para uma boa manutenção de um 

edifício e da consequente conservação dos seus valores, segue-se a análise das boas 

práticas a incluir em projecto e em obra, sendo que ambos sem indissociáveis: o 

projecto serve a obra; não existe obra sem projecto. 

 

                                                
128 In Wikipedia “A Análise SWOT ou Análise FOFA (em português) é uma ferramenta utilizada para 
fazer análise de cenário (ou análise de ambiente), sendo usado como base para gestão e planeamento 
estratégico de uma corporação ou empresa, mas podendo, devido a sua simplicidade, ser utilizada para 
qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de um blog à gestão de uma multinacional. A 
Análise SWOT é um sistema simples para posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa no 
ambiente em questão. A técnica é creditada a Albert Humphrey, que liderou um projeto de pesquisa na 
Universidade de Stanford nas décadas de 1960 e 1970, usando dados da revista Fortune das 500 
maiores corporações. O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês, e é um acrónimo de Forças 
(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).” 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Análise_SWOT 
129 Ver grupo 3.3.2 - Fraquezas e grupo 3.3.4 - Ameaças. 
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3.3.1 Forças 

 

Após diversas intervenções no edifício do Museu de Évora que nos levaram 

até à situação que conhecemos actualmente, há que considerar como uma grande 

vantagem, relativamente a todas as anteriores intervenções, os conhecimentos e as 

tecnologias (quer técnicas quer materiais) que temos ao nosso dispor actualmente. 

Certamente que essa evolução aconteceu desde sempre e continuará a ocorrer, 

sobretudo numa área em crescente desenvolvimento como é a da construção, pelo que 

será de esperar que futuras intervenções venham sempre acrescentar algo de 

importante e que não se tenha feito até então. 

Partindo deste pressuposto, de que a tecnologia está ao serviço da arquitectura 

e da construção dos edifícios, poder-se-á aumentar substancialmente a lista de 

benefícios e pontos fortes nas condições que um museu poderá ter actualmente, quer 

no que é dado a conhecer ao público, quer nos bastidores, que são uma parte 

fundamental para que as obras cheguem ao público em perfeitas condições. Assim, no 

Museu de Évora é possível verificar as seguintes vantagens ou pontos fortes no 

edifício, relativamente aos diversos factores e componentes do mesmo: 

 

 

• Manuseamento de peças 

 

- A avaliação das necessidades de área por valência dentro de um museu (é 

equilibrada exposição, reservas, arquivo, biblioteca, laboratório, zonas 

administrativas, recepção, bengaleiro, cafetaria, entre outros...). Sendo que o 

projecto de arquitectura respeitou maioritariamente a estrutura e a métrica do 

edifício, esta seria, à partida, uma grande condicionante para este factor de 

distribuição de valências. A configuração do edifício, com os seus grandes 

corredores e salas, permitiu a existência de salas de exposição e de acesso ao 

público nas zonas mais nobres e interessantes arquitectonicamente. As zonas 

técnicas, que não carecem de espectacularidade espacial mas carecem sim de 

áreas devidamente condicionadas e controladas, puderam ser facilmente 

resolvidas nos pisos superiores do edifício, num circuito à parte e interdito aos 

visitantes. 
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Apesar de ter sido bem conseguido estruturar e hierarquizar os espaços, não 

terão sido tão bem sucedidos os percursos entre eles. Das reservas às salas de 

exposição existem longos e sinuosos percursos como se constatará mais à 

frente no capítulo de “Fraquezas” da intervenção. 

 

 

• Segurança contra roubo e vandalismo 

 

- Estipular e limitar o número de entradas e saídas (portas) de público e de 

serviço é fundamental numa fase de projecto de arquitectura. No caso do ME 

foi extremamente bem sucedido este controlo. O número reduzido de acessos 

(apenas um acesso principal e duas saídas de emergência) permitem ter um 

controlo mais facilitado sobre os mesmos. 

- Relativamente aos restantes vãos (janelas, varandas, saídas de emergência,...) 

que existem em grande número por todo o edifício, seria claramente 

constrangedor alterar a sua existência uma vez que são demasiado marcantes 

na imagem que conhecemos do edifício. Neste caso, poderão ser considerados 

uma fraqueza e não um ponto forte. 

- Definir o percurso de visitantes e o(s) percurso(s) de funcionários, é fulcral. 

No caso do ME existem percursos comuns e percursos exclusivamente 

destinados aos funcionários, pelo que se poderá considerar que o projecto foi 

bem-sucedido neste campo. 

 

 

• Fogo130 

 

- Independentemente de se poder cumprir, em projecto e em obra, com todas as 

normas que respeitam à segurança contra risco de incêndio em edifícios, nada 

garante que tal funcione até que venha a ocorrer um incidente causado pelo 

fogo. Naturalmente que o carácter preventivo poderá minimizar, até na 

totalidade, uma catástrofe para bens e pessoas, no entanto, é conhecido que 

mesmo que todo o equipamento funcione, se o factor humano falhar (muitas 

                                                
130 Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro. ANEXO I. 
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vezes os funcionários desconhecem os procedimentos a ter em caso de 

incêndio), ou vice-versa, compromete-se todas e quaisquer boas intenções na 

hora de projectar o edifício. Numa perspectiva de salvar as pessoas em 

primeiro lugar, o ME é um facilitador, por si, da fuga rápida para o exterior e 

da ventilação imediata das divisões que o compõem. O grande número de vãos 

nas fachadas, se prejudiciais noutras perspectivas de segurança e conservação, 

podem ser bastante vantajosos no caso de incêndio, permitindo a exaustão de 

fumos, gases e até pessoas e bens. 

 

 

• Inundações e danos causados pela acção da água 

 

- Face à recente intervenção na cobertura do edifício (telhados e terraços) com 

total substituição da mesma e execução de todos os trabalhos que daí advêm 

(impermeabilização, detecção e reparação de roturas, eliminação de pontos 

sensíveis e previsivelmente passíveis de acumular águas131, aplicação de 

materiais de acabamento) a cobertura encontram-se em bom estado. Contudo 

deve ser o elemento do edifício a ser mais vigiado e de manutenção mais 

rígida, uma vez que os telhados são a primeira protecção de qualquer edifício 

e o primeiro meio de prevenir infiltrações, roturas dos materiais e, 

consequentemente, a estabilidade e saúde do edifício na sua generalidade. 

- Parte integrante da cobertura e do escoamento das águas pluviais são as 

caleiras e tubos de queda que deverão estar perfeitamente executados e 

desimpedidos. Apesar de esteticamente questionável, por questões de 

segurança e manutenção, as mesmas devem localizar-se no exterior das 

paredes e não no seu interior. Em caso de rotura de um dos canos, além de se 

tornar mais facilmente identificável onde a mesma terá ocorrido, as águas 

pluviais, no pior dos cenários, escorreram pelo exterior da parede e não pelo 

seu interior, degradando todos os elementos construtivos que encontrar e, 

consequentemente, atingido o interior do edifício e dos objectos que nele se 

encontrem.  

                                                
131 Como caleiras antigas desactivadas; cicatrizes de anteriores intervenções que ficaram por rematar; 
materiais que acumulam ou absorvem lentamente água (como por exemplo madeiras de antigas asnas 
ou sistemas de suporte ou estruturais), entre outros. 
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No caso do Museu de Évora as canalizações de recolha de águas pluviais 

localizam-se no exterior do edifício e encontram-se devidamente executadas, 

passando a ser preocupação permanente, a vigilância e manutenção das 

mesmas face aos entupimentos que podem facilmente ocorrer nas mesmas. 

- Relativamente à configuração da cobertura, no Museu de Évora estamos 

perante a situação ideal para encaminhamento das águas pluviais: uma 

cobertura com diversas águas inclinadas, executada em telha de canudo. 

Apesar de estarem em voga as coberturas planas, e de muito se ter já avançado 

na construção eficaz das mesmas, as coberturas inclinadas continuam a 

oferecer mais garantias em como as águas pluviais são encaminhadas por 

gravidade para as caleiras e, portanto, reduzindo bastante a possibilidade de 

existirem entupimentos ou acumulação de águas. As varandas e terraços, além 

de constituírem uma pequena percentagem da cobertura132, estão devidamente 

impermeabilizadas e têm acesso fácil e imediato em caso de se verificar 

alguma anomalia no seu escoamento de águas; 

- O número de vãos poderá ser um problema na hora de travar inundações. 

Ainda que estejamos perante um edifício com um número generoso de vãos, 

os mesmos estão protegidos por caixilharias e portas estanques que asseguram 

a estanquicidade por um período considerável de tempo. 

 

 

• Controlo ambiental 

 

- Termicamente o edifício que tem a seu favor a antiguidade da sua construção 

e, como tal, a sua estrutura maioritariamente constituída por pedra e taipa133, 

com introdução de novos materiais a cada nova intervenção realizada, 

podendo, por isso afirma-se que existe uma construção mista (da pedra ao 

betão). O facto das paredes exteriores e estruturais serem uma combinação 

entre pedra e taipa, a espessura das mesmas pode atingir os 1,20m, 

constituindo, assim, uma barreira térmica bastante eficaz. Aliando a espessura 
                                                
132 Os terraços e varandas tendem a ser desvalorizados como elemento integrante de um edifício, no 
entanto, um terraço ou uma varanda são, comumente, a cobertura de partes dos edifícios, obtendo a 
mesma importância de um típico telhado. 
133 Informação recolhida da descrição da ficha de monumento do inventário do património 
arquitectónico (SIPA), da extinta Direcção Geral de Monumentos Nacionais (DGEMN), que transferiu 
competências para o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). 
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e materialidade das paredes portantes aos pés-direitos de cada piso134 de 

grandes dimensões, culminado em todo o piso térreo em tectos abobadados, o 

conforto térmico no interior é, à partida, elevado, mesmo que não fosse 

necessário recorrer à climatização artificial. 

- Ainda que não seja possível, apenas por observação, garantir quais os 

materiais utilizados na última grande intervenção, é possível verificar que as 

caixilharias utilizadas nos inúmeros vãos, são perfis em madeira maciça com 

corte-térmico e filtros embutidos, de movimento mecânico, que permite vedar 

na totalidade o vão ou na medida que se pretender e considerar adequada, por 

exemplo, à hora do dia. 

- Mais uma vez, a cobertura do edifício adquire especial importância uma vez 

que se trata de uma importante ponte térmica. Um eficiente isolamento e 

execução permitem que o edifício mantenha a sua temperatura estável ao 

longo das diferentes horas do dia, e das diferentes estações do ano, demorando 

muito tempo a variar entre os diferentes picos de temperatura. 

 

 

• Luz/foto degradação 

 

- Os diferentes pisos do museu requerem diferentes tipos de protecção porque 

todos encerram em si diferentes utilizações e diferentes necessidades em 

função dos objectos neles expostos.  

- Na cave (sem exposição à luz solar) é utilizada apenas luz artificial 

perfeitamente controlada em função da exposição temporária em exibição (que 

pode ser bastante variável) e da exposição permanente de estatuária em pedra, 

que exigem condições diferentes.  

- O piso térreo, todo dedicado à estatuária, é também aquele que mais está 

exposto à luz natural, sobretudo graças ao claustro central e ao elevado 

número de vãos nas fachadas, ambos muito difíceis de controlar, pelo que se 

mostra acertada esta opção museológica.  

- No primeiro andar, dedicado à pintura, tendo em consideração o excesso de 

vãos para o exterior e os efeitos cumulativos da foto degradação que os 

                                                
134 Distância medida na vertical entre pavimento e tecto, que resulta na altura dos compartimentos. 
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mesmo acarretariam, verificou-se a necessidade de proteger os objectos 

expostos, utilizando acondicionamentos protectores, como os filtros ou telas 

embutidas nas caixilharias, que permitem a absoluta estanquicidade da luz 

natural, sendo todas as salas de pintura controladas com luz artificial 

devidamente concebida em projecto de especialidade específico. 

 

 

3.3.2 Fraquezas  

 

No que concerne a fragilidades do edifício do Museu de Évora, resultado da 

adaptação do mesmo a uma funcionalidade distinta da anterior, é possível verificar as 

seguintes fraquezas ou falhas na resposta da arquitectura aos diversos procedimentos 

de conservação a ter em consideração: 

 

 

• Manuseamento de peças 

 

- A avaliação das necessidades de área por valência, apesar de poder ter-se 

revestido de uma postura criteriosa, não terá sido suficiente para combater a 

estrutura e compartimentação pré-existente tão definida, como os tectos em 

abóbadas e a estrutura ortogonal desenvolvida a partir do claustro. 

- Os percursos e intercepções acabaram por ficar definidos também em função 

da estrutura rígida do edifício, fragilizando, assim, as potencialidades de uma 

arquitectura mais ousada e ajustada às necessidades expositivas mas, 

sobretudo, às questões de transporte e manuseamento das peças. O acesso à 

cave é o caso paradigmático da insuficiência de espaço para a movimentação 

das peças para outros locais do museu. 

- Os vãos e os corredores são de dimensões generosas, contudo, os ângulos de 

curvatura e a existência de três pisos sem que o mesmo esteja munido de 

monta-cargas são um ponto desfavorável na adaptação deste edifício sendo 

que o monta-cargas deveria ter sido encarado como uma prioridade. Assim, a 

deslocação de todos os objetos é realizada “em mãos”, com todos os riscos 

subjacentes ao erro humano no transporte dos objectos. 
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- Apesar de, desejavelmente, o projecto de arquitectura dever prever a 

possibilidade de virem a ocorrer exposições onde constem peças de formas 

irregulares e de grandes dimensões (mesmo que ocasionalmente), pode-se 

estar perante um edifício onde é impossível alterar a estrutura, como é o caso 

do Museu de Évora, que nesse sentido se vê limitado ao tipo de exposições 

que poderá albergar. 

 

 

• Segurança contra roubo e vandalismo 

 

- O excesso de vãos, como já foi referido, mostra-se uma contrariedade em 

diversas frentes do projecto e relativamente à segurança não é excepção.  

- Outra fragilidade que não foi colmatada com projecto em projecto de 

arquitectura foi a criação de sala, de acesso restrito, exclusiva à vigilância do 

museu. A vigilância é realizada a partir da recepção em local perfeitamente 

acessível por qualquer visitante e facilmente violável tendo em consideração 

que não existe qualquer restrição no acesso à área onde se localiza. 

 

 

• Fogo135 

 

- O maior inimigo do fogo são os materiais condutores do mesmo, como as 

madeiras, os plásticos e outros materiais inflamáveis, existentes em 

abundância no museu e que poderiam ter tido melhores alternativas. O 

segundo maior inimigo, no caso de não se conseguir ultrapassar o primeiro, é a 

eficiente evacuação de pessoas e bens. Neste campo, o Museu de Évora 

conseguiu resolver em projecto de arquitectura a questão das saídas de 

emergência, anteriormente inexistentes, com excepção da porta principal do 

museu que se mostrava, claramente, insuficiente, em caso de fuga. 

Apesar de existir apenas uma saída de emergência por piso, conseguiu 

conciliar-se as mesmas num única conjunto de escadas, localizadas em 

azinhaga entre o Museu e a Sé de Évora. Contudo, o ponto fraco da 
                                                
135 Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro. ANEXO I. 
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intervenção, está no sub-dimensionamento das escadas e na estratégia de as 

colocar numa área reduzida e de difícil acesso. Mostram-se ainda 

insuficientes, pela sua dimensão reduzida e complexidade estrutural, para 

salvar bens ainda que sirva o propósito de salvar pessoas.  

 

 

• Inundações e danos causados pela acção da água 

 

- As reservas localizam-se fora do edifício do Museu de Évora136 que, apesar de 

apresentar outros factores contra, nesta situação pode colocar a salvo toda a 

colecção. No entanto, o museu tem cave e nela concentra uma zona de 

exposição (ainda não acessível ao público) e uma pequena zona de reservas 

associada a laboratórios e oficinas. Em programa de arquitectura esta situação 

deveria ter sido contornada e apresenta-se como uma das fraquezas mais 

evidentes deste projecto de adaptação. 

 

 

• Desastres naturais 

 

- Évora localiza-se numa zona de moderada actividade sísmica137, e os cálculos 

de estabilidade do edifício terão tido esse factor em linha de conta, contudo, 

por se tratar de uma remodelação no edifício existente não terá sido possível 

inserir outros mecanismos ou sistemas estruturais que garantam a absoluta 

inércia do mesmo no caso de um abalo sísmico de maior intensidade. 

- Relativamente a outras catástrofes naturais, não se verificou existirem razões 

para as contemplar em fase de projecto. 

 

 

 

 

                                                
136 As reservas do ME estão concentradas na Igreja das Mercês, a cerca de 1km do local. Ver ANEXO 
II – Imagens 20 e 21. 
137 Conforme informação do Núcleo de Engenharia Sísmica do Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil (LNEC). http://www-ext.lnec.pt/LNEC/DE/NESDE/divulgacao/tectonica.html 
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• Controlo de pragas e/ou infecções 

 

- A localização do edifício em pleno centro histórico dificulta a eliminação de 

alguns factores facilitadores da existência de pragas e infecções, como, por 

exemplo, o facto de existirem plátanos em contacto com o edifício, por haver 

circulação automóvel e, consequentemente, poluição e, ainda, pela existência 

de iluminação pública, sem qualquer controlo ou restrições em função da 

existência do museu. 

- No interior, o claustro apresenta-se como o ponto fraco no controlo de pragas 

e infecções uma vez que permite acesso directo ao interior do museu e tem a 

agravante de possuir uma fonte, que serve de chamariz a pequenos pássaros, 

contudo, o mesmo é feito apenas pontualmente e com o devido controlo por 

parte dos funcionários.  

- A maior falha no controlo de pragas surge, no entanto, em algo perfeitamente 

contornável em projecto de arquitectura e que, no entanto, se pareceu ignorar. 

O revestimento do pavimento de todas as salas de exposição é em soalho de 

madeira, material, como se sabe, muito propenso à criação de bichos da 

madeira e que, rapidamente, se propagam a outras peças do museu como as 

molduras que guarnecem os quadros, causando danos nas mesmas. 

 

 

• Controlo ambiental 

 

- À parte da necessária climatização mecânica, no que concerne à arquitectura e 

à função de um estudo prévio e posterior projecto, o objectivo será sempre 

reduzir o número de vãos, por serem pontes térmicas e eficientes propagadores 

de temperatura, poluição e iluminação natural que, raras vezes são factores 

aceitáveis num museu. Mais uma vez, no caso do Museu de Évora, esse 

controlo mostra-se difícil de contornar com um projecto de arquitectura para 

adaptação do edifício por ser prioritário o seu enquadramento histórico. 
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• Luz/foto degradação 

 

- Mais uma vez, o excesso de vãos, são um inimigo neste campo. Apesar de 

estarem todos protegidos por filtros, idealmente estes não deveriam existir. 

- O claustro, que catalisa praticamente toda a luz natural existente no piso térreo 

não se transforma numa ameaça maior pelo facto de se ter optado, 

correctamente, em expor apenas objectos em pedra. Caso fosse necessário 

obter o estancamento total de luz natural, ter-se-ia de proceder ao 

encerramento da cobertura sobre o claustro. 

 

 

• Poluição/contaminantes 

 

- Se a localização do edifício, por um lado, é favorável sob o aspecto da 

valorização da arquitectura e da facilidade de acesso ao museu, por outro lado, 

localiza-se numa zona de árvores de grande porte, de folha caduca e que 

proporcionam grande proliferação de folhagem, pólenes e, ainda, a nidificação 

de pássaros, como é o caso dos plátanos ali existentes. Não sendo a situação 

ideal do ponto de vista da manutenção do edifício fora de espaços com 

vegetação, a eliminação dos plátanos nunca foram uma possibilidade pelo que 

se teve de jogar sempre com o factor da sua existência. 

- Apesar da localização do museu na zona monumental da cidade, em particular 

do centro histórico, há acesso automóvel ilimitado, com a agravante de existir 

possibilidade de permanência de veículos nas diversas bolsas de 

estacionamento. Apenas um plano estratégico que visasse os interesses da 

conservação de todos os edifícios de relevo que ali existem (Museu de Évora, 

Biblioteca Pública, Templo Romano, Sé de Évora, Palácio de Cadaval, para 

referir apenas os mais importantes) se poderia ultrapassar este problema, pelo 

que aqui não se trata de enquadramento no território em fase de projecto de 

arquitectura mas de estratégia urbanística que deve partir de fora para dentro, e 

não o inverso. 

- O número elevado de vãos constitui um embaraço para a função de museu, 

como já foi possível verificar em relação a outras factores a controlar em fase 
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de projecto. Neste caso, face à impossibilidade de eliminar vãos, os mesmos 

foram protegidos e estancados por via de caixilharias de vidro triplo com 

filtros embutidos na mesma de modo a encerrá-los totalmente, caso se mostre 

necessário sem que, no entanto, isso interfira com a imagem exterior do 

museu. 

- Na perspectiva de evitar o máximo de pontos de contacto com o exterior, o 

claustro existente no museu, apresenta-se como um problema a contornar. A 

alternativa à manutenção de um espaço descoberto como se encontra, seria a 

construção de uma cobertura (eventualmente amovível) tendo-se, contudo, 

neste caso, optado por manter o espaço aberto, reforçando assim o 

encerramento dos vãos de acesso a este. 

 

 

3.3.3 Oportunidades  

 

Adoptar uma postura crítica é abrir uma oportunidade para melhorar os 

aspectos menos conseguidos e potenciar os elementos positivos. Mesmo nos projectos 

mais pormenorizados e com estudos prévios mais exaustivos, é comum reconhecer-se 

no decurso da obra ou até mesmo, apenas, quando o edifício passa a ser usufruído 

pelas pessoas, que algumas coisas deveriam ter sido diferentes. Quando nos 

apropriamos do espaço é quando lhe detectamos as falhas mas também quando 

percebemos o que se poderia ter feito de diferente.  

O Museu de Évora não será excepção e existem alguns momentos e elementos 

na sua arquitectura que poderiam ainda ser melhorados para aperfeiçoar ou potenciar 

a utilização do mesmo. Apesar de o projecto de arquitectura se encontrar consolidado 

e a sua execução se mostrar algo definitiva existem, pontualmente, algumas 

oportunidades para melhorar o existente, com particular enfâse para o claustro e para 

os materiais de acabamento, onde se mostra viável ainda alterar algumas situações 

que se mostram como pontos frágeis na conservação dos objectos do museu. 
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• Fogo138 

 

- A maior fragilidade, neste aspecto, será a escassez de saídas de emergência. 

Apesar dos inibições formais e espaciais, considera-se possível criar novas 

saídas de emergência nos vários pisos do edifício, sobretudo quando este 

possui tantos vãos. Vão que poderão ser inconvenientes em diversos factores 

mas que, neste caso, podem facilitar a fuga de pessoas e bens em caso de 

emergência. 

- Outro factor que poderá ser usado a favor da fuga em caso de incêndio é a 

existência do claustro. Não sendo uma tipologia comum e ideal do ponto de 

vista da conservação dos objectos expostos, neste caso, poderá ser valorizado 

e adaptado para acolher um ou diversos pontos de fuga para o próprio claustro 

ou, ainda, de acesso à via pública, dada a proximidade com a saída principal 

do museu para o exterior. 

 

 

• Inundações e/ou danos causados pela acção da água 

 

- Mais uma vez o claustro pode apresentar-se como o elemento fundamental 

para a resolução ou minimização de danos no edifício por via de estragos 

causados pela água. Apesar da sua presença ser um factor de distinção pela 

positiva, poder-se-ia reconsiderar a possibilidade de encerrar o mesmo, 

eventualmente com uma cobertura em vidro, de modo reduzir o número de 

fachadas afectadas pelas chuvas e o fluxo de água a ser escoado a partir do 

claustro.  

- Com esta possibilidade reduzir-se-ia em 50% o número de fachadas atingidas 

pelas chuvas e, consequentemente, a possibilidade de ocorrência de 

infiltrações e de aumento do nível de humidade dentro do edifício.  

 

 

 

 

                                                
138 Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro. ANEXO I. 
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• Controlo ambiental e de poluição e contaminantes 

 

- Eliminar o máximo possível de pontes térmicas, através da redução de vãos 

(portas, janelas, montras,...) é um dos factores de controlo ambiental e de 

poluição e contaminantes mais básico na conservação dos museus. 

- No caso em apreço, e tendo em consideração a já referida impossibilidade de 

encerrar os vãos nas fachadas do edifício, caso se mostrasse imperativo obter 

total estanquidade do edifício dever-se-ia, antes de mais, priorizar o 

encerramento do claustro, permitindo ou não a sua iluminação natural, através 

da utilização de estrutura translúcida. 

- Na situação actual, e supondo não ser necessário proceder a qualquer 

encerramento do claustro, dever-se-ia, pelo menos, ponderar substituir as 

caixilharias existentes em ferro por caixilharias em alumínio com vidro duplo 

ou triplo, com corte térmico e com filtros solares incorporados de modo a 

minimizar o impacto térmico sobre as mesmas, tendo em consideração que o 

ferro é um poderoso condutor de temperaturas. 

 

 

3.3.4 Ameaças  

 

Analisando e fruindo o espaço do Museu de Évora, é possível constatar que o 

projecto de arquitectura, ainda que de intervenção limitada e respeitando a pré-

existência, poderia ter ido mais além, na perspectiva de que se trata de um 

equipamento cultural, sobretudo no contexto social e urbano da cidade de Évora e 

que, como tal, poderia ter merecido mais arrojo sem colocar em causa as questões da 

conservação e preservação do património. 

Nessa óptica, e mesmo do ponto de vista do funcionamento do museu, são 

detectados momentos que não só se apresentam como fraquezas da intervenção, como 

representam ameaças eminentes ou inevitáveis no futuro. As maiores ameaças serão, 

naturalmente, as que não terão resolução fácil ou as quais tenham agora um custo 

superior ao ganho que daí adviria. 
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• Manuseamento das peças  

 

- A par da existência de um piso em cave no museu, com todos os problemas a 

isso associados e que mais a frente se fará referencia, a maior fragilidade do 

Museu de Évora é a inexistência de reservas no mesmo. Não pelo facto destas 

não estarem no mesmo edifício mas pelo esforço e riscos que implica a 

deslocação de peças da reserva para o museu. 

- A reserva do museu localiza-se dentro do centro histórico de Évora, na Igreja 

das Mercês, a cerca de 1km de distância mas de acesso difícil face aos 

arruamentos estreitos e sinuosos que dividem ambos os edifícios, dificultando 

até o transportes em camiões139. 

- Como consequência de não existirem reservas no edifício do museu, parece 

não ter sido acautelado um local para cargas e descargas, bem como um 

acesso de serviço autónomo do acesso dos visitantes e funcionários, 

realizando-se todas as movimentações e acessos ao museu pela única porta de 

acesso principal, tornando-se este facto um risco no transporte dos objectos. 

- No interior do edifício as maiores ameaças no manuseamento das peças está 

no primeiro andar – destinado à exibição de pintura – onde os quadros de 

grandes dimensões têm dificuldades acrescidas em caso de terem de ser 

movimentados, quer pela largura dos corredores de exposição, quer pela 

largura dos vãos e os ângulos de curvaturas entre eles.  

- Relativamente à intervenção do projecto de arquitectura neste aspecto, o 

mesmo apenas poderia ser bem sucedido sacrificando algumas paredes 

estruturais, com reforço das mesmas com recurso a estruturas de ferro.  

 

 

• Segurança contra roubo/vandalismo  

 

- Claramente o excesso de vãos de acesso ao exterior do edifício, 

inclusivamente em zonas de pouca visibilidade e exposição aos transeuntes, 

mostram-se como a maior ameaça à segurança dos objectos do museu. 

 

                                                
139 Conforme ilustrado em plantas constantes do ANEXO II – Imagens 24 e 25. 
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• Fogo140 

 

- A ameaça do fogo tem duas frentes: os bens e as pessoas.  

Pensar na evacuação de ambos exige um esforço a nível de projecto de 

arquitectura que, no caso do museu de Évora parece ter ficado parcialmente 

satisfeito no que concerne a evacuar pessoas. 

- Relativamente à evacuação de bens em caso de incêndio a maior ameaça é a 

existência de uma única porta de saída com capacidade e dimensão que 

permita retirar os objectos de dentro do museu. 

- Acresce o facto de os objectos mais transportáveis, em função do seu tamanho 

e peso, se localizarem no piso superior, enquanto que no piso térreo estão os 

objecto de pedra, irremovíveis. 

- Com alguma certeza se afirma que em caso de incêndio de grandes dimensões 

no museu, os objectos não terão qualquer hipótese de ser postos a salvo no seu 

exterior. 

 

 

• Inundações e/ou danos causados pela acção da água 

 

- A água infiltra-se por força da gravidade e, como tal, o seu percurso é, 

previsivelmente, no sentido descendente, assim, em caso de inundações ou 

roturas de canalizações as águas irão depositar-se nos pisos mais abaixo e em 

cavidades ou recantos que não possuam drenagem. 

- O Museu de Évora possuindo um piso em cave terá, à partida, um grau de 

risco elevado no caso de ocorreram inundações, sendo esta a maior ameaça de 

todo o edifício, uma vez que neste piso se encontram depositados alguns 

objectos fora das reservas e onde se localiza, ainda, a sala de exposições 

temporárias. 

- Outra ameaça é a das canalizações de águas e esgotos que passa, 

indiscriminadamente, por umas das salas de restauro localizada na cave e que, 

em caso de rotura, danificará facilmente os objectos ali existentes. 

                                                
140 Decreto-Lei n,º 220/2008 de 12 de Novembro. ANEXO I. 
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- À parte dos benefícios que o claustro possa trazer ao Museu enquanto espaço 

social, este apresenta-se como um acréscimo de preocupações relativamente às 

águas pluviais uma vez que estas entram e permanecem indiscriminadamente. 

Até que não haja entupimentos das caleiras e dos sumidouros, um anormal 

fluxo de águas pluviais pode por em risco todos os objectos em exposição do 

piso térreo e da cave. 

 

 

• Luz/Foto degradação  

 

- Face ao elevado número de vãos e, consequentemente, de fontes de 

iluminação natural, a maior ameaça no campo da iluminação será mesmo a 

falta de controlo na recepção de emissão de luz natural, quer pelas fachadas 

exteriores quer pelo pátio do claustro, todo envidraçado e sem qualquer 

protecção. 

- A degradação natural que ocorre nos objectos expostos, é altamente 

potenciada por esta falta de controlo colocando mesmo em risco a duração de 

vida da mesma. 
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5.  Conclusão 

 

 

“Há perguntas a que não poderíamos responder 

se não fossemos homens livres.” 141 

 

 

 

Durante a presente dissertação pretendeu-se questionar e obter respostas sobre 

a relação entre a arquitectura e os arquitectos e o papel de ambos na adaptação de 

edifícios existentes, com anteriores utilizações, no caso, a museus.  

Nesta abordagem sobre cuidados e boas práticas de projectar museus, 

consideraram-se como factores a ter em ponderação, o conhecimento exaustivo do 

edifício, a avaliação das necessidades ou valências a constar de um novo projecto de 

arquitectura e, ainda, a importância de conciliar o programa arquitectónico com o 

programa museológico, sem descurar os protagonistas envolvidos, todos os 

profissionais desde a arquitectura, às diversas áreas da engenharia, à museologia, aos 

construtores, entre outros. Nesta lógica, é abordada a legislação aplicável que define 

desde as fases dos programas de arquitectura e museologia, até aos conceitos básicos 

e terminologia própria da arquitectura e da construção. 

No capítulo sobre procedimentos básicos de conservação a desenvolver em 

projeto de arquitectura, descreveram-se os mesmos, designadamente, a avaliação de 

riscos, projectar o edifício, a manutenção do edifício, o manuseamento de peças, a 

segurança contra roubo e vandalismo, o fogo, as inundações e danos causados pela 

acção da água, os desastres naturais, o controlo de pragas e/ou infestações, o controlo 

ambiental, a luz e foto degradação e a poluição/contaminantes. Em todos os casos se 

identificaram as patologias e riscos mais comuns, concluindo-se que a existência dos 

mesmos nos edifícios destinados a museus ocorrem, em grande parte por má execução 

e/ou má qualidade na mão-de-obra, mau diagnóstico do problema e consequentemente 

da solução e, ainda, falha humana na manutenção dos edifícios. Neste capítulo de 

procedimentos básicos de conservação a desenvolver em projecto de arquitectura, na 

realidade, as falhas, são mais relacionadas com a construção do que com o projecto, 

                                                
141 KAFKA, Franz, “Meditações”, Editora Alma Azul, Coimbra, 2007, pág. 12 
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ou seja, com a execução e não com o planeamento, pelo que, dificilmente se poderão 

imputar responsabilidades ao arquitecto projectistas e mais ao director técnico de obra 

e à sua fiscalização ( exceptuando quando o arquitecto assume simultaneamente um 

destes papéis). 

Sobre o caso em estudo, o Museu de Évora, esta articulação entre arquitectura 

e museografia parece não ter sido planeada entre técnicos de diversas áreas de 

intervenção com os diversos técnicos, criando falhas na apropriação do espaço por 

parte de quem o visita e da liberdade de actuação por parte de quem o dirige. 

O Museu de Évora apresenta diversos problemas, inclusivamente, ao nível da 

implementação de um percurso museológico, em parte, devido à estrutura demasiado 

rígida do prédio mas também, seguramente, por falta de articulação entre o projecto 

de arquitectura e o projecto museológico, e os aspectos básicos de procedimentos de 

conservação ficaram comprometidos. É também no circuito que o visitante realiza142 

que é visível a inexistência de uma equipa multidisciplinar por ocasião da definição 

do projecto e do programa, que seria fundamental para trabalhar a arquitectura de um 

modo integrado com os objectivos e missão do museu, as expectativas do seu público, 

a museografia, o serviço educativo e tantas outras valências que integram um museu 

dos dias de hoje. 

Relativamente à oferta que os museus têm para fazer, e aos atractivos que 

representam, não seria de ignorar o seu papel social, mesmo para quem não é assíduo 

frequentador de museus. Pretende-se com isto dizer que, numa visão mais alargada, 

faria sentido integrar, por exemplo, uma valência de restauração e bebidas ou de 

comércio/serviços no museu, como uma oferta complementar às exposições mas, 

também, como um modo de atrair novos públicos, sempre tão necessários aos museus. 

No caso do Museu de Évora, apesar de existirem condições no piso térreo para 

instalar um estabelecimento, por exemplo, de bar/restaurante, inclusivamente com 

acesso directo para a rua numa localização tão privilegiada da cidade, não se colocou 

essa hipótese. A loja existente também não cumpre esse papel, quer pela escassa 

oferta de produtos quer pelo próprio funcionamento, à mercê da disponibilidade de 

voluntários do museu.143 Também é visível essa ausência de uma linha de objectivos 

quando, aparentemente de modo aleatório, nestes espaços (recepção, loja, cafetaria) se 

optou por expor peças de escultura decorativa do Séc. XIX, como se estas não 
                                                
142 ANEXO II – Imagens 17, 18 e 19. 
143 ANEXO II – Imagens IV e V. 
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fizessem parte da importante colecção do museu, funcionando apenas como 

elementos escultóricos decorativos sem o elevado valor que na realidade têm144. 

 Quanto ao museu propriamente dito, e à sua configuração, salas e exposição e 

objectos expostos, pode-se concluir que, relativamente à última intervenção no 

edifício, parece não ter sido tirado partido da mesma para melhorar aspectos já 

anteriormente detectados como problematicos. Por exemplo, o facto de o claustro se 

mostrar um enorme constrangimento relativamente aos aspectos da conservação dos 

objectos expostos, face à condução quer de humidade quer excessiva luz natural, bem 

como se mostra uma porta aberta para os poluentes existentes no ar e, ainda, a 

proliferação de pragas, animais e infestações, dever-se-ia ter mostrado como portador 

de um conjunto de factores que levariam à decisão de encerrar o claustro. Ainda que 

tenha havido um encerramento das arcadas do claustro145, este continua a dispor do 

espaço central inteiramente ao ar livre e totalmente exposto.  

Numa próxima intervenção deveria ser das primeiras correcções a ter em linha 

de conta, ainda em fase de estudo prévio. Ainda no Piso 0, que acolhe a exposição de 

escultura e arqueologia, em confronto com as imagens de 1966146, percebe-se que 

pouco se alterou em relação ao que temos actualmente147: esculturas dispostas ao 

longo dos corredores do claustro encostadas às paredes, com todas as contrariedades 

que trazem estas disposição para objectos tridimensionais que devem e merecem ser 

vistos a 360º. Faria, talvez, mais sentido optar por colocar a arqueologia no Piso -1, 

nas salas ainda não acessíveis ao público, resultantes das escavações realizadas nesta 

última obra, onde uma parte é visível a partir do Piso 0148 mantendo uma relação 

visual importante com este, designadamente a partir da sala de escultura mais a Oeste, 

através de um interessante vão em arco duplo que anteriormente servia de acesso a 

mais uma sala e que agora se viu transformado em varanda, precisamente, sobre a 

nova sala que surgiu após as escavações.149 

Nas restantes salas do Piso 0, repetem-se os erros consecutivamente, tornando 

o percurso museológico num desfilar de objectos de pedra, descontextualizados, e 

sem um fio condutor que explique ao visitante a lógica da exposição, a somar o facto 

                                                
144  ANEXO III – Imagem III, IV e V. 
145  ANEXO III – Imagem XXV. 
146  ANEXO III – Imagem XXII e XXIII. 
147  ANEXO III – Imagem VI e XVI. 
148  ANEXO III – Imagem XX. 
149  ANEXO III – Imagem XXVI. 
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de os objectos nunca ganharem tridimensionalidade face à sua arrumação junto das 

paredes. 

No Piso 1, exclusivamente dedicado à pintura, sucedem-se quadros expostos 

em corredores150 uma vez que a própria configuração do edifício não o permitiria de 

outra maneira, dada a ausência de salas ou grande espaços expositivos. Restariam, 

portanto, outras alternativas museográficas: expor objecto variados para além da 

pintura (mobiliário, ourivesaria, tapeçarias,…) ou, ainda, optando-se por manter 

exclusivamente a pintura, afastar mais os quadros, permitindo uma leitura individual 

que cada um deles merecerá ou até abdicar de algumas obras que dada a sua grande 

dimensão poderão, simplesmente, não fazer sentido expor nas salas/corredores do 

Museu de Évora. De resto, a ideia de unir objectos de diferentes origens e funções não 

seria já uma novidade deste museu, conforme registo de 1966151 que mostram a 

convivência entre peças de colecções distintas.  

Ainda no Piso 1, a existência de duas salas independentes sobre as quais 

recaíam algumas expectativas, nomeadamente, a de acolher a colecção de Frei 

Manuel do Cenáculo e a de ourivesaria, acabaram logradas. Temporaria e 

ocasionalmente ocupadas por exposições temporárias,152 que não tinham acolhimento 

noutra parte do edifício, a serem efectivamente integradas no circuito do restante 

museu contribuiriam para a diversidade na amostragem das colecções do museu.  

No entanto, recentemente, e em conjunto com a reformulação do último 

corredor dedicado à pintura do Séc. XVIII e Séc. XIX para pintura portuguesa do Séc. 

XX, as duas salas referidas passaram a acolher, com carácter mais definitivo, 

exposições temporárias originárias de outros museus ou entidades externas. Não terá 

sido a melhor estratégia quando essa estratégia quebra a narrativa e a linha condutora 

da restante exposição e, sobretudo, quando durante alguns anos se publicitou no 

acesso à prórpia sala, que a mesma iria um dia acolher uma reconstituição do gabinete 

de D. Frei Manuel do Cenáculo que permitiria “aliviar” algumas peças dos 

“corredores” de pinturas.  

Finalmente, é possível concluir que, apesar de ser possível prevenir problemas 

de diversa ordem ainda em fase de projecto de arquitectura, como terá sido também o 

caso do Museu de Évora, as patologias evitam-se a longo prazo mediante uma boa 

                                                
150  ANEXO III – Imagem XVII. 
151  ANEXO III – Imagem XXIV. 
152  ANEXO 111 – Imagem XII. 
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execução em obra e uma permanente e regular manutenção dos edifícios. Porque 

acima de tudo, dentro de um contexto museológico, há sempre que reter que o 

“(…)collection care has been recognised as a high priority.”153 

  

                                                
153 LORD, Barry, LORD, Gail Dexter e Nicks, John, “The cost of collection”, Museum Enterprises, 
Lda., London, 1989, pág. 57. 
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ANEXO I 

Legislação 

 

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro 

Decreto-Lei n.º163/2006, de 8 de Agosto 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março 

Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março 

Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto 

Portaria de 7 de Fevereiro de 1972   

 

ANEXO II 

Desenhos do Museu de Évora 

 

1 – Alçado principal do ME (projecto de alterações) 

2 – Alçado lateral direito do ME (projecto de alterações) 

3 – Alçado tardoz do ME (projecto de alterações) 

4 – Planta do piso -1 do ME (projecto de alterações) 

5 – Planta do piso 0 do ME (projecto de alterações) 

6 – Planta do piso 1 do ME (projecto de alterações) 

7 – Planta do piso 2 do ME (projecto de alterações) 

8 – Planta da cobertura do ME (projecto de alterações) 

9 – Alçado principal do ME (executado) 

10 – Alçado lateral direito do ME (executado) 

11 – Alçado tardoz do ME (executado) 

12 – Planta do piso -1 do ME (executado) 

13 – Planta do piso 0 do ME (executado) 

14 – Planta do piso 1 do ME (executado) 

15 – Planta do piso 2 do ME (executado) 

16 – Planta da cobertura do ME (executado) 

17 – Planta de áreas de utilização – Piso 0 

18 – Planta de áreas de utilização – Piso -1 

19 – Planta de áreas de utilização – Piso 1 

20 – Planta de áreas de utilização – Piso 2 
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21 – Planta piso -1 do percurso museológico 

22 – Planta piso 0 do percurso museológico 

23 – Planta do piso 1 do percurso museológico 

24 – Planta de percurso actual entre museu e reserva 

25 – Planta de percurso alternativo entre museu e reserva 

 

 

ANEXO III 

Fotografias do Museu de Évora 
(Todas as fotografias são da autoria da mestranda, com excepção de alguns exemplos que se 

encontram devidamente assinalados e identificados) 

 

I – Fachada do Museu de Évora na actualidade 

II – Claustro 

III – Recepção e segurança 

IV – Loja 

V – Cafetaria 

VI – Exposição de cultura e arqueologia 

VII – Salas de pintura – Exposição permanente 

VIII – Sala de exposições temporárias – Piso -1 

IX – Antigo Convento do Paraíso 

X – Sala do retábulo de Évora 

XI – Virgem com o Menino 

XII – Sala de exposições temporárias – Piso 1 

XIII – Plintos, grampos e prateleiras 

XIV – Apoios mal executados 

XV – Túmulo 

XVI – Iluminação 

XVII – Equipamento técnico 

XVIII – Placas informativas 

XIX –  Escavações no Museu de Évora 

XX – Piso -1. Área não acessível ao público 
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XXI – Piso 0 - Arqueologia 

XXII – Aspecto da área de exposição de arqueologia, no Piso 0, em 1966 

XXIII – Aspecto da sala de escultura no Piso 0, em 1966 

XXIV – Aspecto de uma das salas de mobiliário e artes decorativas, no Piso 1 

XXV – Aspecto do claustro em 1966 

XXVI - Pórtico entre salas de escultura, no Piso o, em 1966. 
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ANEXO I 
 

 

Legislação 

 

 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março 

Regulamenta as regras de urbanização e de edificação. 

 

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro 

Regulamenta as normas de segurança contra risco de incêndio. 

 

Decreto-Lei n.º163/2006, de 8 de Agosto 
Regulamenta as normas de acessibilidades para pessoas com mobilidade 

condicionada. 

 

Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março 

Descreve os elementos de apresentação obrigatória na instrução de processos de 

licenciamento municipal para realização de obras e operações urbanísticas. 

 

Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto. 

Lei-Quadro dos Museus que regulamenta e define os objectivos e normas dos museus 

portugueses. 

 

Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro. 

Estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do património 

cultural.  

 
Portaria de 7 de Fevereiro de 1972   

Determina as instruções para o cálculo de honorários referentes aos projectos de  

obras públicas.  
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Decreto-Lei n.º 26/2010  

de 30 de Março 
 
 
 

Disposições preliminares  

Artigo 1.º 

Objecto  

 

O presente diploma estabelece o regime jurídico da urbanização e da edificação.  

 

 

Âmbito e competência 

Artigo 4.º 

Licença, comunicação prévia e autorização de utilização 

 

1 — A realização de operações urbanísticas depende de controlo prévio, que pode 

revestir as modalidades de licença, comunicação prévia ou autorização de utilização, 

nos termos e com as excepções constantes da presente secção.  

2 — Estão sujeitas a licença administrativa:  

d) As obras de reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição de 

imóveis classificados ou em vias de classificação, bem como dos imóveis integrados 

em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classificação, e as obras de 

construção, reconstrução, ampliação, alteração exterior ou demolição de imóveis 

situados em zonas de protecção de imóveis classificados ou em vide classificação. 
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Decreto-Lei n.º 220/2008  

de 12 de Novembro 

 

 

Disposições gerais  

Artigo 1º 

Objecto 

 

O presente decreto-lei estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em 

edifícios, abreviadamente designado por SCIE.  

 

 

Artigo 8º 

Utilizações-tipo de edifícios e recintos 

 

j) Tipo X «museus e galerias de arte», corresponde a edifícios ou partes de edifícios, 

recebendo ou não público, destinados à exibição de peças do património histórico e 

cultural ou a actividades de exibição, demonstração e divulgação de carácter 

científico, cultural ou técnico, nomeadamente museus, galerias de arte, oceanários, 

aquários, instalações de parques zoológicos ou botânicos, espaços de exposição 

destinados à divulgação científica e técnica. 
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Decreto-Lei n.º 163/2006  

de 8 de Agosto 

 

 

Artigo 1º 

Objecto 

 

1 — O presente decreto-lei tem por objecto a definição das condições de 

acessibilidade a satisfazer no  

projecto e na construção de espaços públicos, equipamentos colectivos e edifícios 

públicos e habitacionais. 

 

Artigo 2º 

Âmbito de aplicação 

 

1 — As normas técnicas sobre acessibilidades aplicam-se às instalações e respectivos 

espaços circundantes da administração pública central, regional e local, bem como 

dos institutos públicos que revistam a natureza de serviços personalizados ou de 

fundos públicos.  

2 — As normas técnicas aplicam-se também aos seguintes edifícios, estabelecimentos 

e equipamentos de utilização pública e via pública:  

m) Museus, teatros, cinemas, salas de congressos e conferências e bibliotecas 

públicas, bem como outros  edifícios ou instalações destinados a actividades 

recreativas e sócio-culturais. 
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Portaria n.º 232/2008  

de 11 de Março 

 

 

A Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, que alterou o regime jurídico da urbanização e 

da edificação, remete a indicação dos elementos instrutores dos pedidos de 

realização de operações urbanísticas para portaria, tal como fazia a redacção actual 

desse mesmo regime. Deste modo, reúne -se num único diploma regulamentar a 

enunciação de todos os elementos que devem instruir aqueles pedidos, tendo -se 

optado por uma estruturação  

baseada na forma de procedimento adoptada, de modo a facilitar a sua consulta e 

actualizando os elementos que contavam da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de 

Setembro.  
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Lei n.º 47/2004 

de 19 de Agosto 

 

 

Artigo 1º 

Objecto 

 

1 - A presente lei tem como objecto:  

a) Definir princípios da política museológica nacional;  

b) Estabelecer o regime jurídico comum aos museus portugueses;  

c) Promover o rigor técnico e profissional das práticas museológicas;  

d) Instituir mecanismos de regulação e supervisão da programação, criação e 

transformação de museus;  

e) Estabelecer os direitos e deveres das pessoas colectivas públicas e privadas de que 

dependam museus;  

f) Promover a institucionalização de formas de colaboração inovadoras entre 

instituições públicas e privadas tendo em vista a cooperação científica e técnica e o 

melhor aproveitamento possível de recursos dos museus;  

g) Definir o direito de propriedade de bens culturais incorporados em museus, o 

direito de preferência e o regime de expropriação;  

h) Estabelecer as regras de credenciação de museus;  

i) Institucionalizar e desenvolver a Rede Portuguesa de Museus.  

g) Princípio da supervisão, através da identificação e estímulo de processos que 

configurem boas práticas museológicas, de acções promotoras da qualificação e bom 

funcionamento dos museus e de medidas impeditivas da destruição, perda ou 

deterioração dos bens culturais neles incorporados;  

h) Princípio de descentralização, através da valorização dos museus municipais e do 

respectivo papel no acesso à cultura, aumentando e diversificando a frequência e a 

participação dos públicos e promovendo a correcção de assimetrias  

neste domínio;  

i)Princípio da cooperação internacional, através do reconhecimento do dever de 

colaboração, especialmente com museus de países de língua oficial portuguesa, e do 

incentivo à cooperação com organismos internacionais com intervenção na área da 

museologia.  



 98 

Artigo 7º 

Funções do museu 

 

O museu prossegue as seguintes funções:  

a) Estudo e investigação;  

b) Incorporação;  

c) Inventário e documentação;  

d) Conservação;  

e) Segurança;  

f) Interpretação e exposição;  

g) Educação.  
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Lei n.º 107/2001 

de 8 de Setembro 

 

 

Estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do 

património cultural. 

 

Artigo 45.º 

Projectos, obras e intervenções 

 

1 — Os estudos e projectos para as obras de conservação, modificação, reintegração 

e restauro em bens classificados, ou em vias de classificação, são obrigatoriamente 

elaborados e subscritos por técnicos de qualificação legalmente reconhecida ou sob a 

sua responsabilidade directa.  

2 — Os estudos e projectos referidos no número anterior devem integrar ainda um 

relatório sobre a importância e a avaliação artística ou histórica da intervenção,  

da responsabilidade de um técnico competente nessa  

área.  

3 — As obras ou intervenções em bens imóveis classificados nos termos do artigo 15.º 

da presente lei, ou em vias de classificação como tal, serão objecto de autorização e 

acompanhamento do órgão competente para a decisão final do procedimento de 

classificação, nos termos definidos na lei.  

4 — Concluída a intervenção, deverá ser elaborado e remetido à administração do 

património cultural competente um relatório de onde conste a natureza da obra,  

as técnicas, as metodologias, os materiais e os tratamentos aplicados, bem como 

documentação gráfica, fotográfica, digitalizada ou outra sobre o processo seguido.  
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Portaria de 7 de Fevereiro de 1972 

 

Publicada no Suplemento ao Diário do Governo, n.º 35, 2.ª Série, de 11 de Fevereiro 

de 1972. Alterada pelas Portarias n.º de 22 de Novembro de 1974, publicada no 

Diário de Governo, n.º 2, 2.ª Série, de 3 de Janeiro de 1975, e Portaria publicada no 

Diário da República, n.º 53, de 5 de Março de 1986.  

  

Determina as instruções para o cálculo de honorários referentes aos projectos de  

obras públicas.  

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

 

Artigo 1.º 

Definições 

 

Para efeito de aplicação das presentes instruções, usam-se as definições seguintes:  

a) Dono da obra - pessoa colectiva que manda elaborar o projecto;   

b) Autor do projecto – empresa, técnico ou grupo de técnicos que contrata com o 

dono da obra a elaboração do projecto;   

c) Projecto geral - documento que define as características impostas pela função  

específica da obra e no qual se integram os projectos das especialidades que o 

condicionam ou por ele são condicionados;   

d) Projecto de remodelação – projecto com base numa obra existente e tendo em 

vista introduzir alterações de estruturas ou de utilização;   

e) Projecto de ampliação – projecto de remodelação, no qual a capacidade de 

utilização sofre acréscimos;   

f) Projecto de restauro – projecto de remodelação que tem por objectivo fundamental 

a revalorização da obra existente, sem aumento da capacidade de utilização original;   

g) Projecto variante -projecto elaborado a partir de outro já existente, sem  

modificação da sua concepção geral e dos seus objectivos principais;   

h) Projecto de arquitectura de interiores - projecto que tem por objectivos a criação 

de um ambiente e a definição e revestimentos, decorações, mobiliário e outro 

equipamento complementar;   
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i) Projecto de instalações -projecto que tem por objectivo o traçado e o 

dimensionamento das redes de canalizações e de condutores de energia eléctrica, 

incluindo acessórios e aparelhagem de manobra e protecção, indispensáveis ao  

funcionamento do equipamento da obra;   

j) Equipamento - conjunto de máquinas, utensílios, mobiliário e dispositivos de  

utilização indispensáveis à satisfação das exigências funcionais da obra;   

k) Repetições - utilização do mesmo projecto em outras obras do mesmo dono;   

l) Programa preliminar - documento fornecido pelo dono da obra ao autor do 

projecto para definição dos objectivos, características orgânicas e funcionais e 

condicionamentos financeiros da obra, bem como dos respectivos custos e prazos de 

execução a observar;   

m) Programa base - documento elaborado pelo autor do projecto a partir do 

programa preliminar, resultando da particularização deste, da verificação da sua 

viabilidade e do estudo de soluções alternativas, eventualmente mais favoráveis ou 

mais ajustadas às condições locais do que a enunciada no programa preliminar, e 

que, depois de aprovado pelo dono da obra, serve de base ao desenvolvimento das 

fases ulteriores do projecto;   

n) Estudo prévio - documento elaborado pelo autor do projecto, depois da aprovação 

do programa base visando o desenvolvimento da solução programada, 

essencialmente no que respeita à concepção geral da obra;   

o) Anteprojecto (projecto base) - desenvolvimento, pelo autor do projecto, do estudo 

prévio aprovado pelo dono da obra, destinado a esclarecer os aspectos da solução 

proposta que possam dar lugar a dúvidas, a apresentar com maior grau de pormenor 

alternativas de soluções difíceis de definir no estudo prévio e, de um modo geral, a 

assentar em definitivo as bases a que deve obedecer a continuação do estudo sob a 

forma de projecto de execução;   

p) Projecto (projecto de execução) - documento elaborado pelo autor do projecto, a 

partir do estudo prévio ou do anteprojecto aprovado pelo dono da obra, destinado a 

constituir, juntamente com o programa de concurso e o caderno de encargos, o 

processo a apresentar a concurso para adjudicação da empreitada ou do 

fornecimento e a facultar todos os elementos necessários à boa execução dos 

trabalhos;   

q) Assistência técnica - serviços complementares da elaboração do projecto, a 

prestar pelo seu autor ao dono da obra durante a preparação do concurso para a 
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adjudicação da empreitada, a apreciação das propostas e a execução da obra, 

visando a correcta interpretação do projecto, a selecção dos concorrentes e a 

realização da obra segundo as prescrições do caderno de encargos.   

 

Artigo 2.º 

Fases do projecto 

  

O projecto desenvolver-se-á de acordo com as seguintes fases, algumas das quais 

poderão ser suprimidas  na sua apresentação formal, por acordo entre o dono da 

obra e o autor do projecto; programa preliminar, programa base, estudo prévio, 

projecto base e projecto de execução.  

  

Artigo 3.º 

Programa preliminar 

  

Além das informações referidas no capítulo II, o programa preliminar conterá  ainda 

as seguintes, podendo algumas delas ser dispensadas, consoante a obra a projectar:   

Objectivos da obra;  

Características gerais a que deve satisfazer;   

Dados sobre a localização do empreendimento;   

Elementos topográficos e cartográficos, a escalas convenientes;   

Dados básicos, relativos às exigências de comportamento, funcionamento,  

exploração e conservação da obra;   

Limites de custo e, eventualmente, indicações relativas ao financiamento do 

empreendimento;   

Indicação geral dos prazos para a elaboração do projecto e para a execução da obra.   

  

Artigo 4.º 

Programa Base 

  

1. O programa base será apresentado de forma a proporcionar ao dono da obra a  

compreensão clara das soluções propostas pelo autor do projecto, de acordo com  as 

condições expressas no programa preliminar.   
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2. No caso de o contrato não especificar outras condições, entende-se que o 

programa Base a apresentar à aprovação do dono da obra deverá incluir os 

elementos referidos no capítulo II e mais os seguintes:   

a) Esquema da obra ou da sequência das diversas operações a realizar;   

b) Definição dos critérios gerais de dimensionamento das diferentes partes 

constitutivas da obra;   

c) Indicação dos condicionamentos principais relativos à ocupação do terreno (áreas 

de ocupação, características topográficas, climáticas, e outras), e às exigências 

urbanísticas (infra-estruturas, servidões, aspectos paisagísticos, etc.);   

d) Peças escritas e desenhadas, necessárias para o  perfeito esclarecimento do 

programa base, no todo ou em qualquer das suas partes, incluindo as que porventura 

se justifiquem para definir, de forma expressiva, as alternativas de solução propostas 

pelo autor do projecto, e comprovar a sua viabilidade, em função das condições de 

espaço, de carácter tecnológico, de custos, de financiamento e de prazos;   

e) Estimativa geral do custo do empreendimento, tomando em conta os encargos mais 

significativos com a sua realização, bem como as despesas com os estudos e 

projectos, e com a administração;   

f) Estimativa de custo da manutenção e conservação da obra na solução ou soluções 

propostas;   

g) Descrição e justificação das exigências de comportamento, funcionamento, 

exploração e conservação da obra;   

h) informação sobre a necessidade de obtenção de elementos topográficos, 

geológicos, hidrológicos ou de qualquer outra natureza que interessem ao estudo do 

problema, bem como sobre a realização de modelos, ensaios, maquetas, trabalhos de 

investigação e quaisquer outras actividades ou formalidades que podem ser exigidas, 

quer para a elaboração do projecto, quer para a execução da obra.   

  

Artigo 5.º 

Estudo prévio 

  

1. O estudo prévio será constituído por peças escritas e desenhadas e por outros 

elementos informativos, de modo a possibilitar ao dono da obra a fácil apreciação 

das soluções propostas pelo autor do projecto e o seu confronto com as exigências do 

programa base.   
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2. No caso de o contrato não especificar outras condições, entende-se que o estudo 

prévio a apresentar à aprovação do dono da obra conterá, além dos elementos 

referidos no capítulo II, os seguintes outros:   

a) Memória descritiva e justificativa, incluindo capítulos respeitantes a cada um dos 

pertinentes objectivos do estudo prévio;   

b) Elementos gráficos elucidativos de cada uma das soluções propostas, sob a forma 

de plantas, alçados, cortes, perfis e outros desenhos, em escala apropriada;   

c) Dimensionamento aproximado e características principais dos elementos 

fundamentais da obra;   

d) Definição geral dos processos de construção e da natureza dos materiais mais  

significativos e dos equipamentos;   

e) Estimativa do custo da obra;   

f) Justificação discriminada das eventuais diferenças entre esta estimativa e a  

constante do programa base;   

g) Proposta de revisão do programa base de acordo com as alterações eventualmente 

acordadas entre o dono da obra e o autor do projecto.   

  

Artigo 6.º 

Anteprojecto ou projecto base 

  

1. O anteprojecto ou projecto base será constituído por peças escritas, peças  

desenhadas e outros elementos que permitam a conveniente definição e 

dimensionamento da obra e ainda o indispensável esclarecimento do modo da sua  

execução.   

2. No caso de o contrato não especificar as condições de apresentação do projecto 

base, o autor do projecto deverá apresentar à aprovação do dono da obra, além dos 

elementos referidos no capítulo II, mais os seguintes:   

a) Peças desenhadas, a escalas convenientes, e outros elementos gráficos que 

explicitem a planimetria e a altimetria das diferentes partes componentes da obra o 

fixem, com rigor , o seu dimensionamento;   

b) Peças escritas que descrevam e justifiquem as soluções adoptadas, incluindo 

capítulos especialmente destinados a cada um dos objectivos especificados para o 

projecto base;   

c) Descrição dos sistemas e dos processos de construção previstos para a  
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execução da obra e das características técnicas e funcionais dos mate- riais, 

elementos de construção e equipamento;   

d) Avaliação das quantidades de trabalho a realizar e respectivos mapas;   

e) Orçamento preliminar da obra;   

f) Programa de trabalhos, indicando as operações consideradas vinculantes no plano 

a apresentar pelo empreiteiro.  

  

Artigo 7.º 

Projecto 

  

1. O projecto de execução, ou simplesmente projecto, será apresentado por forma a 

constituir um conjunto coordenado das informações escritas e desenhadas de fácil e 

inequívoca interpretação por parte das entidades intervenientes na execução da obra 

e deverá obedecer ao disposto no artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 48 871, de 19 de 

Fevereiro de 1969.   

2. Se outras condições não estiverem fixadas no contrato, o projecto de execução 

incluirá as seguintes peças:   

a) Memória descritiva e justicativa, evidenciando os aspectos seguintes: definição e 

descrição geral da obra, nomeadamente no que se refere ao fim a que se destina, à 

sua localização, interligações com outras obras, etc.; análise da forma como se deu 

satisfação às exigências do programa base; indicação da natureza e condições do 

terreno; justificação da implantação da obra e da sua integração nos 

condicionamentos locais existentes ou planeados; descrição das soluções adoptadas 

com vista à satisfação das disposições legais e regulamentares em vigor; indicação 

das características dos materiais, dos elementos de construção, das instalações e do 

equipamento; justificação técnico-económica, com referência especial aos planos 

gerais em que a obra se insere;   

b) Cálculos relativos às diferentes partes da obra, apresentados de modo a definirem, 

pelo menos, os elementos referidos para cada tipo de obra no capítulo II e a 

eventualmente justificarem as soluções adoptadas;   

c) Medições, dando a indicação da quantidade e qualidade dos trabalhos necessários 

para a execução da obra, devendo ser adoptadas as normas portuguesas em vigor ou 

as especificações do Laboratório Nacional de Engenharia Civil;   

d) Orçamento, baseado nas quantidades e qualidades de trabalho das medições;   
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e) Peças desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra no 

capítulo II e devendo conter as indicações numéricas indispensáveis e a 

representação de todos os pormenores necessários à perfeita compreensão, 

implantação e execução da obra;   

f) Condições técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos.   

  

Artigo 8.º 

Programação e coordenação do projecto 

  

1. A programação do projecto visa o escalonamento das suas diferentes fases e das 

actividades de cada interveniente, de modo a ser dado cumprimento aos prazos 

fixados no contrato.   

2. A coordenação das actividades dos intervenientes no projecto tem como objectivo 

a integração das suas diferentes partes num conjunto harmónico e coerente, de fácil 

interpretação e capaz de fornecer todos os elementos necessários à execução da obra.   

3. A programação e coordenação do projecto competirá, em regra, ao autor do 

projecto geral, com  a colaboração de um delegado do dono da obra.   

  

Artigo  9.º 

Assistência técnica 

  

1. Nas fase do concurso e adjudicação, a assistência técnica do autor do projecto ao 

dono da obra poderá compreender as actividades seguintes:   

a) Preparação do processo do concurso para adjudicação da empreitada ou 

fornecimento de acordo com as modalidades definidas pelo dono da obra;   

b) Prestação de informações e esclarecimentos solicitados por candidatos a 

concorrentes, sob forma escrita e exclusivamente por intermédio do dono da obra, 

sobre problemas relativos à interpretação das peças escritas e desenhadas do 

projecto;   

c) Estudo e comparação das condições de preço e de prazo e da capacidade técnica 

de cada concorrente e elaboração de parecer técnico sobre as propostas, em moldes 

que permitam a sua apreciação pelo dono da obra.   

2. Durante a execução da obra, a assistência técnica poderá compreender:  

O esclarecimento de dúvidas de interpretação e a prestação de informações 
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complementares relativas a ambiguidades ou omissões do projecto;   

Apreciação de documentos de ordem técnica apresentados pelos fornecedores ou  

empreiteiros da obra;   

c)  Assistência ao dono da obra na verificação da qualidade dos materiais e da  

execução dos trabalhos e do fornecimento  e montagem dos equipamentos e 

instalações e elaboração dos respectivos pareceres.   

3. A assistência técnica não abrange a direcção técnica, a administração e a 

fiscalização da obra nem a adaptação dos projectos às condições reais das 

empreitadas e, como actividade complementar da elaboração do projecto, constitui 

uma obrigação e um direito do respectivo autor.   

  

Artigo 10.º 

Categorias de obras 

  

1. Para efeito de atribuição de honorários, as obras são classificadas em cinco 

categorias, consoante , a maior ou menor dificuldade da sua concepção, as diferentes 

exigências de estudo, a complexidade da construção e o número de técnicos de várias 

especializações intervenientes na elaboração do projecto. No anexo I são 

apresentados exemplos da classificação nas diferentes categorias. 

A categoria I abrange as obras de natureza simples em que sejam dominantes as  

características  seguintes:   

a) Concepção fácil pela simplicidade de satisfação do programa de exigências 

funcionais;   

b) Número reduzido de intervenientes na elaboração do estudo;   

c) Elevado grau de repetição das diferentes partes componentes da obra;   

d) Sistemas ou métodos de execução tradicionais.  

Na categoria II incluem-se as obras de características correntes, em que a 

elaboração do projecto pode ser facilitada pela experiência adquirida em casos 

semelhantes e sejam predominantes os seguintes aspectos:   

a) Concepção simples, baseada em programas correntes de exigências funcionais;   

b) Instalações e equipamentos correspondentes a soluções sem complexidades 

específicas;   

c) Pequeno grau de repetição das diferentes partes componentes da obra;   

d) Soluções de concepção e construção sem condicionamentos especiais de custos.  
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4. Na categoria III incluem-se as obras em que a elaboração do projecto está 

condicionada por dificuldades, relativamente às obras correntes, em virtude dos  

factores seguintes:   

a) Concepção fundamentada em programas funcionais com exigências excepcionais;   

b) Instalações e equipamentos que, pela sua complexidade técnica, tornem necessário 

o estudo de soluções pouco correntes ou a realização sistemática e intensiva de 

acertos com as diferentes partes componentes da obra;   

c) Sujeições de limites de custos que obriguem a pesquisa de várias soluções que  

conduzam a sistemas e métodos e à aplicação de materiais e elementos de construção 

diferentes das soluções tradicionais.   

A categoria IV compreende obras com imposições e características mais severas do 

que as anteriormente especificadas, ou que envolvam concepção complexa e 

excepcional, ou, ainda, em que seja dominante a pesquisa de soluções 

individualizadas.   

6. As obras cujos projectos exijam a execução de trabalhos em circunstâncias 

excepcionais, tais como, por exemplo, com risco de acidentes, climas severos, com 

prazos de execução particularmente reduzidos, com horários para além dos períodos 

normais e que incluam a responsabilidade por novas concepções ou métodos muito 

especiais de construção, poderão ser classificadas em categorias superiores às que 

lhes corresponderiam sem a ocorrência de tais circunstâncias.   

Verificando-se as circunstâncias previstas no número anterior, poderão ser 

consideradas em categoria especial as obras da categoria IV ou mesmo, quando tal 

se justificar, obras de outras categorias.   

  

Artigo 11.º 

Cálculo dos honorários 

  

1. Os honorários serão estabelecidos, regra geral, em percentagem do custo estimado 

da obra e de acordo com a tabela para projectos completos constante do anexo II.   

(...) 
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ANEXO II 
 
 
 
Desenhos do Museu de Évora 
 
1 – Alçado principal do ME (projecto de alterações) 

2 – Alçado lateral direito do ME (projecto de alterações) 

3 – Alçado tardoz do ME (projecto de alterações) 

4 – Planta do piso -1 do ME (projecto de alterações) 

5 – Planta do piso 0 do ME (projecto de alterações) 

6 – Planta do piso 1 do ME (projecto de alterações) 

7 – Planta do piso 2 do ME (projecto de alterações) 

8 – Planta da cobertura do ME (projecto de alterações) 

9 – Alçado principal do ME (executado) 

10 – Alçado lateral direito do ME (executado) 

11 – Alçado tardoz do ME (executado) 

12 – Planta do piso -1 do ME (executado) 

13 – Planta do piso 0 do ME (executado) 

14 – Planta do piso 1 do ME (executado) 

15 – Planta do piso 2 do ME (executado) 

16 – Planta da cobertura do ME (executado) 

17 – Planta piso -1 do percurso museológico 

18 – Planta piso 0 do percurso museológico 

19 – Planta do piso 1 do percurso museológico 

20 – Planta de percurso actual entre museu e reserva 

21 – Planta de percurso alternativo entre museu e reserva 
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1 – Alçado principal do ME (projecto de alterações) 

 
 
2 – Alçado lateral direito do ME (projecto de alterações) 

3 – Alçado tardoz do ME (projecto de alterações) 
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4 – Planta do piso -1 do ME (projecto de alterações) 
 

 
 
 
5 – Planta do piso 0 do ME (projecto de alterações) 

 



 112 

6 – Planta do piso 1 do ME (projecto de alterações) 
 

 
 
 
7 – Planta do piso 2 do ME (projecto de alterações) 
 

  



 113 

8 – Planta da cobertura do ME (projecto de alterações) 
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9 – Alçado principal do ME (executado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 – Alçado lateral direito do ME (executado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 – Alçado tardoz do ME (executado) 
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12 – Planta do piso -1 do ME (executado) 
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13 – Planta do piso 0 do ME (executado) 
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14 – Planta do piso 1 do ME (executado) 
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15 – Planta do piso 2 do ME (executado) 
 
 
 

 
  



 119 

16 – Planta da cobertura do ME (executado) 
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17 – Planta de áreas de utilização – Piso 0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Recepção/ Bilheteira/ Bengaleiro 

 Loja 

 Sala de Apoio 

 Espaços de Exposição (Pedra) 

 Acessos/ Zonas Técnicas 
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18 – Planta de áreas de utilização – Piso -1 (cave) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sala de exposições temporárias 

 Laboratórios/ Oficina/ Reservas de arqueologia 

 Zona técnica/Acessos 

 Exposição não acessível (visível do Piso 0) 

 Instalações sanitárias 
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19 – Planta de áreas de utilização – Piso 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salas de exposição encerrada numa primeira fase e reaberta recentemente com 

exposições temporárias com colecções de outro museus ou entidades 

 Espaços de Exposição (Pintura) 

 Acessos 
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20 -  Planta de áreas de utilização – Piso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gabinetes dos técnicos 

 Serviços administrativos/ Gabinete do director/ Sala de reuniões 

 Instalações sanitárias de funcionários 

 Reservas 

 Acessos 
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21 – Planta piso -1 do percurso museológico 
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22 – Planta piso 0 do percurso museológico 
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23 – Planta do piso 1 do percurso museológico 
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24 – Planta de percurso actual entre o museu e reserva 
 
 
Percurso normal – seguindo o sentido do trânsito  
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25 – Planta de percurso alternativo entre o museu e reserva na Igreja das Mercês 
 
 
Percurso alternativo – articulando, excepcionalmente, outro percurso mais directo  
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ANEXO III 

 

 

Fotografias do Museu de Évora 
(Todas as fotografias são da autoria da mestranda, com excepção de alguns exemplos que se 

encontram devidamente assinalados e identificados) 

 

I – Fachada do Museu de Évora na actualidade 

II – Claustro 

III – Recepção e segurança 

IV – Loja 

V – Cafetaria 

VI – Exposição de cultura e arqueologia 

VII – Salas de pintura – Exposição permanente 

VIII – Sala de exposições temporárias – Piso -1 

IX – Antigo Convento do Paraíso 

X – Sala do retábulo de Évora 

XI – Virgem com o Menino 

XII – Sala de exposições temporárias – Piso 1 

XIII – Plintos, grampos e prateleiras 

XIV – Apoios mal executados 

XV – Túmulo 

XVI – Iluminação 

XVII – Equipamento técnico 

XVIII – Placas informativas 

XIX –  Escavações no Museu de Évora 

XX – Piso -1. Área não acessível ao público 

XXI – Piso 0 - Arqueologia 

XXII – Aspecto da área de exposição de arqueologia, no Piso 0, em 1966 

XXIII – Aspecto da sala de escultura no Piso 0, em 1966 

XXIV – Aspecto de uma das salas de mobiliário e artes decorativas, no Piso 1 

XXV – Aspecto do claustro em 1966 

XXVI - Pórtico entre salas de escultura, no Piso o, em 1966. 
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I – Fachada do Museu de Évora na actualidade 

 
 
II - Claustro 
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III – Recepção e segurança 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IV – Loja 
 

 
 
 
V – Cafetaria 
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VI – Exposição de escultura e arqueologia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VII – Salas de pintura - Exposição permanente 
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VIII – Sala de exposições temporárias – Piso -1 
 

 
Na imagem da esquerda, a exposição “Rostos de Roma”, Setembro de 2010. 
Na imagem da direita, a exposição “Os Primitivos Portugueses”, Novembro de 2010. 
 
 
IX – Antigo Convento do Paraíso 
 

 
 
Fonte: Arquivo fotográfico da Câmara Municipal de Évora. Colecção do Grupo Pró-Évora. Está 
representada a demolição do Convento do Paraíso.  
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X – Sala do Retábulo de Évora 
 

 
 
XI – A Virgem com o Menino 
 

 
Pintura de  autoria de Álvaro de Pires, 1410. 
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XII – Sala de exposições temporárias – Piso 1 
 

  
A imagem da direita ilustra uma exposição temporária em conjunto com a exposição permanente de pintura. 
 
 
XIII – Plintos, grampos e prateleiras 
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XIV – Apoios mal executados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
XV – Túmulo.  
 

 
 
 
XVI – Iluminação 
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XVII – Equipamento técnico 
 

 
XVIII – Placas Informativas 

 
  
XIX – Escavações no Museu de Évora 
Fonte: Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Évora. Imagem das obras entre 1967 e 1986 aquando da 
escavação para criação da cave do Museu de Évora 
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XX – Piso -1. Área não acessível ao público 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XXI – Piso o – Arqueologia 
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XXII – Aspecto da área de exposição de arqueologia, no Piso 0, em 1966 
Fonte: ESPANCA, Túlio, “Inventário Artístico de Portugal. Concelho de Évora, VII. 2 vol”, Academia Nacional 
de Belas Artes, Lisboa, 1966. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIII – Aspecto da sala de escultura no Piso 0, em 1966 
Fonte: Idem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIV – Aspecto de uma das salas de mobiliário e artes decorativas, no Piso 1, em 
1966 
Fonte: Idem. 
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XXV – Aspecto do claustro em 1966 
Fonte: Idem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXVI -  Pórtico entre salas de escultura, no Piso o, em 1966 
Fonte: Idem. 
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