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Introdução 

Nuno Cintra Torres
Editor, Universidade Lusófona, CICANT

Em novembro de 2019 teve lugar na Biblioteca da Universidade Lusófona, em 
Lisboa, a Primeira Conferência & Workshops muSEAum com o tema Trans-
formação Digital em Museus: impactos na experiência de visitante e no alcance 
do brand. 
muSEAum é um projeto de pesquisa em branding, experiência de visitante e 
marketing digital para museus desenvolvido por CICANT, uma unidade de in-
vestigação da Lusófona. muSEAum é financiado em exclusivo pela Fundação 
para a Ciência e Tecnologia (FCT) e tem a duração de três anos (2018-2021).
Este volume dá voz aos museus que participaram na conferência, abordan-
do aspetos muito relevantes, em particular quanto à experiência de desenvol-
vimento e comunicação da marca de museu. Participaram na conferência e 
workshops dezenas de profissionais de museus de todo o país, do Minho ao 
Algarve, dos Açores à Madeira, assim como especialistas em várias disciplinas 
como branding e marketing digital, experiência de visitante e museologia, estu-
dos de públicos e financiamento. Representantes dos museus apresentaram 
os seus museus, experiência, desafios e projetos para o futuro. 
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O Projeto muSEAum

Objetivo. Investigação, avaliação e teste, numa parceria de formação ao lon-
go da vida e coinovação com uma amostra de museus de Portugal (‘Museus 
de Mar’), de um modelo de desenvolvimento de públicos para pequenos mu-
seus baseado na integração coerente de técnicas de marketing e branding de 
museus, desenho de experiência de visitante, marketing digital, e uma marca 
coletiva para um ecossistema competitivo sustentável de museus de nicho. 
Em 2016, mais de um milhão de pessoas visitaram os dez principais museus 
de Lisboa. Apenas pouco mais de uma pessoa por dia visitou os outros 750 
museus. Isolamento, instabilidade de gestão, falta de recursos financeiros, 
baixo nível de profissionalismo no desenvolvimento de públicos são desafios 
que muitos pequenos museus enfrentam na Europa. A literatura científica 
enfatizou a importância e os impactos positivos da orientação de marketing, 
da aplicação de branding, da abordagem centrada no visitante e das redes de 
museus para o desenvolvimento de públicos.

Pormenor do mapa Cantino, Museu de Marinha, Lisboa
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Como. Estabelecer amostra de pesquisa de Museus de Mar. Investigar e ava-
liar os recursos dos museus (coleção, edifício, meio envolvente, staff, práticas 
de gestão, comunicação). Identificar aspetos-chave para o o envolvimento e 
treino do staff em atividades de desenvolvimento de públicos. Desenvolver 
modelo de gestão de marca que inclua conhecimento básico e orientações so-
bre técnicas de pesquisa de públicos: conceção da marca, touch points, design 
de experiência de visitante, posicionamento nos mercados cultural e turístico, 
segmentação e definição de públicos-alvo, comunicação da marca através de 
uma diversidade de plataformas. Testar o modelo.
Museu de Mar. O relacionamento histórico de Portugal com o mar tem dimen-
são global. Um nicho pelo menos 50 museus, muitos deles regionais. O con-
ceito incorpora diversos temas: as Descobertas, navegação, pesca, modos de 
vida, tecnologias, arquitetura, arte.
Equipa. Multidisciplinar. Pesquisa local complementada e validada por aborda-
gens teóricas e práticas de gestão com a participação ativa da administração 
dos museus da amostra.
Resultados de longo prazo. Conhecimento de processos de exploração com-
petitiva por museus das suas características e coleções, através da definição, 
gestão e comunicação da sua própria marca e beneficiando do efeito de rede 
inerente a uma marca coletiva, convergindo em maior consciencialização dos 
públicos, mais visitantes, gerando espírito de pertença à comunidade local, 
novas parcerias, aprendizagens e desenvolvimento do turismo local.
Relevância. Responde aos domínios prioritários ENEI e EREI e à estratégia Na-
cional para o Mar 2013-2020: divulgação nacional e internacional do patrimó-
nio cultural marítimo, participação das comunidades ribeirinhas na promoção 
da diversidade especialização regional e local, estratégias territoriais integra-
das, inventário, preservação, valorização e divulgação do património cultural 
marítimo.

muSEAum: the project

Objective. Research, evaluation partnership and testing, of lifelong training and 
co-innovation with a sample of museums in Portugal (‘Museums of the Sea’), 
of a model of audience development for small museums based on the coherent 
integration of marketing techniques and museum branding, a visitor experi-
ence design, digital marketing, and a collective brand for sustainable competi-
tive ecosystem of niche museums. In 2016, more than one million people visit-
ed the top ten museums in Lisbon. Just over one person a day visited the other 
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750 museums. Isolation, management instability, lack of financial resources, 
low level of professionalism in the development of audiences are challenges 
that many small museums face in Europe. The scientific literature emphasized 
the importance and positive impacts of marketing orientation, branding, the 
visitor-centred approach, and museum networks for the development of audi-
ences.
How. Establish a research sample of Museums of the Sea. Investigate and eval-
uate museum resources (collection, building, environment, staff, management 
practices, communication). Identify key aspects for staff involvement and train-
ing in audience development activities. Develop a brand management model that 
includes basic knowledge and guidance on audience research techniques: brand 
design, touch points, visitor experience design, positioning in the cultural and 
tourist markets, segmentation and definition of target audiences, brand commu-
nication across a variety of platforms. Test the model.
Sea Museum. Portugal’s historical relationship with the sea has a global di-
mension. A niche of at least 50 museums, many of them regional. The concept 
incorporates several themes: Discoveries, navigation, fishing, ways of life, tech-
nologies, architecture, art.
Multidisciplinary team. Local research complemented and validated by theo-
retical and practical management approaches with the active participation of 
the administration of the sample museums.
Long-term results. Knowledge of competitive exploitation processes by mu-
seums of the museums characteristics and collections, through the defini-
tion, management and communication of their own brand and benefiting from 
the network effect inherent to a collective brand, converging in greater public 
awareness, more visitors, generating a spirit of belonging to the local commu-
nity, new partnerships, learning and tourism development place.
Relevance. It responds to the priority areas ENEI and EREI and the National 
Strategy for the Sea 2013-2020: national and international dissemination of 
maritime cultural heritage, participation of riverside communities in the pro-
motion of regional and local specialization diversity, integrated territorial strat-
egies, inventory, preservation, enhancement and dissemination of maritime 
cultural heritage.
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Museu Marítimo de Ílhavo:  
Preservação, Estudo, 
Divulgação e Afirmação  
da Marca 
Nuno Costa
Coordenador da Direção do Museu Marítimo de Ílhavo

O MMI é testemunho da forte ligação dos ílhavos ao mar e à Ria de Aveiro. A pesca 
do bacalhau nos mares da Terra Nova e Gronelândia, as fainas da Ria e a diáspora 
dos ílhavos ao longo do litoral português são as referências patrimoniais do Mu-
seu. A cada um dos temas corresponde uma exposição permanente que oferece ao 
visitante a possibilidade de reencontrar inúmeros vestígios de um passado recente. 

Exterior do Museu Marítimo de Ílhavo
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Um museu singular

O Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) é um museu municipal. Nasceu a 8 agosto 
de 1937, após um longo processo de gestação dinamizado por um grupo de 
amigos do Museu. Lugar de memória dos ilhavenses que o criaram, começou 
por assumir uma vocação etnográfica e regional. Em 2001 foi renovado e am-
pliado, passando a habitar num belo edifício de arquitetura moderna projetado 
pelo gabinete ARX Portugal. Nesse mesmo ano, o MMI passou a contar com o 
navio-museu Santo André, antigo arrastão bacalhoeiro. 
Em anos recentes, o MMI voltou a crescer e a qualificar-se. Em 2012, foi cria-
da a sua unidade de investigação e empreendedorismo, o CIEMar-Ílhavo. Em 
2013, passou a incluir um admirável Aquário de Bacalhaus.
O MMI é hoje um museu marítimo singular. A sua missão consiste em preser-
var a memória do trabalho no mar, promover a cultura e a identidade marítima 
dos portugueses. Museu, Aquário e Investigação resumem o atual Museu, uma 
instituição dedicada a todas as comunidades costeiras e aberta aos mais di-
versos públicos. 

Faina Maior réplica em tamanho natural de iate da pesa do bacalhau, Museu Marítimo de ìlhavo
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Faina Maior

A exposição mais emblemática do Museu representa a Faina Maior, a pesca 
do bacalhau à linha praticada por homens e navios portugueses durante os 
séculos XIX e XX. É um património fascinante e lendário, uma história plena 
de drama e heroísmo. No centro da sala exibe-se um belo iate da pesca do 
bacalhau, construído em madeira por antigos mestres de construção naval. 
Modelo em tamanho real, representa um navio típico das primeiras décadas 
do século XX. Talhado pelo limite inferior do convés, permite ao visitante ir a 
bordo e tocar todos os elementos materiais que faziam parte da grande faina.

Ria e fainas agromarítimas

A Sala da Ria assenta numa memória fortemente visual das fainas agromaríti-
mas da Ria de Aveiro. Composta por uma vasta coleção de natureza etnográ-
fica, a Sala da Ria evidencia-se pela comunicação que estabelece entre a sua 
arquitetura luminosa e a presença de dez embarcações típicas da Ria, exibidas 
em tamanho real. Nos seus tipos e cores singulares, as embarcações exibidas 

Sala da Ria, embarcações típicas da ria de Aveiro, Museu Marítimo de Ílhavo
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dão testemunho de atividades económicas em boa parte desaparecidas: a 
apanha do moliço, a extração e o transporte de sal, as pescas artesanais típi-
cas da laguna com artes adaptadas às espécies que eram mais abundantes. 
No átrio superior do Museu, encontra-se a Sala das Conchas e Algas, em boa 
combinação com os volumes arquitetónicos que invadem de luz o edifício, é 
exibida parte de uma extensa coleção de conchas e algas marinhas.
A Sala dos Mares é dedicada a uma das principais narrativas da identidade 
local: a vocação marítima dos ílhavos. Exibem-se os barcos e as artes que per-
mitiram a instalação de ílhavos em diversas praias marítimas que eram bons 
locais de pesca, em lagoas e estuários fluviais. Esta exposição reafirma e ce-
lebra a identidade marítima da comunidade local e apela a uma cidadania do 
mar assente no património e na cultura.

Aquário dos Bacalhaus, Museu Marítimo de Ílhavo
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Aquário dos Bacalhaus

O Aquário dos Bacalhaus do MMI, inaugurado em janeiro de 2013, consiste 
numa atraente exposição de património biológico dedicado à espécie Gadus 
Morhua, o bacalhau do Atlântico, que podemos considerar “o nosso bacalhau”, 
aquele que os portugueses pescam e consomem há vários séculos. Plenamen-
te inserido no percurso expositivo do Museu, o Aquário completa o discurso 
histórico e memorial da Faina Maior oferecendo ao público uma experiência 
de conhecimento e lazer incomparável. O Aquário tem 3,2 metros de profun-
didade e capacidade para 120 metros cúbicos de água e distingue-se de ou-
tros aquários por ser aberto e pela possibilidade de ser avistado em percurso 
circular, numa crescente proximidade visual com os animais. Os bacalhaus 
avistam-se, primeiro, a partir de um patamar superior; de seguida, o Aquário 
é percorrido de forma centrífuga até ao auditório, onde se situa a janela mais 
ampla para contemplação dos animais.

Navio-museu arrastão de bacalhau Santo André, polo do Museu Marítimo de Ílhavo
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Navio-Museu Santo André

O navio-museu Santo André é um polo do Museu Marítimo de Ílhavo. Fez par-
te da frota portuguesa do bacalhau e pretende ilustrar as artes do arrasto. 
Nasceu em 1948, com 71,40 metros de comprimento e porão para vinte mil 
quintais de peixe. Em agosto de 2001, o Santo André iniciou um novo ciclo 
da sua vida: mostrar aos presentes e vindouros como foram as pescarias do 
arrasto do bacalhau; honrar a memória de todos os seus tripulantes durante 
meio século de atividade.

CIEMar-Ílhavo

O CIEMar-Ílhavo é a subunidade de investigação, documentação e empreen-
dedorismo do Município de Ílhavo, inaugurada em março de 2012. A missão 
de investigação do CIEMar-Ílhavo é de natureza científico-cultural e tem como 
objetivo alimentar o projeto cultural do MMI. Visa, também, promover as políti-
cas municipais de mar e empreendedorismo e dinamizar a economia marítima 
do Município e da região. 
Centro de investigação dotado de funcionalidades arquivísticas, tecnológicas 
e formativas no domínio da cultura do mar, pretende impulsionar a dinâmica de 
investigação do MMI, ampliando-a de forma criativa e projetando-a a escalas 
mais amplas, nomeadamente através da produção e migração de conteúdos 
e projetos culturais. A atividade de investigação aplicada do CIEMar-Ílhavo ex-
prime-se na organização de conferências sobre temas relevantes da maritimi-
dade portuguesa, concretiza-se em ações formativas e na produção de exposi-
ções e edições relacionadas com os patrimónios do MMI e baseadas nas suas 
coleções de documentos e objetos.

Estudo dos patrimónios

Os 88 903 visitantes que procuraram o MMI em 2019 são o reflexo da singu-
laridade do património e da memória que nele são preservados. No entanto, 
os museus devem ser espaços em permanente transformação, adaptados ao 
meio envolvente e abertos à reinvenção. O estudo das coleções e dos patrimó-
nios facilita a disponibilidade para outras formas de ativação cultural.
O MMI, através da subunidade CIEMar-Ílhavo, tem vindo a promover o estudo 
contínuo dos patrimónios do museu através de vários projetos e ações: 
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• Arquivo de Memórias da Pesca do Bacalhau com realização de entrevistas 
audiovisuais com o objetivo de preservação da memória dos seus interve-
nientes, numa franca abertura à comunidade;

• promoção de uma política editorial de referência que resulta em perto de 
uma centena de edições promovidas ou apoiadas pelo MMI; 

• Portal Homens e Navios do Bacalhau, galardoado em 2018 com o prémio 
de melhor “Aplicação de Gestão e Multimédia” pela APOM, que encerra 
num arquivo digital mais de 20 mil fichas de inscrição marítima e permite 
a construção da memória de fora para dentro e a ativação das segundas e 
terceiras gerações; 

• Argos, a revista de museologia e cultura marítima que foi distinguida em 
2015 como “Trabalho na Área de Museologia” pela APOM; 

• seminários Desafios do Mar Português, que desde 2012, têm procurado a 
promoção de uma educação informal do mar e contribuído para a constru-
ção cívica de uma cultura marítima; 

• Prémio Octávio Lixa Filgueiras, destinado a promover investigação relevan-
te no âmbito da cultura do mar e o Concurso de Modelismo Náutico.

Projetos de comunidade

A divulgação das coleções e patrimónios, consolidada pelo seu estudo, pro-
cura renovar as ofertas aos visitantes, atrair novos públicos e transformar o 
museu em espaço de sociabilização. O Serviço Educativo e Mediação procura 
promover os patrimónios e culturas marítimas, materiais e imateriais, de forma 
criativa, apelativa e adequada a cada tipo de visitante. 
Outros grandes projetos de divulgação e sociabilização do museu são os pro-
jetos de comunidade, sobretudo performativos, baseados em grandes obras 
da literatura marítima, como “O Lugre” de Bernardo Santareno, “O Mar” de Mi-
guel Torga, “Sermão de Santo António aos Peixes” de Padre António Vieira, 
entre outros.

Afirmar a marca

Entre outros de menor dimensão ou ocasionais, existem ainda dois projetos de 
ativação de públicos, que pelo seu cariz diferenciador, permitem atingir diferen-
tes públicos e afirmar a marca Museu Marítimo de Ílhavo: a Festa dos Baca-
lhoeiros, um encontro entre gerações de homens de todo o país que andaram 
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ao bacalhau nos mares gelados do Atlântico Norte; e o Mar Film Festival, um 
festival de cinema que tem o mar como referência temática.
A afirmação de um museu enquanto marca de referência reconhecida pelo 
público pressupõe que a tríade preservação, estudo e divulgação sejam os 
pilares da sua ação. O equilíbrio da preponderância destes três vetores é fun-
damental na dinâmica dos museus enquanto casas do património difusoras 
da memória, cumprindo a sua missão essencial de educar para o património, 
sociabilizar a cultura e a memória e permitir a fruição pública.
 A fruição pública é a ponta do iceberg do trabalho dos museus, o fragmento 
visível e que encerra todos os processos de preservação, estudo e divulgação. 
Acaba por ser o processo mais escrutinador da ação dos museus e faz com 
que a experiência do visitante tenha de ser encarada holisticamente.

Funções, expectativas, estratégias 

Sem esquecer a tríade que sustenta a ação dos museus, os públicos têm de 
ser compreendidos: O que os leva a visitar, regressar ou sugerir? Onde encon-
tram informação, como é que a obtêm e com que regularidade? A oferta do 
museu adequa-se à expectativa do visitante, respeita os critérios das acessibi-
lidades e oferece uma experiência científico-cultural? O trabalho do museu vai 
muito além do seu espaço físico, onde a relação com os públicos é essencial, 
tal como o cumprimento da sua missão e função. Contudo, apesar de todo o 
empenho e dedicação das equipas, há outros fatores que normalmente condi-
cionam a ação dos museus.
Os museus são marcas dos territórios e reflexos das comunidades. Indepen-
dentemente das tutelas que os gerem, a sua ação é mais ou menos efetiva 
tanto quanto a importância que lhes é atribuída. A disponibilização de recur-
sos humanos e financeiros necessários ao bom funcionamento aumenta ou 
diminui a eficácia no cumprimento da função museológica e qualificação da 
experiência do visitante. Quanto maior o interesse e investimento da tutela, 
maior a centralidade estratégica atribuída ao espaço museológico, tanto em 
termos de coesão territorial, como na centralização da ativação dos recursos 
e capitalização do investimento estratégico, o que poderá condicionar a ativa-
ção da marca, a eficácia da comunicação e experiência do visitante.
 É neste território ambivalente que os museus se movem, procurando o cons-
tante equilíbrio entre o cumprimento das funções museológicas, das expecta-
tivas dos visitantes e das estratégias das tutelas. 
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O Museu Carlos Machado  
e o Mar 

João Paulo Constância
Conservador da Coleção de História Natural

Para além do espólio de História Natural, a sua coleção fundadora, o Museu Car-
los Machado é detentor de um acervo patrimonial significativo, de natureza muito 
diversa, que abrange Artes Visuais, Arte Sacra, Etnografia, Arte Africana, entre as 
coleções mais representativas. 

Sala do Mar, coleção de biologia marinha, Museu Carlos Machado, Ponta Delgada, 
Açores (Fotografia de António Pacheco)



18

Fundação do Museu – a vocação naturalista

O Museu Carlos Machado, hoje de vocação pluridisciplinar, teve a sua origem 
no final do século XIX e abriu ao público com o nome de “Museu Açoreano de 
História Natural”, a 10 de Junho de 1880.
A inauguração fez parte do programa das comemorações do tricentenário da 
morte de Luís de Camões e, à data, o Museu estava instalado no Liceu Nacio-
nal de Ponta Delgada, no antigo convento dos Gracianos. Entre as coleções 
fundadoras, para além das já existentes no Liceu, faziam parte exemplares 
açorianos, coletados por naturalistas locais. O fundador do Museu, Dr. Carlos 
Maria Gomes Machado, então Reitor do Liceu Nacional de Ponta Delgada, 
expressara, alguns anos antes, a suas motivações: 

“[...] A nossa posição geográfica interposta entre a Europa, América e África dá 

a este arquipélago uma feição especial, que muito interessa aos naturalistas: 

vários têm vindo estudá-la, e entre outros principalmente Mousson, Hochstet-

ter, Drouet, Morelet, Hartung, Reiss e Godman; mas fazendo só uma pequena 

estação de 2 a 4 meses, como é possível percorrer e estudar 9 ilhas? É esta a 

razão por que alguns ramos estão ainda mal estudados, outros completamen-

te desconhecidos, como são, por exemplo, os habitantes do mar.”

Estávamos nos finais do século XIX, época de grandes mudanças no pensa-
mento científico, marcada pelas ideias evolucionistas e pela controvérsia que 
geraram. Com efeito, a convicção criacionista para a origem da vida tinha sido 
severamente abalada. A publicação da obra “The origin of species by means 
of natural selection”, por Charles Darwin, em 1859, veio despertar novos te-
mas e suscitar debates numa escala sem precedentes. Neste contexto, surge 
o interesse pela questão da colonização biológica das ilhas oceânicas e pelas 
suas espécies autóctones e endémicas. Havia que explicar a dispersão das 
espécies, os mecanismos de transporte, a colonização das ilhas e a especia-
ção insular. As ilhas oceânicas passaram a ser locais de estudo de privilegiado 
interesse. 
O Arquipélago dos Açores, principalmente na segunda metade do século XIX, 
esteve na rota das expedições oceanográficas e foi visitado por conceituados 
naturalistas. Merecem especial destaque as campanhas realizadas pelo Prínci-
pe Alberto I do Mónaco no Oceano Atlântico, entre 1884 e 1914. Os resultados 
científicos das campanhas foram publicados regularmente numa obra monu-
mental: “Résultats des Campagnes Scientifiques Accomplies sur son Yacht par 
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Albert I.er, Prince Souverain de Monaco”, publicação em 110 fascículos, edita-
dos entre 1889-1943 e reunidos em 33 volumes. 
Várias das expedições de Alberto I realizaram-se ao largo dos Açores, permi-
tindo que visitasse com frequência as ilhas do arquipélago. Em S. Miguel, co-
nheceu Francisco Afonso Chaves, sucessor de Carlos Machado na direção do 
Museu, com quem manteve uma longa e profícua amizade.

As Coleções de Biologia Marinha

As coleções do Museu foram sendo enriquecidas com o apoio de vários mi-
caelenses de prestígio intelectual e social, como o Marquês Jácome Corrêa, 
Conde de Fonte Bella, Marquês da Praia e Monforte, Francisco de Arruda Fur-
tado, Bruno Tavares Carreiro e Francisco Afonso de Chaves. 
Em 1890, o “Museu Açoreano” passou a depender do Município de Ponta Del-
gada, denominando-se, a partir de 1914, “Museu Carlos Machado”, em home-
nagem ao seu fundador. As coleções de Biologia Marinha do Museu Carlos 
Machado compreendem mais de 1800 exemplares, pertencentes a cerca de 
550 espécies, onde se incluem espécimes históricos de interesse assinalável, 

Sala dos Peixes, Coleção de biologia marinha, Museu Carlos Machado, São Miguel, Açores (fotografia António Pacheco)
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em particular provenientes do mar dos Açores, coletados na segunda metade 
do século XIX, refletindo os interesses dos naturalistas da época.
Os exemplares com maior relevância histórica incluem mamíferos, aves, pei-
xes, moluscos, crustáceos e algas. A biblioteca do museu acompanhou o cres-
cimento das coleções e foi sendo enriquecida com publicações de História 
Natural, realçando-se as dedicadas aos Açores, tais como as obras de Drouet 
(1861), Barrois (1888), Guerne (1887) e, em particular, os Resultados das Cam-
panhas Científicas de Alberto I do Mónaco.
O especial interesse pelos exemplares marinhos, demonstrado desde os pri-
meiros tempos pelo Museu, foi fortemente motivado pelos contactos como os 
investigadores das missões oceanográficas do Príncipe Alberto I do Mónaco. 

Coleções históricas

Algas – A coleção consiste num antigo herbário, constituído por diversos 
exemplares pertencentes a 31 espécies, distribuídas por 22 famílias. Embo-
ra não sendo representativo da flora algológica dos Açores, reveste-se de 

Frontaria do Núcleo de Santo André do Museu Carlos Machado (Fotografia de António Pacheco)
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particular interesse uma vez que a maioria dos espécimes foram coletados na 
Ilha de S. Miguel, nos finais do séc. XIX e princípios do séc. XX.
Moluscos – As conchas são a parte mais significativa da coleção de molus-
cos, onde estão representadas aproximadamente 200 espécies, corresponden-
do a mais de 80% da fauna malacológica dos Açores. 
Crustáceos – A coleção é constituída por cerca de 230 espécimes pertencen-
tes a aproximadamente 100 espécies. Embora a maioria dos exemplares não 
esteja datado, é possível que a grande maioria tenha sido incorporada no final 
do séc. XIX. 
Peixes – Neste conjunto estão representadas mais de 150 espécies, cujos 
exemplares foram, na sua maioria, capturados na Ilha de São Miguel. Existem 
exemplares naturalizados por secagem, preservados em álcool e alguns es-
queletos. O espécime mais antigo remonta a 1895.
Aves – A coleção de aves marinhas naturalizadas inclui todas as espécies que 
nidificam regularmente nos Açores.
Mamíferos – O conjunto de mamíferos marinhos compreende cerca de uma 
dezena de exemplares capturados no final do séc. XIX, destacando-se o esque-
leto de Cachalote (Physeter macrocephalus), integrado na exposição perma-
nente e doado pelo Conde Jácome Corrêa. 
Outros Grupos – No acervo do Museu existem outros espécimes marinhos, 
nomeadamente tartarugas e vários exemplares de equinodermes, sendo de 
destacar a coleção de fósseis marinhos da Ilha de Santa Maria.

O Museu Carlos Machado hoje

O Museu reparte-se por três núcleos museológicos: o Núcleo de Santo André, 
com três circuitos expositivos, designadamente História Natural, Memória do 
Convento e Vivencias Insulares (em montagem); o Núcleo de Arte Sacra, insta-
lado na antiga Igreja de Todos os Santos (Colégio dos Jesuítas) e o Núcleo de 
Santa Bárbara, onde estão instalados os Serviços Técnicos e Administrativos, 
o Centro de Documentação e exposições de Arte, com espólios de Canto da 
Maya e de Domingos Rebelo.
A coleção de História Natural do Museu Carlos Machado é hoje um importante 
testemunho da construção do conhecimento científico nos Açores e memória 
de uma época de grande agitação intelectual. 



22

O desafio digital do século XXI

Acreditamos que era digital deve ser pautada pela democratização do acesso 
à informação. Esta atitude implica compromissos e responsabilidades, desig-
nadamente por parte das instituições que têm a seu cargo acervos patrimo-
niais, testemunhos da natureza e da cultura material e imaterial do Homem, 
pilares do conhecimento e de identidade. 
Hoje, o livre acesso à informação é um dos pontos mais aclamados das agen-
das digitais e aspeto fundamental para fomentar uma economia assente no 
conhecimento e na reutilização da informação. 
As tecnologias digitais vieram criar inúmeras novas possibilidades de divulga-
ção e de comunicação e os museus têm procurado transpor para o universo 
virtual as suas velhas prerrogativas. Hoje falamos de preservação digital, de 
livre acesso à informação, da construção de conteúdos digitais para difusão 
do conhecimento, de exposições virtuais. Mas estarão os museus prepara-
dos para enfrentar as grandes questões emergentes? De que forma podemos 
contribuir para uma sociedade do conhecimento, como vamos aderir a uma 
construção em rede que privilegie as múltiplas relações entre os saberes e 
como nos vamos integrar num cenário de multiculturalismo. Como vamos tirar 
partido da internet das coisas? Vamos ou não caminhar no verdadeiro sentido 
da construção coletiva do conhecimento?
Para o Museu Carlos Machado, museu centenário, ancorado em pleno Oceano 
Atlântico, são estes os desafios do digital. Tal como no século XIX, o museu 
quer estar na encruzilhada das novas rotas que ligam o mundo, sem descurar 
o seu papel como museu de território, nem os programas para a inclusão atra-
vés do património, em que empenhadamente se tem envolvido. 
Para já, e como para a maioria dos museus, a internet tem sido uma ampla plata-
forma de divulgação onde se procura espaço para afirmar a imagem, e assegurar 
notoriedade para as iniciativas que que se empreendem. A página institucional 
Web, a presença no Facebook e o Instagram são hoje ferramentas indispensáveis.
No âmbito do digital, o Museu Carlos Machado tem em curso a incorporação do 
seu inventário num novo sistema de gestão integrada de coleções, desenvolvido 
na Região Autónoma dos Açores sobre aplicações em código aberto, e que em 
breve irá permitir a divulgação em linha do acervo. Ainda no âmbito da disponi-
bilização pública, já é possível consultar o catálogo bibliográfico do centro de 
documentação, via web, a partir do Catálogo Coletivo de Bibliotecas dos Açores. 
Está igualmente em curso a desmaterialização do seu arquivo e a constituição 
de um repositório de objetos digitais, visando a preservação a longo prazo.
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Ainda para o primeiro quartel do século XXI, o Museu Carlos Machado tem em 
preparação vários outros projetos digitais, sob o primado do cidadão e visan-
do promoção do conhecimento e do património cultural.  Neste âmbito é de 
salientar a reformulação do sítio web, as aplicações em realidade aumentada 
para a exploração da exposição, e a construção de uma aplicação móvel que 
incluirá os guias dos circuitos expositivos e jogos pedagógicos. Queremos as 
tecnologias ao serviço de uma cidadania mais participada, com cidadãos mais 
cultos e envolvidos.
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A Fábrica da Baleia  
enquanto Museu 

Aurora Ribeiro
Técnica de Comunicação da Fábrica da Baleia de Porto Pim

Carla Dâmaso
Diretora da Fábrica da Baleia de Porto Pim

Fábrica da Baleia, Faial, Açores

A Fábrica da Baleia está em fase de afirmação como marca, como museu e como 
atração turística. A reabilitação recente do edifício, a crescente capacitação da 
equipa de comunicação, a aposta regional no turismo sustentável, a participação 
no projeto muSEAm e a importância crescente que a nível internacional está a ser 
dada aos oceanos, à ciência e à literacia marinha, tudo parece convergir para que o 
caminho indicado seja plausível e desejável.
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Património baleeiro desperta interesse de investigadores  
e público

A Fábrica da Baleia foi construída em 1941.  Foram processados quase dois mi-
lhares de cachalotes até 1974, ano em que fecha portas, já na fase de declínio 
da baleação açoriana. Mantém-se propriedade da SIMAL - Sociedade Industrial 
Marítima Açoriana, que visava a “exploração da indústria do aproveitamento 
integral da baleia e outras espécies marinhas e comércio dos respetivos pro-
dutos” até à data da sua venda, em 1980, ao Governo Regional dos Açores. Em 
1984 o edifício é classificado como Imóvel de Interesse Público.
A dimensão do espaço e a localização privilegiada em relação ao mar, entre 
as baías de Entremontes e Porto Pim, despertam a vontade da região em aí 
implantar projetos para o conhecimento marinho colocando-se as seguintes 
alternativas: investigação, formação ou divulgação. É esta última valência que 
prevalece. Em 2000, depois de obras de recuperação, o edifício volta a abrir ao 
público, albergando o Centro do Mar, um núcleo museológico de divulgação 
cultural e científica do mar dos Açores.

Fornos, Fábrica da Baleia, Faial, Açores
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Nessa esteira é instalado no local o Observatório do Mar dos Açores (OMA). 
Inicialmente no âmbito da Rede de Organizações Científicas dos Açores, pos-
teriormente (e até ao momento) como membro da Rede de Centros de Ciên-
cia dos Açores, os objetivos do OMA são os de divulgar a cultura científica e 
tecnológica e de promover atividades de interpretação e educação ambiental 
marinha. 
Para além desses objetivos, cabe ao OMA dinamizar, promover e programar o 
espaço em que se instala. Estando o edifício e a maquinaria em bom estado de 
preservação, o Centro do Mar, a par de conteúdos sobre o mar dos Açores, man-
tém sempre visitáveis as instalações da Fábrica da Baleia, nome aliás pelo qual 
o espaço continua a ser conhecido, tanto entre locais como entre visitantes. 
Após a fase de abandono e de algum esquecimento, o património baleeiro 
começa a despertar o interesse de investigadores e do público, até como 
complemento e contextualização da nova experiência e chamariz turístico do 
arquipélago: a observação de cetáceos. 
Na década seguinte, a par de atividades sobre biologia marinha, oceanografia 
e outras ciências marinhas para os mais diversos públicos, recupera-se, es-
tuda-se e inventaria-se o espólio baleeiro das antigas armações baleeiras do 
Faial, pertencente à empresa Reis & Martins, Lda, e que inclui espaços, equipa-
mentos e um arquivo documental. 
Em 2008 cria-se no mesmo espaço um núcleo de museologia e arqueologia 
industrial, com os objetivos de estudar a História da baleação nos Açores, em 
particular no Faial, preservar e valorizar o património existente, participar na 
museografia das infraestruturas e equipamentos da Fábrica da Baleia e dina-
mizar a exposição permanente do núcleo museológico da Fábrica da Baleia. 
Em 2010, a Fábrica da Baleia é inserida no Complexo do Monte da Guia do Par-
que Natural do Faial. É nesta década que se consolida a atividade educativa do 
OMA, enquanto promotor da literacia oceânica, e em que a Fábrica da Baleia vê 
a sua presença fortalecida no circuito turístico da cidade da Horta e da Ilha do 
Faial, tornando-se uma atração popular para quem visita a ilha. 
A nível local, o espaço é ainda requisitado pelo OMA e pela comunidade local 
para eventos científicos e culturais, públicos e privados, nomeadamente expo-
sições, debates, concertos, palestras e formações. Em 2017 o estado degrada-
do do edifício obriga a obras de recuperação, no âmbito de um investimento fei-
to pelo Governo dos Açores em todo o Complexo Ambiental do Monte da Guia. 
A Fábrica da Baleia reabre ao público em 2018, com as suas instalações 
reabilitadas, mais e melhores facilidades de acesso e de visitação, e com 
os seus conteúdos museográficos revistos e aperfeiçoados. O conjunto de 



28

renovações levado a cabo permite a sua inclusão na Rede de Museus e Co-
leções Visitáveis dos Açores, transformando, enfim, a Fábrica da Baleia num 
museu. A presente análise acontece, portanto, no período de afirmação deste 
espaço enquanto museu. 

Interpretação do espaço e das maquinarias

Um primeiro desafio é quanto à identidade: entidade “museu” ou entidade “ins-
tituição”. Embora numa primeira instância a resposta direta a esta pergunta 
possa ser que “Fábrica da Baleia” é museu e “OMA - Observatório do Mar dos 
Açores” é instituição, a verdade é que tanto em termos de orgânica interna, 
quanto de comunicação (interna e externa), a distinção se torna mais difícil de 
operacionalizar, pois não só se tem alterado ao longo do tempo, como também 
difere consoante a dimensão em que é analisada: institucional, espacial, social 
ou comercial. 
Em termos institucionais, fazem parte da equação o Governo Regional dos 
Açores, proprietário do edifício, e o OMA - Observatório do Mar dos Açores, 

Interior da Fábrica da Baleia, Faial, Açores
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uma associação técnica, científica e cultural, equiparada a Organização Não-
-Governamental de Ambiente (ONGA), certificado pela Agência Portuguesa do 
Ambiente e que é, ao mesmo tempo um Centro de Ciência da Rede Regional de 
Centros de Ciência. 
O OMA está sediado na Fábrica da Baleia em regime de comodato e, por meio 
de protocolo com o Governo dos Açores, contribui para a salvaguarda, o es-
tudo e a divulgação do património baleeiro do Faial e da região dos Açores, 
o que inclui a gestão da Fábrica da Baleia enquanto núcleo museológico e, 
mais recentemente, como museu. Se em termos burocráticos e de orgânica 
interna esta orgânica é fluida e funcional, na comunicação externa fica ainda 
por afirmar a Fábrica da Baleia enquanto museu e, nesse sentido, enquanto 
instituição.
Das dimensões em análise, a dimensão espacial será provavelmente aquela 
que se apresenta de forma mais linear. A Fábrica da Baleia é definida por um 
recinto estanque que alberga um museu e respetivos acervo e loja, a sede do 
OMA (escritórios e sala multiúsos) e um auditório pertencente ao Governo Re-
gional dos Açores. Como atrás mencionado, desde a época da baleação até 
aos dias de hoje, e independentemente dos nomes que lhe foram sendo atri-
buídos e de haver uma sede de uma instituição com outro nome no local, o 
nome que continua a ser usado e reconhecido para definir aquele espaço é 
“Fábrica da Baleia”, o que por si só delineia uma marca com alguma força.
A dimensão de responsabilidade social é muito abrangente e polifacetada. É 
gerida pelo OMA, cujo desígnio abarca tanto a comunicação de ciência ma-
rinha, quanto a divulgação da cultura marítima, na qual se insere a do patri-
mónio baleeiro. A atividade do OMA, é diversa, versátil e prolífica: uma oferta 
pedagógica consolidada, publicações de diversas disciplinas científicas, cam-
panhas ambientais aplicadas à realidade regional, comunicação de projetos 
científicos e outras parcerias e protocolos com entidades oficiais e civis. 
Pelo meio desta ramificada atividade, o braço correspondente à divulgação do 
património baleeiro não é o seu aspeto mais central, embora seja o cerne da 
existência do museu da Fábrica da Baleia. Nesse sentido, importa fortalecer a 
presença da temática da baleação nas diversas iniciativas do OMA bem como 
verificar o posicionamento do museu no seio de toda a atividade da instituição.
A dimensão comercial está intimamente ligada à atividade turística e está, deci-
didamente, localizada no museu. O museu da Fábrica da Baleia apresenta neste 
momento (novembro de 2019) uma exposição permanente dedicada à interpre-
tação do espaço e das maquinarias presentes e tem a possibilidade de visitas 
guiadas que contextualizam essa informação na história sociocultural da ilha. 
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Ciência e literacia marinha

Na ótica do visitante há, portanto, todo um capital cultural (de conhecimento, 
atividades, conteúdos, parcerias) que está vedado ao visitante turista. O in-
vestimento desse capital na dimensão comercial do museu contribuirá para a 
afirmação da marca Fábrica da Baleia, fortalecendo a sua identidade e a pros-
secução dos objetivos do OMA e do museu como um todo. 
Como anteriormente referido, a Fábrica da Baleia está em fase de afirmação 
como marca, como museu e como atração turística. A reabilitação recente do 
edifício, a crescente capacitação da equipa de comunicação da instituição 
que a gere, a aposta regional no turismo sustentável, a participação no projeto 
muSEAm e a importância crescente que a nível internacional está a ser dada 
aos oceanos, à ciência e à literacia marinha, tudo parece convergir para que o 
caminho indicado seja plausível e desejável.

Interior da Fábrica da Baleia, Faial, Açores
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Transformação Digital  
e Novos Públicos nos Espaços 
Museológicos da Figueira  
da Foz
Ana Paula Cardoso
Núcleo Museológico do Mar, Figueira da Foz
Técnica Superior no Município da Figueira da Foz,  Coordenadora do Núcleo Museólogico 
do Mar 

Equacionar a criação de uma verdadeira estratégia de comunicação, com enfoque 
no marketing digital, aliada a uma redefinição da estratégia municipal para o turis-
mo. Para além do plano educativo, os museus podem ser encarados como veículos 
de lazer, partilha de conhecimentos, fruição e satisfazer de forma mais alargada os 
seus visitantes, nacionais e estrangeiros.

Núcleo Museológico do Sal, interior do Armazém.
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Espaços físicos, objetos, histórias

No início do século XXI, o Museu Municipal Santos Rocha aprofundou a sua 
relação com o território, com as gentes e as tradições do concelho da Figueira 
da Foz, através da criação de dois núcleos temáticos, tendo como objetivos a 
divulgação de memórias e testemunhos das comunidades locais relacionados 
com a realidade marítima e o salgado tradicional.
Abrindo as suas portas respetivamente em 2003 e 2007, o Núcleo Museológico 
do Mar e o Núcleo Museológico do Sal assumem-se hoje como importantes es-
paços de divulgação, em que o principal destaque são os registos documentais, 
os marcos etnográficos, enfim, os objetos reveladores da identidade de dife-
rentes comunidades e tradições, embora com discursos expositivos diversos.
É, contudo, o seu papel como ponte entre o passado e o presente que se vai 
afirmando, alargando os caminhos e abrindo vias a uma crescente colabora-
ção com instituições e parceiros, onde o Mar está sempre presente.  
Com recursos limitados, quer ao nível dos recursos humanos e financeiros, 
quer ao nível dos próprios espaços físicos, a comunicação nestes Núcleos tem 
sido realizada sobretudo a partir dos objetos e das histórias, numa relação 
direta com o visitante, embora essencialmente unilateral.

Núcleo Museológico do Mar, pormenor da Sala da Pesca do Bacalhau.
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Conhecer os públicos

Onde chega a mensagem? Queremos que ela chegue mais longe? E quem que-
remos que ela atinja? Estas são algumas das dúvidas e questões que coloca-
mos com frequência e sobre as quais se procura agora refletir.
Em primeiro lugar considera-se fundamental conhecer melhor os visitantes 
destas unidades museológicas, bem como tentar perceber qual o seu interes-
se direto na visita, isto é, compreender porque as visitam e como tomaram 
conhecimento da sua existência.
Conhecer os públicos que nos visitam e definir novos públicos-alvo será, por-
tanto, tarefa primeira para a qual a melhoria dos conteúdos multimédia poderá 
contribuir de forma relevante. E este é o maior desafio que se nos coloca e para 
o qual terá que ser direcionado o grande esforço a curto prazo. Acreditamos 
também que uma monitorização destes públicos nos permitirá apurar da satis-
fação, ou não, das suas expetativas.
Não esqueçamos que quer o Núcleo Museológico do Mar (situado no núcleo 
antigo da vila de Buarcos), quer o Núcleo Museológico do Sal (em plena área 
natural de uma freguesia situada na margem sul do rio Mondego) não têm uma 
localização geográfica central na Figueira da Foz, ao contrário do Museu Muni-
cipal Santos Rocha, este sim localizado bem no coração da cidade.
Acresce a este facto que a Figueira tem tido alguma relevância em termos 
turísticos, sobretudo devido às suas praias e características já ancestrais, que 
levaram a epítetos como a Rainha das Praias de Portugal ou Praia da Clarida-
de, e não propriamente a um veraneio iminentemente de carácter cultural. 
Uma possível aproximação entre as organizações museológicas existentes 
e os serviços afetos sobretudo à vertente turística afigura-se-nos, portanto, 
como fundamental, numa cooperação à qual não deverá ser alheia a própria 
tutela autárquica.
Registe-se ainda que a divulgação de eventos concretos e específicos de cada 
unidade museológica, a sua programação regular e a sua divulgação turísti-
ca são realizados essencialmente através de três meios: o website/redes so-
ciais do Município da Figueira da Foz (www.cm-figfoz.pt/@museu.rocha), a sua 
agenda de eventos de periodicidade quadrimestral e órgãos de comunicação 
social regional.



Fachada do Núcleo Museológico do Mar, em Buarcos.
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Marca municipal

A informação impressa é de distribuição incipiente e dificilmente considerada 
como meio de comunicação valioso. Neste contexto será ainda de assinalar 
que em passado muito recente foi criada uma marca abrangente a todo o Mu-
nicípio da Figueira da Foz, denominada Identidade Municipal, comum a toda e 
qualquer divulgação de carácter municipal: Figueira da Foz para todos. Assim, 
salvo para casos muito pontuais passíveis de usar uma marca específica, mas 
em curto espaço de tempo e para eventos concretos, esta será sempre a pri-
meira imagem a ser transmitida aos potenciais públicos e visitantes.
Esta realidade obriga-nos a equacionar e a pressionar no sentido de criação de 
uma verdadeira estratégia de comunicação, sobretudo com o enfoque no mar-
keting digital, que se nos afigura fundamental, aliada talvez a uma redefinição 
da estratégia municipal para o turismo, pois além do contributo indiscutível 
que os museus transmitem no plano educativo, podem igualmente ser encara-
dos como veículos de lazer, de partilha de conhecimentos, de fruição e assim 
satisfazer de forma mais alargada os seus visitantes, nacionais e estrangeiros.
No seu conjunto, e porque os Núcleos se nos afiguram indissociáveis da sua 
casa-mãe, parece-nos que estas instituições têm cumprido a sua função so-
cial e cultural mais importante que reside na preservação e divulgação de 
acervos, promovendo ao mesmo tempo uma vertente educativa primordial e 
de recreação.

Núcleo Museológico do Sal, sala de exposição permanente.
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Diálogos entre o passado e o presente

Mas, a adaptação do Museu e Núcleos a uma nova dimensão de comunicação 
passará forçosamente, num futuro próximo, por alargar a informação sobre 
instituição/coleções através da disponibilização de novos conteúdos digitais, 
mais profundos, que ultrapassem a informação básica sobre o historial, dinâ-
micas de visita e informações úteis, mas sim conteúdos que atraiam os pró-
prios visitantes virtuais a efetuar a visita física e a conhecer as coleções reais.  
O objetivo, mesmo que esses conteúdos digitais estejam afetos ao website da 
tutela municipal, será sempre o de proporcionar maior interatividade entre as 
coleções e os públicos.
Numa primeira instância estes conteúdos poderão abranger, já em 2020, a dis-
ponibilização online da base de dados relativa às próprias coleções.
Mas o objetivo final será sempre apresentar a informação de forma diversifi-
cada permitindo chegar a públicos de todas as idades, motivando o visitante 
virtual a aprender algo mais sobre objetos, memórias e histórias, naturalmente 
de forma apelativa.
Mas as novas tecnologias permitem utilizar novas formas de comunicação 
do Museu e Núcleos, enquanto novas dinâmicas possam perspetivar novos 
diálogos entre o passado e o presente. 
Acreditamos também que uma nova estratégia de comunicação baseada em 
meios digitais funcionará como uma porta de entrada e saída de informação, 
missão fundamental de qualquer instituição museológica.
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Mediações Culturais:  
da Pessoa ao Virtual  
no Museu do Dinheiro 
Daniela Pedroso Viela
Museóloga no Museu do Dinheiro do Banco de Portugal

Parte desta comunicação é resultado de uma dissertação de mestrado da FCSH, 
que estudou o caso “Mediações culturais: Da pessoa ao virtual no Museu do Dinhei-
ro”. O museu tem potenciado as mais diversas experiências e processos de media-
ção, através da interatividade e da tecnologia, por isso pretende contribuir-se para 
o conhecimento e a tomada de consciência dos processos em que os mediadores 
participam e que tipos de intervenção adotam, já que são eles que contatam e 
trabalham diretamente com os públicos. Cinco palavras-chave – museu, visitante, 
mediação, tecnologia, participação. 

Museografia não convencional

O Museu do Dinheiro, sob a tutela do Banco de Portugal, foi inaugurado a abril 
de 2016, na antiga Igreja de S. Julião, na baixa de Lisboa (Banco de Portugal, 
2012, p. 16). Os objetivos do Museu (Viela, 2018) são: 
• Promover a relação da instituição com a socie8dade, através da pro-

gramação cultural e educativa 
• Contribuir para a literacia cultural e financeira 
• Expor, estudar e conservar o património móvel e arquitetónico: antiga Igreja 

S. Julião e a Muralha D. Dinis – património nacional 
• Gerir a coleção numismática, notafílica e artística do BdP (cerca de 51.000 

peças) 
• Produzir exposições e programação complementar 
• Produzir conteúdos de comunicação e interpretação
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A museografia assenta em núcleos temáticos onde se apresentam as coleções 
numismática e notafílica do Banco, objetos e dispositivos virtuais de contex-
tualização. Os temas representados focam os artigos padrão pré-monetários, 
o dinheiro no mundo, a história do dinheiro ao longo dos séculos, o fabrico da 
nota e da moeda ou testemunhos pessoais sobre o papel do dinheiro na vida 
contemporânea. 
O acervo é exposto através de uma museografia não convencional, assente em 
tecnologia inovadora, na criação de ambientes surpreendentes que convocam 
a participação do visitante. O projeto defende também a função de conservar 
o património com novos e mais eficazes meios de segurança (Banco de Por-
tugal, 2012).
As soluções tecnológicas foram concebidas de raiz para cada um dos espa-
ços, valendo-se dos paradigmas da computação física (Physical computing), 
da Internet das Coisas (IoT) e da Realidade Aumentada (Augmented Reality) 
com o objetivo de oferecer ao visitante uma experiência interpretativa rica, in-
terativa e envolvente. 
Os dispositivos vão desde a experiência direta do simples tocar, até à interação 
ao longo de toda a exposição com o bilhete de entrada (gratuito), visualização 
e audição de conteúdos provocados pela presença física do visitante, a des-
coberta de informação através de protocolos simples de pergunta / resposta 
sobre écrans tácteis, interação com dispositivos tecnicamente mediados pela 
geração manipulada de respostas animadas em tempo real ou manipulação de 
objetos tridimensionais virtuais (Vairinhos, 2018)

Interativo e multissensorial

Sara Barriga, antiga Coordenadora do Núcleo do Museu e uma das responsá-
veis pelo projeto, explica (Viela, 2018, p. 48): “Era uma coleção muito difícil, em 
primeiro lugar, e porque já tínhamos uma experiência, de 10 anos, de um mu-
seu no sentido mais clássico do termo. Portanto, aquilo que esta equipa sabia 
era que não queria um museu como o outro e em grande escala, mas queria 
algo que fosse de rutura, que se aproximasse muito mais dos museus que 
estavam a surgir com muita evidência, que eram os museus de ciência viva, 
onde já se começavam a usar essas dinâmicas de interação, onde a tecnologia 
servia para mostrar o conteúdo.”
Partindo do facto de o museu ser essencialmente interativo e multissenso-
rial, o principal objetivo da análise foi medir o impacto das novas tecnologias, 
ou seja, analisar e interpretar o que estas experiencias criam, no museu, com 
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mediação pessoal e/ou mediação tecnológica, em contexto de visita orientada 
e de visita livre, para os visitantes e para os mediadores culturais. 
Ao falarmos de mediadores culturais, considerámos o profissional que “parti-
cipa na conceção e animação das atividades e dos documentos de ajuda que 
acompanham as exposições de longa duração e as exposições temporárias; 
participa na avaliação dos programas e das atividades; informa os/as respon-
sáveis sobre as necessidades e expectativas do público no desenvolvimento 
de novos programas ou de novas atividades; possuindo, como formação ini-
cial, diploma universitário de primeiro ciclo numa das disciplinas ligadas às co-
leções dos museus e/ou em pedagogia e/ou em comunicação” (ICOM, 2008).
Explorámos o potencial da tecnologia interativa como uma forma de incentivo 
aos visitantes a interatuarem com o património cultural, em contexto museal, fi-
sicamente, cognitivamente e emocionalmente. A tecnologia motiva efetivamen-
te a participação dos públicos? E também não pode isolar os visitantes e distrair 
a sua atenção dos objetos físicos reais expostos (Damala et al., 2016, p. 1 -2)?
O estudo foi destinado a visitantes adultos, portanto, visitantes a partir dos 18 
anos, de nacionalidade portuguesa. Primeiramente, o trabalho foi constituído 
pela leitura, análise e recolha de informação e dados referentes ao projeto mu-
seológico, dados quantitativos e qualitativos do museu, como o estudo dos pú-
blicos e indicadores de avaliação por parte dos públicos, como questionários 
de avaliação das atividades educativas. 

Etapas do trabalho de campo

Em segundo lugar, passou-se ao trabalho de campo, distribuído por seis eta-
pas:
1. Exploração e conhecimento profundo do espaço físico, exposições e res-

petiva ação cultural.

2. Observação direta do público, no museu, em visita visita livre e orientada 
(entre 26 de abril e 12 de maio de 2018, aplicada a 50 visitantes ocasionais, 
adultos, a partir dos 18 anos).

3. Observação direta dos mediadores, no museu, em visita orientada (entre 26 
de abril e 12 de maio de 2018). Esta desenvolveu-se em relação ao trabalho 
de seis mediadores, do museu, em sete visitas orientadas.

4. Questionários pós-visita ao público, com visita orientada e/ou visita livre 
(entre 26 de abril e 12 de maio de 2018, aplicada a 126 visitantes ocasio-
nais, adultos, a partir dos 18 anos).
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5. Entrevistas à Coordenadora de Unidade de Museu, no momento, Sara Barri-
ga, e à Coordenadora de Produção, Ana Rita Canavarro.

6. Questionários a seis profissionais da equipa do Museu e a um especialista 
do projeto de design multimédia do Museu. 

Pretendeu perceber-se as experiências e desafios que se potenciam, qual a 
interação entre o visitante e a exposição, concretamente no processo de des-
codificação dos objetos expostos, na sua maioria peças de numismática.
Como comenta Inês Ferreira (2016, p. 222), “a mediação não é a simples in-
termediação mas transformação, (...) mediar é ligar as partes para construir 
significados, no espaço entre, num processo transformador”, “(...) o que faz da 
visita ao museu uma experiência única é o encontro com objetos. É necessá-
rio perceber o que se passa nessa relação visitante / objeto para, a partir daí, 
pensar a mediação”.

Quatro tipos de mediação

Neste sentido, analisou-se o que se passa entre o visitante e a coleção do Mu-
seu do Dinheiro, mas também com a tecnologia e o mediador. Os resultados do 
trabalho demonstraram quatro tipos principais de mediação, a que chamámos: 
• Mediação Pessoal (MP) – mediação realizada por profissionais mediado-

res; os públicos em visita orientada têm esta mediação; em visita livre, a 
mediação pessoal pode não acontecer, dependendo da presença ou não de 
profissionais mediadores em assistência de sala.

• Mediação Interativa (MI) - mediação realizada por elementos ou disposi-
tivos interativos, sejam tecnológicos ou não; os públicos em visita livre e 
em visita orientada têm esta mediação; em visita livre, pode não acontecer, 
dependendo do interesse do visitante.

• Mediação Tecnológica (MT) – mediação realizada por dispositivos tecnoló-
gicos, sejam interativos ou não; os públicos em visita livre e em visita orien-
tada têm esta mediação; em visita livre, pode não acontecer, dependendo 
do interesse do visitante.

• Mediação Pessoal + Interativa + Tecnológica (MPIT) – mediação mais com-
pleta, realizada por profissionais mediadores, dispositivos interativos e tec-
nológicos; os públicos em visita orientada têm acesso a estas mediações.
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E o que é gerado neste encontro? A que estímulos responde o público? 
• •aprender enquanto se diverte 
• novas experiências 
• perceção do imediato 
• apelo visual 
• interação 
• contato pessoal, humano e afetivo 
• reciprocidade tecnológica e/ou pessoal 

Níveis de relação com o público

Verificaram-se vários níveis de relação e envolvimento do público, mas, no ge-
ral, a componente de multimédia interativa permite a presença de vários dis-
cursos e cada um escolhe aquele que mais lhe interessa ou se identifica, ou 
seja, o que o representa, o que tem a ver com a sua história.
Confirmou-se que estimula igualmente reações emotivas que, por sua vez, fa-
cilitam a construção de narrativas e de compreensão. Estimula também a re-
lação social, pois em vez de isolar, permite ações conjuntas, com diferentes vi-
sitantes, estimula as relações interpessoais e a partilha de memórias comuns, 
confirmando o dinheiro como um símbolo mediador das comunidades.
Registou-se um nível de satisfação muito elevado do público, mas também 
muito dependente do trabalho dos mediadores do museu. Sendo os museus 
lugares propiciadores de aprendizagens, estas implicam, por parte dos media-
dores, a construção de estratégias para uma exploração estruturada, capaz 
de dar uma razão e um sentido ao que se vê e se experimenta. Neste caso, 
a introdução destes equipamentos tecnológicos foram motivo de ansiedade 
e um desafio, para os mediadores, estando agora completamente integrados 
nas atividades educativas.
Conclui-se, portanto, que tem de haver uma relação de paridade entre a media-
ção pessoal e a mediação tecnológica, pois o contato humano engloba con-
versa, contacto visual, afeto, confronto, troca de ideias, emoções, empatia, par-
tilha e muitos outros que nunca poderão ser substituídos por uma máquina. 
Além disso, é sempre a mediação pessoal que recruta a tecnológica e não o con-
trário, porque se a tecnologia dominar o papel do mediador, toda a visita passa a 
ser mais prescritiva, menos sensorial, mais regulamentada, mais formal.
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Apelo à criatividade do visitante

Consideramos que as tecnologias deverão ser sempre um meio e não o ele-
mento principal, devendo ser utilizadas para promover a ligação entre o visi-
tante, as coleções e os próprios espaços do museu. A tecnologia multimédia 

Núcleo TROCAR / Hermes Solar, Museu do Dinheiro, Lisboa
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deve servir como ferramenta de interpretação, dar a conhecer as verdadeiras 
estórias e contextos por detrás de cada objeto. 
Portanto, falamos da inovação ligada às novas tecnologias “(...) que podem 
ser usadas pelos museus para desenvolver o seu conteúdo através do Edu-
tainment (educação através do entretenimento) e melhorar a qualidade dos 
serviços oferecidos aos seus visitantes” (Pop e Borza, 2016, p. 3). No entan-
to, salientamos que as potencialidades da tecnologia só são verdadeiramente 
aproveitadas quando estas apelam à criatividade e à inteligência do visitante. 
Podemos afirmar que a atividade participativa terá de ser mais do que apenas 
usar dispositivos e ferramentas digitais, mas sim usar a cultura digital para 
defender valores participativos democráticos como na formação e vida do pró-
prio museu. 
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Entre o Real e o Virtual,  
Onde Ficam os Museus?  
O caso do Museu de Portimão 
José Gameiro
Director Científico do Museu de Portimão

Os museus desempenham um papel fundamental enquanto lugares de investimen-
to social e cultural, de representação simbólica e de interpretação histórica das 
comunidades, assumindo-se como polos potenciadores, tanto das iniciativas de 
descoberta das qualidades distintivas e representativas das suas populações e do 
seu território, como da contínua diversidade patrimonial resultante dos seus parti-
cularismos culturais e sociais, portadores de efetiva singularidade. 
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Neste contexto, os museu e a sua programação constituem-se como lugares 
dotados de uma visão global, funcionando como refúgios identitários seguros 
e compensatórios, tanto ao nível das suas memórias e patrimónios fundado-
res, bem como das suas formulações culturais mais atuais e contemporâneas. 
Devem igualmente espelhar o espaço e o tempo, cultural e natural, no sentido 
de mais eficazmente cumprirem o papel insubstituível de mediação, entre as 
representações das suas comunidades e os seus públicos, estabelecendo-se 
como locais privilegiados dessa permanente abertura e interação, sempre dis-
poníveis e atentos aos olhares plurais do “nós” e dos “outros”. 
Desse modo, aos museus impõe-se o desenvolvimento de estratégias autó-
nomas e ativas de comunicação, reciprocidade, parcerias e trabalho em rede 
com os diversos grupos sociais, setores económicos, estruturas educativas, 
agentes culturais e turísticos, partilhando e aproximando audiências e públicos 
comuns.
Devem igualmente procurar manter plataformas, sistemas de contacto, visibili-
dade e interatividade, a uma escala mais  global, num equilíbrio balanceado en-
tre as suas funções científicas, culturais e sociais, onde as soluções  virtuais 
e digitais  serão sempre importantes ferramentas adicionais  para realçar e re-
forçar um mundo efetivamente real e  humano, no qual os museus se definem 
como decisivos mediadores.
Nessa sua relação de proximidade do seu património material e imaterial, com 
a diversidade dos seus utentes, visitantes e comunidades, os museus devem 
adotar estratégias para um criativo e renovado diálogo, direcionado para uma 
contínua adaptação aos desafios do presente.
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A antiga Fábrica de Conservas La Rose é um dos núcleos do Museu de Portimão

Desafios de acessibilidade e comunicação

Desde a sua abertura em 2008, o Museu de Portimão (www.museudeportimao.
pt) tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas visando transmitir e 
ampliar de forma coerente os seus conteúdos culturais, científicos e sociais, 
pautando a sua ação por uma missão e um programa que procura responder 
aos desafios da acessibilidade e da inclusão.
A localização de Portimão, no Barlavento do Algarve, entre a serra de Monchi-
que e o Oceano  Atlântico, a riqueza e o aproveitamento dos recursos naturais 
da sua envolvente territorial, o papel histórico do rio Arade, como importante 
“estrada” de navegabilidade e intercomunicação, determinaram desde a pré-
-história à atualidade, uma progressiva fixação humana e o desenvolvimento 
de um conjunto de vivências resultantes de um contexto marítimo, rural, indus-
trial e comercial, que sempre caracterizou historicamente esta região.
Pelo rio Arade chegaram e partiram influências culturais, confrontos e cruza-
mentos civilizacionais, comerciais e tecnológicos, com os povos da Antigui-
dade, da Bacia do Mediterrâneo, do Norte de África e da Europa, num percurso 
histórico decisivo no moldar de sistemas de vida, saberes e atividades, algu-
mas ainda hoje presentes no seu quotidiano.
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Instalado na antiga fábrica de conservas de peixe “Feu Hermanos”, datada do 
início do século XX, na margem direita do rio Arade, a sua exposição de refe-
rência “PORTIMÃO, TERRITÓRIO E IDENTIDADE”, interpreta e representa toda 
uma síntese histórica dos percursos desenhados pelas comunidades locais, 
na sua interação com a envolvente geográfica e natural, na qual se destacam 
as atividades mais representativas da vida económica, cultural e social. Desse 
milenar cruzamento de povos e culturas o visitante é orientado pelos seus três 
principais  percursos temáticos:
1. Origem e destino de uma comunidade 
2. A vida industrial e o desafio do mar
3. Do fundo das águas 

Assumindo-se desde sempre como um “Museu de Sociedade, Identidade e 
Território”, o Museu de Portimão pretende igualmente constituir-se como um 
observatório permanente e atento da realidade social e patrimonial, um ativo 
laboratório de projetos, ideias, de produção de conhecimento e uma ponte 
em permanente mediação e interação, com as populações locais e os seus 
visitantes, num programa museológico assente em quatro grandes objetivos:
A - Reabilitação do património histórico–industrial
B - Valorização da relação entre o território e o contexto flúvio- marítimo 
C - Interpretação da evolução histórica, cultural  e social das comunidades
D - Formação de novos públicos e desenvolvimento de uma oferta cultural de 

qualidade.

O Museu de Portimão revela-se assim, como um elemento âncora complemen-
tar de sinergias, participando ativamente como elemento polarizador e facili-
tador do desenvolvimento de uma nova atratividade na região, integrando-se 
igualmente como destino já consolidado, na programação da oferta turística 
do Algarve.
Como exemplo dessas sinergias e para além de uma regular e contínua pro-
gramação anual, destacam-se mais recentemente três projetos facilitadores 
dessa interação e maior acessibilidade, por parte dos seus visitantes com os 
conteúdos museológicos e objetivos programáticos:
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Projeto 1 - “Ocean Revival - Recife artificial subaquático  
de Portimão”

Enquanto constante  observatório e ativo laboratório,  na procura de projetos 
considerados relevantes na sua envolvente territorial e ambiental,  o Museu de 
Portimão, em parceria com a  associação “Musubmar”, promotora da iniciati-
va, criou as condições para integrar na exposição permanente, a história da 
construção do novo recife subaquático  artificial,  a partir de 4 antigos navios 
de guerra da Marinha  Portuguesa, afundados a 3 milhas da zona costeira de 
Portimão, entre 2012 e 2013.
A cisterna da fábrica, onde se recolhiam e aproveitavam as águas pluviais, 
para alimentar as caldeiras a vapor da antiga fábrica de conservas, foi o local 
escolhido para dar a conhecer museograficamente esta iniciativa.
No espaço de uma das galerias da referida cisterna é sugerido o interior de 
um “submarino”, permitindo aos visitantes seguir as imagens em movimento 
(video looping),  da evolução deste projeto, desde a limpeza , despoluição  e 
submersão das 4 embarcações que formam este novo recife subaquático de-
signado “Ocean Revival “. 
Agregando simultaneamente o respeito pela vida marinha, ao permitir o de-
senvolvimento de novas espécies, o aumento da biomassa e biodiversidade, 
o recife artificial é um local inovador igualmente pensado e acessivel à práti-
ca  do turismo subaquático  de mergulho onde, para esse efeito, a pesca se 
encontra totalmente  interdita. Do ponto de vista museológico, este projeto 
veio permitir um melhor e mais pedagógica perceção dos valores ambientais, 

Museu de Portimão
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científicos  e culturais em causa, evidenciando como  o próprio  turismo pode 
ser pensado e explorado de uma forma equilibrada, ordenada e mais amiga 
do ambiente. 

Projeto 2 - “ Aplicação Guia Multimédia em Cinco idiomas”

Com uma média anual de 70.000 visitantes e localizado numa região de grande 
densidade turística, o Museu de Portimão é desde a sua abertura em 2008, um 
destino cultural de qualidade, de uma vasta e heterogénea audiência nacional 

Museu de Portimão
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e internacional. Embora projetados e programados para todos os públicos e 
não exclusivamente para turistas, os museus devem manter um relaciona-
mento harmonioso e uma especial atenção, para com os seus sistemas de 
informação e comunicação, atividades educacionais e de produção de conhe-
cimento, exibição, fruição e reflexão. 
Dada a sua função social, eles devem promover experiências agradáveis, onde 
as informações apresentadas sejam facilmente compreendidas e acessíveis, 
com particular enfoque  na redução do máximo de barreiras possíveis nas 
quais  se incluem as  barreiras linguísticas. 
A recente aplicação “Museu de Portimão” (Andoid e IOS) oferece uma visita 
guiada, em cinco idiomas (PT, ES, EN, FR, DE), pela sua exposição principal:
https://museudeportimao.pt/museu/destaques/1084-guia-multimedia
Os visitantes são convidados a descarregar a nova aplicação do museu ou 
solicitar na receção, um dispositivo disponível para o efeito, podendo igual-
mente utilizar óculos de realidade aumentada para complementar a experiên-
cia digital, usufruindo simultaneamente a visita ao museu, no seu contexto 
real e tridimensional.  Esta nova ferramenta de caráter mais inclusivo, também 
permite aos visitantes com necessidades especiais, descobrir a exposição de 
referência do museu de uma forma mais facilitadora e imersiva.

Projeto 3 - “ Moedas do Arade - Dois mil anos de história”

Este projeto encontra-se em fase de conclusão, após a aprovação da sua can-
didatura ao Programa “ProMuseus”, lançado em 2019, pelo Ministério da Cul-
tura, através da DGPC e destinado exclusivamente a museus pertencentes à 
RPM-Rede Portuguesa de Museus, como é o caso do Museu de Portimão. 
Está prevista a conceção e instalação de um módulo interativo para a exi-
bição e interpretação da coleção de moedas provenientes do Rio Arade, en-
quanto importante contributo para a compreensão da história da região, so-
bretudo no que concerne às dinâmicas marítimas e comerciais ao longo de 
2000 anos de história.
Com a implementação deste projeto, pretende-se a criação de uma estrutura 
de informação  museográfica de base  tecnológica  digital, centrada na partici-
pação do visitante para que,  de uma  forma mais apelativa, pesquise, descu-
bra e  conheça a importante coleção de moedas provenientes das areias das 
dragagens do rio Arade, ocorridas desde os anos 80. A apresentação e dis-
ponibilização deste conjunto numismático, com as características interativas 
que este projeto inclui, constitui uma clara inovação, tratando-se da primeira 

https://museudeportimao.pt/museu/destaques/1084-guia-multimedia
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exibição nos museus da região, de uma coleção numismática com recurso a 
esta tecnologia.
Estes são alguns dos atuais desafios e caminhos de proximidade que, no caso 
do Museu de Portimão, têm vindo a ser desenvolvidos numa cooperação con-
sistente e num diálogo profícuo, enquanto produtor ativo de conteúdos e de 
conhecimento, inserindo-se como mais um elemento da permanente interação 
virtual e digital enquanto parte integrante e complementar da dimensão real e 
concreta que melhor caracteriza e define os museus e a sua missão.

Museu de Portimão
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Museu Marítimo de Sesimbra: 
Um Museu da Comunidade  
no Século XXI 
Andreia Filipa Conceição 
Técnica superior na Câmara Municipal de Sesimbra, Coordenadora do Museu Marítimo de 
Sesimbra
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Resumo

Criado a partir de doações efetuadas, desde 1981, pela comunidade piscatória, 
o Museu Marítimo de Sesimbra é, pela sua índole, a extensão do “álbum de 
fotografias” das famílias sesimbrenses, e, também, uma espécie de “baú” das 
memórias que devem ser transmitidas à geração seguinte.  Inaugurado em 31 
de maio de 2016, simbolicamente, o Dia do Pescador, o recurso às soluções 
digitais tem-se revelado um instrumento fundamental para reforçar o elo com 
a comunidade, fidelizar novos públicos e adequar a resposta do museu aos 
contantes desafios da sociedade no século XXI.

Abstract

Embedded in a community where fishing has been a way of life for over 5,000 
years, the Maritime Museum sprang from the community’s real need to cre-
ate a “House of Memories” that could safeguard the tangible and intangible 
vestiges of its historical and cultural identity. In 1981, therefore, the Municipal 
Council began creating the holdings that lie at its heart, a task which has con-
tinued until today and which consists principally of close ties to the commu-
nity. Inaugurated on May 31st, 2016, symbolically, Fisherman’s Day, the use of 
digital platforms has proved to be an essential tool to strengthen the link with 
the community, retain new audiences and adapt the museum’s response to the 
constant challenges of society in the 21st century.

Museu Marítimo de Sesimbra: Breve Contextualização

As origens do Museu Marítimo de Sesimbra remontam a 1981, ano em que, 
reconhecendo a necessidade de salvaguardar vestígios, materiais e imateriais, 
relacionados com a pesca e a tradição ligada ao mar, a Câmara Municipal ini-
ciou, junto da comunidade piscatória, uma exaustiva campanha de recolha 
para realização de uma grande exposição denominada “Sesimbra e o Mar”.
Estavam, assim, criadas as condições para um primeiro núcleo museológico li-
gado à temática marítima, o qual foi inaugurado no ano de 1986. Consistindo na 
base da atual exposição permanente do Museu Marítimo, marcou a consciencia-
lização da população em torno da doação sistemática de objetos, testemunhos 
e documentos, que permitissem salvaguardar as tradições, ofícios, hábitos, 
crenças, e costumes em torno da pesca e das maritimidades sesimbrenses.
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A evolução deste primeiro núcleo, e consequente envolvimento da comunida-
de, originou, em 1998, a aprovação da proposta de desenvolvimento do Museu 
Municipal de Sesimbra, o qual “lançou as bases para a dinamização de diversos 
projetos com o objetivo de garantir a participação e envolvimento dos públicos, 
nomeadamente da comunidade local, na partilha conhecimentos, experiências 
e memórias. Com este propósito de partilha e recolha documental, os projetos 
Sesimbra, Memória e Identidade e Conversas na Capela contribuíram decisiva-
mente para vincar os objetivos, aferir as boas práticas e apresentar a estratégia 
a seguir na elaboração do programa do futuro Museu Marítimo de Sesimbra.”
Inaugurado a 31 de maio de 2016, simbolicamente o “Dia do Pescador”, o Mu-
seu Marítimo, assume-se, assim, como a ponte entre a comunidade e um pa-
trimónio marítimo, com mais de duzentos milhões de anos. Tendo por missão 
salvaguardar, conservar e divulgar esse legado, através de um estreito diálogo 
entre as gerações de antigos pescadores, os visitantes, os jovens, os habitantes 
locais, os académicos, e os futuros homens do mar, as novas tecnologias têm 
assumindo um papel, cada vez mais, preponderante para a sua concretização.  

Grupo de visitantes, Museu Marítimo de Sesimbra
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2. Aplicação e Gestão Multimédia: Rentabilizar uma experiência 
com 200 milhões de anos

Instalado num edifício militar do século XVII, classificado como Imóvel de In-
teresse Público, a Fortaleza de Santiago, desde o primeiro momento que as 
limitações espaciais da fortificação originaram a conceção de estratégias cria-
tivas, tendo em vista a oferta de experiências gratificantes e diferenciadoras, 
em torno de um legado marítimo com milhões de anos.
Após um longo período de reflexão, e de consulta a várias soluções implemen-
tadas em inúmeros museus congéneres, optámos por investir em suportes 
multimédia, os quais foram essenciais para transmitir, de forma lúdica e peda-
gógica, informação essencial para o entendimento do discurso expositivo. A 
sua aplicação divide-se em cinco grandes áreas: 
• Dois ecrãs de pesquisa interativa das rotas de navegação, das embar-

cações, dos naufrágios, e dos pescadores inscritos na delegação marítima, 
desde finais do século XIX até aos nossos dias, num total de 2937 registos

• O aquário digital, que recria a biodiversidade do Parque Marinho Luiz Sal-
danha, nomeadamente algumas das 1500 espécies, até ao momento, iden-
tificadas

• O filme 3D “Desde o Principio”, experiência multissensorial que visa apre-
sentação da formação, e evolução, do território de Sesimbra ao longo dos 
últimos 200 milhões de anos 

• Doze ecrãs de vídeo, com visionamento de filmes sobre aspetos marítimos 
dos séculos XX e XXI

• Aplicação móvel para visita autónoma, a qual pode ser instalada livremente 
ou utilizada em telemóveis disponibilizados, gratuitamente, no acolhimen-
to, e visita virtual no site do museu: http://www.museusesimbra.pt/.

Implicando um considerável investimento financeiro, proporcionalmente ao 
custo total do projeto, a introdução de tecnologia revelou-se uma aposta ga-
nha, permitindo ao visitante usufruir de uma experiência única, e totalmente 
inovadora, considerando as soluções multimédia terem sido desenvolvidas, 
exclusivamente, em função do acervo museológico. 
Uma das apostas ganhas, e que mais impacto tem tido junto da comunidade, 
é a “Mesa da Memória”, ecrã interativo onde é possível pesquisar a base de da-
dos, em permanente atualização, com os registos marítimos dos pescadores 
sesimbrenses na delegação marítima. Muitas famílias têm obtido fotografias 

http://www.museusesimbra.pt/
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e informações inéditas sobre os seus antepassados, o que tem gerado uma 
onda de emoções em torno do Museu. 
Neste domínio, importa referir que, até ao momento, o filme “Desde o Princi-
pio”, foi visionado por mais de trinta mil visitantes, tendo levado a que, em 
2017, a Associação Portuguesa de Museologia atribuísse ao Museu Marítimo, 
entre outros, os prémios de melhor “Aplicação de Gestão e Multimédia”,  e men-
ção honrosa para “Museu Português do Ano”, o que demonstra os claros bene-
fícios na aposta neste tipo de soluções criativas.

Experiência interativa, Museu Marítimo de Sesimbra (fotografia NCT)
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3. A comunicação digital e a sua relevância para o 
envolvimento da comunidade e fidelização de novos públicos 

Não obstante a relevância das suas coleções, e conteúdos museológicos, a 
comunidade é, assumidamente, o maior capital ativo do Museu Marítimo de 
Sesimbra. 
Encarado como a extensão do “álbum de fotografias” das famílias sesimbren-
ses, e, também, enquanto fiel depositário das memórias que devem ser trans-
mitidas à geração seguinte, desde a sua génese que a comunidade assumiu 
um papel ativo, quer na conceção, quer na execução das atividades que com-
põem a programação regular do Museu. 

“Album de fotografias” de famílias sesimbrenses, Museu Marítimo de Sesimbra (foto NCT)
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Assim, em 2019, foram criadas duas plataformas de comunicação digital: as 
páginas de Facebook e de Instagram. Consistindo num importante passo, não 
só para a democratização das coleções e dos conteúdos museológicos, a pre-
sença do museu nas redes sociais revelou-se fundamental para a fidelização 
e envolvimento de novos públicos, permitindo concretizar os seguintes obje-
tivos:

• Quebrar barreiras físicas e intelectuais, estreitando relações com os públi-
cos com necessidades especificas

• Envolver os visitantes séniores, na ótica da promoção de uma vida ativa, 
incentivando à participação nas atividades do museu e à utilização de no-
vas tecnologias

• Contribuir para o desenvolvimento cultural, económico, social, ambiental e 
identitário da região

• Fomentar uma educação cultural e ambiental de base
• Promover o livre acesso ao conhecimento e a saberes relacionados com a 

história local e a cultura marítima
• Formar novos públicos, mediante a conceção de atividades e experiências 

inovadoras e gratificantes, de acordo com os comentários deixados nas 
redes sociais

• Valorizar a imagem social da atividade da pesca e dos profissionais do sector
• Reconhecer, e agradecer, publicamente, o envolvimento, empenho e traba-

lho voluntário da comunidade sesimbrense

Contando com o envolvimento de três mil seguidores, e com uma amplitude 
de mais de 200 mil visualizações/mês, para além de vídeos, fotos de autor e 
pequenos conteúdos temáticos, a grande mais valia das redes sociais foi, sem 
dúvida, a de permitir, em tempo real, realizar a cobertura de atividades e even-
tos, reforçando a ligação com a comunidade, e permitindo alcançar a participa-
ção de mais voluntários, sobretudo seniores, cumprindo a importante missão 
da promoção de uma vida social ativa e da aquisição, e partilha, de diferentes 
tipos de conhecimento ao longo da vida.
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4. Considerações Finais 

Procurando dar resposta ao importante papel que os museus devem assumir 
na sociedade do século XXI, e subsequente adaptação às suas necessidades 
e constantes desafios, o Museu Marítimo de Sesimbra procurou ultrapassar 
barreiras físicas, etárias, e intelectuais, através da aposta em soluções multi-
média, de índole criativa, comunicando com os seus públicos através de pla-
taformas digitais, nomeadamente das redes sociais de ampla utilização como 
Facebook ou Instagram.
Estas novas soluções têm sido fundamentais para a criação de experiências 
sensoriais gratificantes em torno da visita regular ao equipamento, permitindo, 
em simultâneo envolver, de forma genuína e espontânea, a comunidade sesim-
brense, fidelizando novos públicos entre os milhares de turistas, nacionais e 
estrangeiros que, anualmente, se deslocam a Sesimbra, numa clara alternativa 
à mera oferta “sol e mar”. 

Interior do Museu Marítimo de Sesimbra (foto NCT)
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CIRES – Centro Interpretativo  
do Roaz do Estuário do Sado 
Mário Pires Correia
Responsável da Promoção e Comunicação da Divisão de Turismo da Câmara Municipal  
de Setúbal

CIRES é um museu/espaço museológico, resultante de um acordo de cogestão 
assinado entre a Câmara Municipal de Setúbal e o Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF) cujo objetivo se foca na partilha de conhecimento 
sobre a comunidade residente de cetáceos do Estuário do Sado.

Centro Interpretativo do Roaz do estuário do Sado (CIRES), Setúbal (foto NCT)
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Roaz corvineiro: ícone de Setúbal

O golfinho roaz corvineiro – roaz porque rói as redes de pesca e corvineiro 
porque se alimenta de corvinas que veem desovar ao estuário – é um ícone 
da cidade de Setúbal. Há muito que necessitava de um espaço dedicado a um 
dos principais motivos de orgulho dos Setubalenses e um dos maiores cartões 
de visita da cidade, sendo assim reconhecido o privilégio de ser um dos três 
únicos locais na Europa a acolher uma comunidade residente de golfinhos. 

Experiência de visitante: espaço pequeno repleto de novidade

O espaço expositivo, de acesso gratuito, ocupa uma área de somente 100m2, 
é visitável em aproximadamente 15/20 minutos, e é uma excelente fonte de 
informação para os visitantes, independentemente da idade ou nível cultural.
A utilização de texto acessível, suportado por esquemas e imagens, a presen-
ça de um esqueleto de cetáceo e ecrãs táteis, onde os visitantes podem explo-
rar mais informação e ouvir os diversos sons existentes no estuário, tornam a 
visita, uma experiência enriquecedora e esclarecedora.
Em primeiro lugar, importa salientar a inexistência de mecanismos de contabi-
lização do número de visitantes que preferem conhecer o CIRES por sua conta, 
já que, estando um espaço livre inserido na Casa da Baía – Centro de Promoção 
Turística, não está presente, nenhum colaborador que possa contabilizar o nú-
mero de entradas. Por outro lado, é possível contabilizar o número de utilizado-
res com visita guiada, já que é necessária a existência de reserva para o efeito.
Deste modo, só é possível de momento quantificar e avaliar o número de visi-
tantes que solicitam visita guiada, o que é substancialmente limitador.
Em geral, os visitantes que solicitam visita guiada são alunos de escolas pri-
márias e secundárias, e por observação direta, aqueles que preferem “explorar” 
a exposição por si, são na sua maioria casais, em grande parte acompanhados 
pelos filhos.
As atuais três peças de comunicação do CIRES são o cartaz, folheto e vídeo 
promocional. O principal canal digital utilizado para promoção é a página do 
Facebook da Casa da Baía de Setúbal, o equipamento municipal onde está 
inserido o CIRES. Os suportes físicos, cartaz e folhetos, são distribuídos pelos 
postos de turismo e feiras de turismo.
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Os sons do estuário

Não existem de momento suportes para obtenção do grau de satisfação por 
parte do visitante. Todavia, a observação da experiência dos visitantes e con-
versas informais permitem formar uma ideia da experiência de visita ao CIRES.
A primeira sensação do visitante prende-se com a dimensão da exposição que, 
em geral, é descrita como “parece pequena” relativamente à expectativa, mas 
a qualidade técnica é apreciada. 
Durante a visita, a variedade e quantidade de informação, os muitos pequenos 
pormenores que suscitam curiosidade e enriquecem a experiência, surpreende 
os visitantes. O novo conhecimento é partilhado entre os visitantes com evi-
dente interesse. 
O desafio principal é como adequar uma elevada expectativa de visitante à 
pequena dimensão do espaço expositivo. Como resolver este desafio? Como 
chamar a atenção para uma experiência de visitante suportada em peças de 
comunicação acessíveis e atraentes?
Tendo em conta o enquadramento da temática – golfinhos e mar -- a solução 
seria tornar a experiência mais imersiva e envolvente, tentando recriar o am-
biente de um “fundo do mar”, levando assim os sentidos do visitante a sinto-
nizarem com o tema, mesmo antes deste começar a ler as informações dos 
suportes. 
A solução poderia passar por desligar a iluminação geral do espaço, e repensar 
o desenho de luz existente, focando a atenção (através do redireccionamento 
dos focos de luz), somente para os suportes de informação, deixando assim de 
ser tão percetível a (pequena) profundidade do espaço. 
Esta alteração poderia ser complementada com a reutilização de uma ferra-
menta já existente, disponível e controlada pelo visitante, através do ecrã inte-
rativo: os “sons do estuário” com os sons emitidos por alguns cetáceos e aves.
Poder-se-ia enquadrar mais um sentido do visitante, o da audição, para além 
da visão (através do controlo da luz) através da predefinição da emissão dos 
sons dos golfinhos, de modo a que o público sentisse que estava a “entrar no 
fundo do mar”. 
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Novas experiências, rebranding

Idealmente, existindo a hipótese de investimento financeiro, a criação de ex-
periências baseadas em Realidade Aumentada e Realidade Virtual, seriam o 
complemento perfeito para a criação de uma experiência inesquecível.
No que se refere à estratégia de comunicação/marketing /branding, a apos-
ta poderia passar por um rebranding, apontando para uma linha gráfica mais 
atual e abrangente, assumindo o tamanho “diminuto” do espaço, e apostar 
numa comunicação desafiadora, com um slogan, por exemplo “Tem 15 minu-
tos? Bastam para saber tudo sobre os golfinhos do Sado!”. 
A existência de merchandising temático e de suportes de comunicação de-
dicados aos mais pequenos, seria uma mais-valia que iria complementar um 
plano de comunicação abrangente. 
A possibilidade de medição do grau de satisfação do visitante é também uma 
métrica essencial para o desenvolvimento de novas estratégias, adequadas ao 
público visitante.

Esqueleto de golfinho, Centro Interpretativo do Roaz do estuário do Sado (CIRES), Setúbal (foto NCT)
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Moinho de Maré da Mourisca

Este espaço resulta de um acordo de cogestão firmado entre a Câmara Mu-
nicipal de Setúbal e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. 
Tem como objetivo a preservação e manutenção do “último moinho de maré 
do Estuário do Sado”.
O espaço expositivo, de acesso gratuito, ocupa a antiga área dedicada ao fun-
cionamento das mós. Além de pretender explicar a funcionamento destas, in-
clui também a exibição de instrumentos de trabalho usados nas atividades 
desenvolvidas na área circundante do espaço, nomeadamente a apanha de 
sal. A visita ao espaço pode ser feita por conta própria assim como, mediante 
marcação, com visita guiada.
À semelhança do que acontece no CIRES, não há mecanismos de contagem 
do número de visitantes que “exploram” o espaço por conta própria, sendo 
somente possível a contabilização do número de visitantes que solicitam  
visita guiada.

Moinho de Maré da Mourisca, Estuário do Sado, Setúbal (foto NCT)
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O visitante tem a oportunidade de visitar e conhecer o funcionamento de um 
moinho de maré, que mesmo desativado, ainda conserva todas as estruturas 
necessárias a uma correta contextualização temática.
A experiência do visitante, que abrange todas as faixas etárias (desde escolas 
primárias, universidades séniores a grupos informais e famílias) demora em 
média entre 20 a 30 minutos em contexto de visita guiada, sendo possível a 
visita a todas as áreas (interiores e exteriores) pertencentes ao moinho.
A localização deste espaço museológico, contextualiza o visitante relativa-
mente à área envolvente, que por sua vez, acaba por fazer parte da história da 
exposição.
Não existem de momento suportes de obtenção do grau de satisfação por 
parte do visitante.

Promover o espaço museológico

A divulgação deste espaço museológico está inserida na promoção geral do 
equipamento Moinho de Maré da Mourisca, enquanto ponto de partida para 
a observação de aves, ponto de informação turística e cafetaria de produtos 
regionais.
Existem neste espaço museológico alguns desafios que necessitam ser tidos 
em conta, já que condicionam de modo abrangente a experiência global do 
visitante, assim como a eventual “aquisição” de futuros visitantes.
No que se refere à comunicação/marketing /branding, seria necessário desen-
volver uma estratégia promocional, assim como suportes comunicacionais 
orientados especificamente para a promoção do espaço museológico, como 
tal, integrando-o nas restantes valências do equipamento. 
É vital, para que este objetivo possa ser atingido, o desenvolvimento de su-
portes de informação e legendagem dos objetos e estruturas que compõem o 
espaço museológico, de modo a que as visitas por “conta própria” possam ter 
real impacto, não defraudando as expectativas de obtenção de conhecimento, 
que de outro modo só é possível adquirir através de visita guiada.
O desenvolvimento de vídeos/animações sobre o funcionamento do moinho 
de maré, seria o complemento ideal para uma melhor contextualização da te-
mática do espaço, tornando-se um suporte de informação com especial inte-
resse para os mais jovens, que terão mais dificuldade em “conceptualizar” as 
explicações sobre o funcionamento.
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Também neste caso, a possibilidade de medição do grau de satisfação do visi-
tante é uma métrica essencial para o desenvolvimento de novas estratégias e 
aquisição de mais público.

Moinho de Maré da Mourisca, Estuário do Sado, Setúbal (foto NCT)
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Contributos para uma Reflexão 
sobre os Desafios  
do Museu da Nazaré.  
Entre o Mar e a Marca “Nazaré”
Dóris Santos
Coordenadora do Museu Dr. Joaquim Manso -- Museu da Nazaré 

Localizado no Sítio da Nazaré, o Museu Dr. Joaquim Manso visa representar 
a identidade histórico-cultural da região da Nazaré, com incidência na cultu-
ra do mar. Abriu ao público em 6 de junho de 1976, instalado na moradia de 
veraneio que pertenceu ao jornalista e escritor Joaquim Manso (1878-1956), 
doada ao Estado em 1968, pelo construtor civil nazareno Amadeu Gaudêncio 
(1890-1980).
Foi criado em 1970, através do Decreto-Lei n.º 547/70, de 12 novembro, como 
Museu Etnográfico e Arqueológico do Dr. Joaquim Manso, sob tutela da Di-
reção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes do Ministério da Educação 
Nacional. Atualmente, é tutelado pelo Ministério da Cultura / Direção Regional 
de Cultura do Centro.
Ao longo dos 40 anos da sua história, as suas estratégias comunicacionais 
foram sendo orientadas pelas diretivas emanadas das respetivas tutelas da 
administração central, não obstante a entidade apresentar um perfil identitário 
próprio. Quanto a este, é importante ressalvar a explicação da sua denomina-
ção como Museu Etnográfico e Arqueológico do Dr. Joaquim Manso (que tem 
vindo a ser abreviada para Museu Dr. Joaquim Manso). 
A doação do edifício ao Estado por Amadeu Gaudêncio exigiu a referência a Joa-
quim Manso na designação do futuro museu, como homenagem ao escritor que 
fora um afeiçoado defensor da cultura nazarena. Assim, e apesar do decreto-lei 
que institucionalizou a sua criação o destinar “à guarda, estudo e exposição de 
elementos etnográficos característicos da região e de materiais arqueológicos 
nela recolhidos”, o Museu foi criado com o nome deste patrono, o que suscita 
constrangimentos no plano comunicacional, conflituando com a associação 
imediata à missão do Museu na representação da Nazaré e da cultura do mar.
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Do objeto às gentes. O que pretendemos comunicar

As coleções do Museu Dr. Joaquim Manso foram reunidas essencialmente jun-
to da comunidade da Nazaré, nos anos 1970-80. O propósito de testemunhar a 
relação do homem com o mar, e como este tem sido um elemento delineador 
da história e da evolução socioeconómica da região, proporcionou coleções 
muito heterogéneas: desde as marcas geológicas da evolução da costa ou os 
artefactos arqueológicos da ocupação humana no litoral, até à documentação 
escrita e testemunhos orais dos intervenientes nas atividades marítimas; des-
de a grande riqueza de tipologias das técnicas e artes de pesca às embarca-
ções tradicionais e sua construção; da navegação e orientação em alto mar à 
preparação, comercialização, conservação e transformação do pescado; das 
relações sociais a bordo à vida quotidiana em terra, devoções e festividades 
populares; desde o mar como estímulo artístico e literário à sua valorização 
como recurso natural essencial. 
A exposição é um meio fundamental da comunicação de um museu com o(s) 
público(s).  Francisca Hernandéz (1998) propõe a noção de uma “museologia 

Museu Dr. Joaquim Manso ― Museu da Nazaré
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da ideia”, que ultrapassa a materialidade dos objetos para os colocar ao servi-
ço de uma mensagem que se pretende transmitir, enquanto intermediários de 
um processo interpretativo e memorial. 
Neste entendimento, as coleções do Museu Dr. Joaquim Manso têm sido apre-
sentadas e postas em diálogo através de programas expositivos norteados 
sobretudo por objetivos de documentar a história da região e a sua identidade 
cultural ligada ao mar, desde a ocupação humana pré-histórica nos limites da 
desaparecida lagoa da Pederneira até à atividade piscatória, balnear e turística 
dos séculos XIX e XX, que vincou a feição mais recente e carismática da Na-
zaré. Assim, o atual percurso expositivo assenta em três grandes vertentes: a 
história da região e o culto multissecular de Nossa Senhora da Nazaré; o mar 
com as suas embarcações e apetrechos de pesca; o traje tradicional e a sua 
relação com o trabalho piscatório e as expressões festivas e identitárias.
A exiguidade espacial inerente à adaptação de uma moradia de veraneio a fins 
museológicos acabou por condicionar significativamente o discurso expositi-
vo, assim como a programação de exposições temporárias e outras dinâmicas 
de mediação e educação. 
Atualmente, prepara-se a requalificação do edifício e da exposição permanen-
te, que poderá contemplar novas soluções digitais para conferir maior visibili-
dade às manifestações materiais e imateriais da Nazaré e envolver o visitante 
numa experiência pessoal e cultural mais participante e significativa (Karp & 
Lavine, 1991). Sem se sobreporem às coleções, estes recursos tecnológicos 
deverão suscitar a exploração dos objetos para além da sua tangibilidade, fa-
cilitar a sua interpretação (Lord & Lord, 2001: 163) e a construção de narrativas 
adicionais, sendo catalisadores da evocação das estórias e das memórias que 
os mesmos encerram, aproximando o visitante dos atores sociais representa-
dos no Museu.
Nesta circunstância em que se perspetivam mudanças fundamentais na his-
tória da instituição, quer a nível orgânico, quer através da requalificação do 
edifício, colocam-se mais desafios ao Museu Dr. Joaquim Manso quanto às 
práticas de comunicação e marketing e às experiências que poderão ser pro-
porcionadas ao visitante. Mais do que explicitar propostas concretas, a seguir 
deixamos algumas reflexões a ter em conta no exercício de definir a “marca” 
deste museu de forma mais consistente e visível. Este exercício articula-se 
com o crescente mediatismo da própria marca “Nazaré” e as (re)configurações 
que a mesma tem assumido. 
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A Nazaré é o mar… dos pescadores e dos surfistas

“A Nazaré é o mar. O mar gigantesco, eterno, que todos os portugueses trazem 
no coração”, escrevia o fotógrafo Artur Pastor (1922-1999) no início do seu 
álbum Nazaré (1958), onde reuniu um conjunto notável de fotografias sobre a 
vila piscatória.
Não obstante o seu percurso histórico estar ligado ao mar, foi sobretudo a 
partir de finais do século XIX que se delineou e divulgou a imagem da Nazaré 
como importante centro de pesca. Paralelamente, quando a nova moda social 
dos banhos de mar estava firmada, a “Praia da Nazareth” tornou-se igualmente 
num importante cartaz turístico a nível nacional e internacional. 
Proclamada como a “melhor praia de banhos” ou a “mais típica praia de Por-
tugal”, a singularidade da Nazaré em relação a outros destinos “mar e sol” 
advinha da conjugação de vários factores constantemente exaltados nas bro-
churas turísticas e nos discursos oficiais, tais como a sobrevivência de práti-
cas piscatórias artesanais numa Europa industrializada; as vivências coleti-
vas associadas ao mar, centradas nas gentes, nos seus trajes e no folclore;  

Álvaro Laborinho, “Traineira entrando ao mar”, 1933. Col. DRCC/Museu Dr. Joaquim Manso ― Museu 
da Nazaré
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a beleza natural da paisagem definida pelo promontório e pela força possante 
das ondas do mar. A estes fatores acrescia a devoção mariana centrada no 
culto multissecular a Nossa Senhora da Nazaré, que constituiu o primeiro mo-
vimento de atração de forasteiros à localidade (Penteado, 1998). 
Desde então a Nazaré vive num diálogo estreito entre a “Nazaré dos Pescado-
res” e a “Nazaré do Turismo”, com efeitos cruciais nos ritmos da comunidade 
e adventos económicos e transformações sociais significativas, que suscitam 

Capa da publicação Nazaré. A mais típica Praia de Portugal. Nazaré: Casa Alcôa, 1951.
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estimulantes reflexões sobre o modo como estes vetores se influenciaram e 
tiraram proveito dessa relação (Mendonsa, 1982; Trindade, 2009).
Com as rápidas transformações do sector piscatório a partir dos anos 1980, 
este foi tendo um peso decrescente entre as opções profissionais dos naza-
renos, ditando alterações substanciais na tradicional organização social da 
comunidade. Não obstante, todos os nazarenos já tinham interiorizado uma 
matriz identitária radicada no mar que, desde finais de Oitocentos, fora mui-
to propalada localmente, assim como pelas entidades nacionais e pelo meio 
intelectual e artístico do país. “Praia de banhos”, “tipicidade da pesca e das 
suas gentes” e “paisagem/natureza” continuam a ser os pilares do discurso da 
comunicação turística da Nazaré, persistindo o foco num passado memorial e 
idílico da “Nazaré dos Pescadores”.  
Mas, na inviabilidade de se deter num registo nostálgico, a Nazaré trilha ao 
mesmo tempo caminhos de modernidade. À semelhança de outros meios pis-
catórios tradicionais, a vila reinventa o seu relacionamento com o mar, que 
passa cada vez mais pelo turismo e o lazer e, desde 2009/2010, pelos despor-
tos náuticos. Tem vindo a apresentar-se como a capital do surf mundial das 
Ondas Grandes e possui uma das vistas mais fotografadas do mundo; à pers-
petiva aérea sobre a praia (a antiga “praia dos pescadores”) captada a partir 
do Bico da Memória, no Sítio, hoje soma-se e corre mundo a fotografia de uma 

Sessão de surf na Praia do Norte.
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onda que se agiganta sobre o Forte de São Miguel Arcanjo, na Praia do Norte. 
É esta “praia dos surfistas” que marca a nova iconografia da Nazaré e reforça 
a definição visual da sua marca. 
Embora ainda persista um pico do turismo balnear entre julho e setembro, tem 
vindo a consolidar-se um ritmo de afluência de turistas ao longo de todo o 
ano, combatendo a anterior sazonalidade. Além do público nacional, é muito 
significativo o número de estrangeiros, onde se destacam os oriundos de Es-
panha e França, embora seja muito expressiva a variedade de nacionalidades, 
provenientes de todos os continentes. 
A própria tipologia de visitante e os seus interesses diversificam-se, bem como 
a duração da visita ou o tempo de permanência na Nazaré, se bem que o peso 
do “turismo de massas” ou de circuitos organizados continue a ser relevante, 
um tipo de turismo que circunscreve a visita à localidade a um ou dois pontos 
icónicos e a limites temporais muito reduzidos.  
Este alargamento de públicos deve ser tido em consideração para a adoção de 
novas estratégias de captação de visitantes e para a revisão do programa do 
Museu da Nazaré e de quem nele deve estar representado.

Forças e oportunidades

O Museu Dr. Joaquim Manso determina para o futuro a representação da co-
munidade da Nazaré, pela seleção de objetos que incorporam as suas cole-
ções, pelos discursos que pode criar em torno das mesmas. Sabendo que a 
identidade e a memória coletiva procedem de uma construção contínua (Con-
nerton, 1993; Lowenthal, 1985) e que os desafios contemporâneos são segu-
ramente diversos dos subjacentes ao momento da sua criação nos anos 1970, 
é premente refletirmos sobre que memória o Museu Dr. Joaquim Manso ainda 
está a produzir sobre a “Nazaré dos Pescadores”, como usou e usa a memó-
ria (Godinho, 2012) e o modo como esta serve / dialoga com o turismo. Por 
conseguinte, é pertinente inscrevê-lo no debate sobre a identidade da Nazaré, 
confrontada com uma intenção de abertura à modernidade, e analisar como a 
sua exposição permanente se pode abrir à representação dos novos desafios 
e atores (“novos heróis do mar”, como os surfistas).
Este propósito conecta-se com a revisão da instituição à luz de uma temática 
marítima. Ao invés de discursos exclusivamente centrados numa museografia 
do objeto e embora as vertentes da etnografia e arqueologia local não devam 
ser descuradas, é importante reforçar a especialização marítima do Museu 
Dr. Joaquim Manso; daí advirá uma afirmação mais consistente no sector 
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museológico e uma mensagem mais atrativa no plano turístico e na sensibili-
zação do(s) público(s). 
As tradições marítimas são também basilares na identidade nacional. Não 
só na esfera regional, como na sempiterna relação de Portugal com o mar, 
podemos indagar qual o contributo do Museu Dr. Joaquim Manso na sua pa-
trimonialização, enquanto referência para a preservação das memórias das 
comunidades costeiras e para o conhecimento da cultura do mar.
O Museu detém uma situação geográfica privilegiada, no centro do litoral do 
país, num local de cruzamento e paragem de múltiplos circuitos, onde se in-
cluem: itinerários históricos e monumentais (Lisboa, Óbidos, Monumentos Pa-
trimónio da Humanidade em Coimbra, Tomar, Batalha e Alcobaça); itinerários 
religiosos (centrados em Fátima); estâncias balneares; espaços de turismo da 
natureza; circuitos nacionais e internacionais de desportos náuticos, etc.
Tal posicionamento traz-lhe inquestionáveis oportunidades para a captação de 
visitantes; mas, também requer uma maior capacidade de divulgação e comu-
nicação junto dos agentes turísticos e uma ação concertada com a restante 
oferta cultural da Nazaré, aproveitando a nova dinamização do Sítio advinda do 
surf e o eixo sugerido por outras referências patrimoniais da localidade, nomea-
damente o conjunto monumental do Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, o 
Forte de S. Miguel Arcanjo (e Praia do Norte), o ascensor, a exposição de em-
barcações e o “estindarte do peixe seco” na praia, o monumento nacional de S. 
Gião e o Monte de São Bartolomeu. 
A requalificação do Museu Dr. Joaquim Manso permitir-lhe-á, assim, ter um 
papel mais significativo na própria elevação da oferta turística da região e do 
país, potenciar novos públicos e dar respostas culturais mais diversificadas 
aos públicos que procuram obter experiências complementares ao “sol e mar”. 
Assim, a revisão do seu programa deve ter presente a oportunidade da mar-
ca “Nazaré” e as suas configurações contemporâneas. Estas passam, por um 
lado, pela continuidade das vivências comunitárias e tradicionais ligadas ao 
mar e, por outro, por uma relação com o mar renovada e modernizada através 
do desporto, nomeadamente do surf das ondas grandes, que tem conhecido 
um crescimento exponencial nos últimos dez anos  e que (re)catapultou a Na-
zaré como “cara de Portugal”  e da sua identidade ligada ao mar.
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Eixos estratégicos

Podemos, em suma, sistematizar os eixos estratégicos subjacentes à reflexão 
sobre os desafios que se colocam atualmente ao Museu Dr. Joaquim Manso 
em termos de comunicação, marketing e branding:
1. Afirmação da sua vocação como um Museu da Nazaré associado ao Mar, 

sendo este um elemento identitário da Nazaré, mas também central na agen-
da política, económica e identitária do país. 

2. Apresentação como um Museu da Cultura do Mar, nas suas múltiplas va-
lências: arqueológica, etnográfica, tecnológica, artística, literária, científica, 
ecológica, religiosa, turística, … material e imaterial.

3. Uma visão de território, um “museu com e para a comunidade”, assim tam-
bém cumprindo a sua função social e educativa. 

4. Uma instituição que inventarie, conserve, estude, divulgue e interprete a 
herança nazarena enquanto necessariamente marítima, mas que desenca-
deie mecanismos de interpelação da memória coletiva e estimule a refle-
xão sobre a contemporaneidade, como os seus reptos presentes e futuros 
dialogam com um passado-memória sobre o qual se continua a (re)viver.

5. Um fator de desenvolvimento sustentado da região, contribuindo para a 
promoção turística, económica e cultural da Nazaré e do país, aproveitando 
o Mar e o Turismo como inegáveis eixos estratégicos nacionais.

Estas são algumas considerações para repensar o Museu Dr. Joaquim Manso 
como um Museu (do Mar) da Nazaré, necessário para o país, para a região e 
para a valorização da cultura do mar. 
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O presente estudo pretendeu refletir sobre o principal desafio que se coloca ao Mu-
seu Municipal de Esposende considerando a experiência do visitante e as práticas 
de comunicação/marketing/branding do museu num contexto institucional, como 
estrutura municipal destinada à preservação do património, da memória e identida-
de local enquanto museu de território, com coleções de Etnografia, Arqueologia e 
Arte, diante da emergência de novas competências museais que a sociedade cos-
mopolita e globalizante acarreta, mudando o seu papel tradicional de entesoura-
mento, conservação, interpretação e exposição dos bens do património local à sua 
guarda, obrigando a politicas e praticas capazes de estimular continuamente o seu 
visitante, sob pena de o perder, ou em essência perder-se, como museu.

Um museu de território

O crescimento planeado do Museu Municipal Esposende no balanço da primei-
ra década de trabalho exigiu a mudança do Programa Museal, com a criação 
de um programa polinucleado onde as coleções de arqueologia e marítimas, 
que foram na fundação em 1993  o seu fator distintivo, levando a que fossem 
anuladas no discurso expositivo final, ainda que mantidas em estudo perma-
nente e disponíveis na reserva museal. 
O novo programa museal era mais ambicioso quanto ao território e investia 
muito na sua dinamização, respondendo às necessidades de desenvolvimento 
do Plano Estratégico para o Turismo local, colocando o concelho no mercado 
como um destino turístico privilegiado onde a marca “Esposende um privilégio 
da Natureza” assumia a sazonalidade da oferta, combatendo o turismo sol e 
praia com o Turismo Cultura e Natureza, destinando ao visitante a oferta de 
museus distintos e complementares, criando o espaço necessário para o cres-
cimento de várias unidades museais municipais, como o Centro Interpretativo 
de São Lourenço (CISL), a casa-museu do arquiteto Viana de Lima  (Casa Viana 
de Lima), ou o Museu Marítimo de Esposende,  também instalado na cidade, 
de caracter privado e exclusivamente dedicado às coleções marítimas conce-
lhias, propriedade da Associação Fórum Esposendense. 
Este último engrandeceu notavelmente o projeto museal que evoluiu para uma 
rede polinucleada da responsabilidade do município, dotando o território de 
infraestruturas museais, que incluem sítios arqueológicos visitáveis e estando 
em fase de execução o Museu do Sargaço e o Museu do Junco, ambos des-
tinados às tecnologias tradicionais associadas à agricultura do mar, onde os 
lavradores do sargaço, proprietários de barcos e casas do mar (abrigos dos 
barcos reutilizados a partir dos anos de 1970 como casas de férias) permitem 
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associar o património ao turismo, ao ambiente e cultura, favorecendo a auten-
ticidade da cultura local. 
Promovendo ao longo dos últimos 25 anos vários projetos capazes de evi-
denciar a cultura tradicional do território como um todo, marítimo, piscatório, 
agromarítimo, agrícola e silvícola, o museu esteve sempre num difícil equilíbrio 
entre a essência como museu de território municipal  e as políticas culturais 
municipais, apostadas na experiência do visitante e no impacto socioeconómi-
co do mesmo, face à tentação da descaraterização e da mercantilização que 
o turismo pode acarretar num concelho pequeno e na borda do mar, onde é, 
naturalmente, muito apetecível para as estruturas do turismo.

Rede Portuguesa de Museus e Lei-Quadro dos Museus 
Portugueses

Em 2009, os museus portugueses estavam dotados com dois importantes 
instrumentos de trabalho que não existiam quando, em 1993, inaugurou o 
Museu Municipal de Esposende: a Estrutura de Projecto Rede Portuguesa 
de Museus (RPM 2001), inserida então no Instituto dos Museus e da Conser-
vação do Ministério da Cultura, que definia os princípios de cooperação e de 
partilha, de articulação e de comunicação, visando a melhoria do desempe-
nho das funções museológicas nos museus aderentes e credenciados, e a 
Lei nº 47/2004 de 19 de Agosto, a Lei-Quadro dos Museus Portugueses, que 
visa a qualificação e valorização dos museus e dos seus múltiplos recursos, 
enquanto lhes confere o enquadramento do Quadro de Pessoal, da ética mu-
seológica e das funções museais. 
O Museu integrou o processo de adesão à RPM logo na primeira vaga de can-
didaturas em 2001, mas só conclui o processo em 2010, criando e aprovando 
em sede própria os seus documentos programáticos (Programa, Regulamento 
Interno, Política de Incorporações, Normas de Conservação Preventiva, Normas 
de Inventário e Plano de Emergência) (http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/
museus-e-monumentos/rede-portuguesa/m/museu-municipal-de-esposende/).

Museu Marítimo de Esposende

Em 2012, o parceiro privilegiado dos projetos culturais do mar, a Associação 
Fórum Esposendense, soma ao projeto de salvaguarda das últimas embar-
cações tradicionais no qual insere a construção à escala natural da réplica 
da Catraia de Esposende, o último barco de pesca à vela extinto em 1958, e 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-monumentos/rede-portuguesa/m/museu-municipal-de-esp
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-monumentos/rede-portuguesa/m/museu-municipal-de-esp
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materializa um projeto antigo da associação, abrindo ao publico o Museu 
Marítimo de Esposende. 
Aqui reúne uma valiosa coleção marítima, com artes e aprestos de pesca, al-
faias da pesca, instrumentos de navegação, fotografias, diários de bordo, traje 
de época, miniaturas navais, e onde pontuam também recolhas do património 
imaterial relacionado com esposendenses armadores da construção naval, ar-
madores de navios para a pesca do bacalhau, capitães e pilotos da marinha 
mercante que operaram nas rotas da África, Brasil e Europa do Norte, para 
além dos pescadores locais e dos lavradores do sargaço e do pilado , teste-
munhando a vitalidade e a espessura no tempo histórico desta comunidade. 
É neste contexto que, em 2013, como ponto alto nas comemorações dos pri-
meiros 20 anos de atividade do Museu Municipal e do primeiro aniversário do 
Museu Marítimo, surgiu a possibilidade de criar um projeto de agregação da 
cultura costeira, pioneiro, através destes dois museus, que passariam a ope-
rar conjuntamente no território, tendo lugar a assinatura de protocolo entre a 

O sino no Museu Marítimo de Esposende (Foto NCT)
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autarquia de Esposende e a Associação Fórum Esposendense, fundando a Rede 
de Museus do Mar de Esposende, rede MUMAR-E (https://www.pportodosmu-
seus.pt/2013/05/10/museu-maritimo-de-esposende-forum-esposendense/). 

Rede dos Museus do Mar de Esposende

Assumindo o Mar como motor económico e cultural do concelho de Esposende, 
esta Rede pretendeu possibilitar a maior cooperação profissional entre organis-
mos com diferentes tutelas e dirigida ao património da cultura costeira conce-
lhia em todas as suas vertentes (exploração marítima, pesca, lazer e tradição). 
Tem como missão promover a criação da marca Esposende Terra de museus 
do Mar, assumindo como estratégia, não apenas a faixa litoral, mas todo o terri-
tório do concelho como palco da atividade e do interesse MUMAR-E. 
O projeto pretende a criação de um Centro de Investigação para recolher, con-
servar, estudar e divulgar o património da cultura costeira do concelho de 

Apanha de sargaço, coleção do Museu Marítimo de Esposende

https://www.pportodosmuseus.pt/2013/05/10/museu-maritimo-de-esposende-forum-esposendense/
https://www.pportodosmuseus.pt/2013/05/10/museu-maritimo-de-esposende-forum-esposendense/


Esposende, disponibilizando-o à comunidade científica e ao publico em geral. Esse 
centro de investigação ainda aguarda execução. Foi pensado para se instalar em dois 
edifícios a construir de raiz, um, as Reservas Museais, para privilegiar a conservação 
de objetos de grande dimensão (barcos, carros de bois, espigueiros do milho) e outro, 
o Centro de Investigação e Documentação do Mar, CIDOCMar, com as funções de Labo-
ratório de investigação, Laboratório de Conservação e Restauro, Centro de Documen-
tação e Biblioteca especializada).

Apanha de sargaço, coleção do Museu Marítimo de Esposende

Esposende Terra de Museus de Mar

Em 2014, o município de Esposende integra a Rede Nacional da Cultura dos Mares e 
dos Rios (Secção dos Oceanos -SGL), e essa nova condição permitiu expandir os proje-
tos de investigação ligados à cultura costeira do concelho com partilha de resultados 
através de publicações, exposições temporárias e a preparação de projetos para Patri-
mónio Cultural Imaterial, estando concluído a candidatura da Procissão e Banho Santo 
de São Bartolomeu do Mar, e em fase de conclusão a Candidatura do Artesanato de 
Tecelagem do Junco marítimo em Forjães e a Peregrinação ao Senhor dos Enfermos 
em Belinho.
Em 2017, a Rede de Museus de Mar alarga-se a todo o território concelhio, tal como 
se pretendia na sua missão original, evoluindo para a Rede de Museus de Esposende, 
que além de integrar os museus fundadores da Rede MUMAR-E,  reúne um total de 26 
entidades locais com interesses museais: os dois museus fundadores, um museu de 
Arte Sacra, uma casa museu, um centro interpretativo de arqueologia e património his-
tórico, seis núcleos museológicos e 15 coleções visitáveis, reunindo no conjunto cole-
ções que vão da arquitetura vernacular, arqueologia, etnologia, arte sacra, às coleções 
temáticas dos Bombeiros e dos Ranchos Folclóricos. Em 2023 terminará o projeto 
protocolado MUMAR-E. 
O município pretende, entretanto, acrescentar a esta rede, antes de 2023, os museus 
do Sargaço e do Junco, já em execução, e que a Rede de Museus de Esposende seja 
reconhecida no norte de Portugal com a marca “Esposende Terra de Museus de Mar”, 
slogan que lançou em 2013.

muSEAum – Museus de Mar de Portugal

Por último, em 2018, esta Rede participa no projeto de investigação MuSEAum – Rede 
de Museus de Mar de Portugal, desenvolvido como uma parceria entre museus e a 
unidade de investigação CICANT -  Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, 
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Cultura e Novas Tecnologias, da Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologia, Lisboa. 
“O objetivo do [projeto] é gerar e testar um modelo de desenvolvimento de pú-
blicos para pequenos museus baseado na integração coerente das seguintes 
disciplinas: técnicas de marketing e branding aplicadas aos museus; design de 
experiência do visitante; desenvolvimento da marca coletiva muSEAum, Mu-
seus de Mar de Portugal. 
Museu de Mar é um conceito que incorpora museus marítimos, museus de 
arte, ecomuseus, etnográficos, navios-museu, sítios e experiências muito di-
versos. muSEAum é o conceito aplicado a marca coletiva. (…) A investigação 
abrange no total mais de setenta museus que direta ou indiretamente têm uma 
relação com o mar” (https://www.ulusofona.pt/noticias/lancamento-website-
-museaum).
Considerando-se a pertinência da sobrevivência dos pequenos museus, onde 
se incluem todos os museus da Rede de Esposende, esta rede muSEAum vem 
trazer a Esposende três contributos inestimáveis para a realidade do tecido 
museal local ainda pouco beneficiado pelas novas ferramentas de comunica-
ção e marketing. 
Em primeiro lugar permite sensibilizar o publico para a existência destes pe-
quenos museus e para as grandes questões da sua sobrevivência no mercado, 
considerando-se a sazonalidade do publico, a tipologia de coleções, os edifí-
cios onde estão instalados e os fracos recursos financeiros que na maioria 
dispõem. 
Em segundo lugar representa um gigantesco palco e a custo zero através do 
site e do domínio muSEAum, dando enquadramento nacional, desde logo pelo 
elemento de ligação, até então nunca desta forma explorado, o mar. Em tercei-
ro, a certeza de que independente do futuro do projeto Rede MUMAR-E, e por 
analogia, a Rede muSEAum, o resultado está já à vista, permitindo reunir em 
torno desta museologia temática, para e com o mar, quer como elemento de 
ligação, quer como elemento de estudo, a atenção da museologia nacional e de 
um publico especifico que não mais se poderá ignorar.

Museus: a emoção de descobrir

Todos estes aspetos convidam a uma reflexão sobre o paradigma dos museus. 
Hoje os museus já não são apenas lugares de Ciência, Arte, Conhecimento e 
lazer cultural. Hoje são lugares onde se identifica, protege, estuda, interpreta, 

https://www.ulusofona.pt/noticias/lancamento-website-museaum
https://www.ulusofona.pt/noticias/lancamento-website-museaum
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conserva, guarda e disponibiliza para as gerações futuras um determinado le-
gado patrimonial, capaz de memória e identidade, enquanto proporciona espa-
ço de convívio multicultural e intergeracional e simultaneamente é uma enti-
dade empresarial, capaz de se traduzir em lucro mensurável, por exemplo pela 
produção editorial dos estudos e catálogos ou pela relação despesa-numero 
de visitantes.
Esta ideia de museu, sobretudo para os museus de pequena dimensão, é ainda 
bastante diferenciadora, porque romântica. Afinal o mundo dos museus continua 
a alimentar o visitante de ilusão, da emoção de descobrir, do sentimento que 
transforma o visitante em espectador e em aficionado. Os museus são, em es-
sência, inspiradores.
Para poder apreender o Museu, a sociedade concebe-o como um espaço, si-
multaneamente de ciência, de arte, de lazer e de lugar de Conhecimento, popu-
lar e científico, mas também como um espaço de descoberta pessoal, de cara-
ter tão efémero quanto a própria humanidade que o visitante representa, mas 
como a sociedade é capitalista o museu fica vocacionado para ser um centro 
cultural e assim, em ultima análise, é um centro multiactividades, um parque 
de diversões culturais, de  pequeno ou grande porte conforme a dimensão do 
projeto museal e os seus recursos.  

Tipologias e conceitos museais

A sociedade organiza-os por tipologias em função dos acervos que preservam 
e apresentam: Arte, Arqueologia, História, Ciências Naturais ou História Natu-
ral, Ciência e Técnica, Etnografia e Antropologia, Museus de Território, Museus 
especializados, Monumentos musealizados, Jardins Zoológicos, Botânicos e 
Aquários, Coleções Visitáveis, museus Mistos. 
Numa dicotomia ética e estética, enquadram-se afinal sempre em dois grandes 
conjuntos, os museus de ciência, onde nada se mantém igual, mutável com a 
época do ano, com as espécies vivas (botânicos, zoológicos, aquáticos) ou 
com as experiencias de visita que fazem com que todos os dias sejam diferen-
tes a um mesmo visitante num misto de centro de tecnologia e ciências, ou em  
museus de arte, afinal todos os outros, todos os que não são centros de ciên-
cia, pois o meio comunicador do museu é a exposição, e esta inevitavelmente 
é centrada no visitante-espectador, na contemplação pelo Observador, em que 
o objeto se dá a conhecer a si próprio, como património, como ideia, como sen-
tido, como expressão, como representação, como memória, como identidade, 
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como estética, do belo ou do antigo, ou simplesmente como artefacto, mas e 
sempre, marcado por representar em si também um tempo e lugar.
O património, natural ou cultural, com expressão material ou intangível, móvel 
ou imóvel, edificado ou simbólico, constitui um desafio para o Conhecimento, 
pela sua interpretação, pela sua conservação, pelo seu valor, quando antigo em 
tempo, enquanto valioso pelo material em que é feito, pela raridade como peça 
única ou pelo autor que o produziu, ou outra condição que o valoriza, e esse de-
safio encaixa na perfeição no conceito museal, mas é, em ultima análise, quer 
o museu quer o património que trabalha (contentor e conteúdo)  uma cons-
trução patrimonial, onde cada geração e sociedade lhe atribui um simbolismo 
e com isso um valor, tangível e intangível, passando a constituir o sentido de 
“bem” cultural. Bem patrimonial. Bem que se partilha através do museu.
No conjunto das realizações humanas, o passado, a tradição, as tecnologias, a 
história, as formas de pensar, de agir, de sentir e de fazer, são construções. Para 
as conhecer, interpretar, explicar, produzir e reproduzir para a atual geração, 

Museu Marítimo de Esposende (Foto NCT)



para outras gerações, outras sociedades (o que seja), estes carecem de se colocarem 
num tempo e lugar, época e território. Os objetos que são a sustentação do projeto 
museal tradicional já não valem apenas per si mas e principalmente pelo seu processo 
social, tecnológico, histórico, artístico, arquitetónico, paisagístico, emocional, senso-
rial, memorial, identitário, em suma, cultural. 
A construção desta antropologia museal é tão complexa que coloca o visitante no 
lugar do Observador mas também no do “o Outro”, o desconhecido em busca do prazer 
de conhecer, do experienciar, e isso implica por parte do visitante mais do que apenas 
entrar no espaço museu e usufruir. 
Precisa de levar a sua bagagem pessoal, o seu gosto, a sua educação, a sua erudição, 
o seu ganho emocional e o seu tempo. O visitante já não é aquele que entra no museu 
mas aquele que sai com uma partilha conseguida, fidelizado, satisfeito, onde o museu 
se assume como espaço de partilha e onde a experiencia pessoal fará, com que o mu-
seu ganhe o seu lugar na vida da pessoa que o visitou, deixando a sua marca positiva, 
onde sai fortalecido no seu papel social de espaço multicultural, intergeracional, pro-
motor de valor e cultura, fomentando cidadania e contribuindo para o bem estar das 
comunidades onde está inserido. 
Este novo patamar do pensar o museu é ambíguo, intrincado e revolucionário, e já 
nem depende do objeto exposto, do guião, do discurso expositivo, dos instrumentos 
tradicionais de expor (itinerário expositivo, mobiliário, luz, multimédia, texto, visita 
orientada, jogo de descoberta, percurso virtual, dispositivos interativos, dioramas e 
encenações de reconstituição, entre outras) e de todos os novos instrumentos e fer-
ramentas de comunicação que a tecnologia permite ao museu (web, 3D, multimédia), 
nem do visitante observador. Precisa de ser “vendido como um produto apetecível”, 
patrimonializado, pela oferta e procura do mercado.

A expectativa do visitante é hoje mais exigente

A sociedade “educou-se” e o visitante espera muito mais do espaço museu. Educa-
do pelo Turismo o visitante espera a experiência da visita, que quer única e irrepetí-
vel. Os trabalhos nos últimos anos demonstram que as comunidades educativas e 
as científicas estão tolerantes ao “atraso” da dinâmica do museu tradicional, mas o 
mesmo não acontece com o restante publico, nomeadamente os turistas nacionais 
ou estrangeiros, os excursionistas e as famílias em museus,  pois no tecido museal, 
feito na maioria de pequenos museus, estes não dispõem dos meios, desde logo o es-
paço físico do edifício museu, quase sempre em edifício adaptado e não construído de 
raiz e pensado a cada função museológica, obrigando a improvisos constantes, e não 
dispõem também de recursos humanos, tecnológicos e financeiros adequados para 
acompanharem a mudança operada pela construção mental do visitante. 
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Esta mudança foca-se no próprio quotidiano do visitante onde o fator tempo é 
literalmente tragado e encolhido pela tecnologia disponível que permite fazer 
mais em menos tempo, logo este espera também no museu ver, conhecer e 
experienciar mais e no mais curto espaço de tempo possível, e traz consigo a 
expectativa de não sair desiludido, pois o museu é encarado como um espaço 
diferenciador de “ilusão”. 
Os museus tradicionais carecem de melhores recursos tecnológicos digitais 
(multimédia, web,) mas só sobreviverão mudando o seu paradigma. Entretanto 
surge a questão de que, se mudarem, continuarão a ser museu. Coloca-se aqui 
também a tónica da questão da transformação digital nos museus, pois tudo 
é pensado para responder a questões de índole prática: aproximar o visitante 
do museu. Mas na base do museu não estão as pessoas, não está o visitante, 
estão as coleções. 
As coleções carecem de investimento em conservação, estudo e inventário, 
mas em vez disso, investe-se prioritariamente na educação e na comunicação, 
na ponte com o visitante, ou seja, não no património que detém o museu, mas 
nas pessoas que queremos tornar visitantes do museu. O paradigma está cer-
tamente no desvalorizar do seu património.  O museu tem o seu lugar garanti-
do neste processo de construção da revalorização do património e será parte 
interessada, mas não é a solução. À sociedade civil hoje pede-se que olhe o 
património como um todo e não uma parte de um produto cultural emblemáti-
co.  Assim, questiona-se, afinal o que é um Museu? 

ICOM: conceito de museu

O ICOM é a maior organização internacional de museus e profissionais de mu-
seus, dedicada exclusivamente à preservação e divulgação do património natu-
ral e cultural mundial, do presente e do futuro, tangível e intangível (http://icom-
-portugal.org/icom-portugal-quem-somos/icom-internacional/),  definiu, já  em 
1958,  que um  museu é uma instituição de caráter permanente, administrado 
para interesse e fins públicos, com a finalidade de recolher, conservar, pesquisar 
e valorizar de diversas maneiras um conjunto de elementos de valor cultural e 
ambiental, elementos esses que se constituíam no seu acervo, entesourado na 
forma de coleções de objetos artísticos, históricos, científicos e técnicos. 
Esta perspetiva inclui no conceito de museu os jardins botânicos, zoológicos, 
aquários, planetários, parques nacionais, sítios arqueológicos e outros com in-
teresse “visitável” mantendo-se até hoje esta diversidade de tipologias acres-
centando-se as coleções visitáveis, com caracter publico como os santuários 

http://icom-portugal.org/icom-portugal-quem-somos/icom-internacional/
http://icom-portugal.org/icom-portugal-quem-somos/icom-internacional/
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(sinagogas, mesquitas, igrejas e capelas) com a sua arquitectura ou o seu 
recheio que se assume como coleções privadas de arte, quando abertas ao 
publico para erudição e educação de forma regular e permanente.   
Este conceito evoluiu para um conceito simplificado: “Os museus preservam, 
interpretam e promovem o património natural e cultural da humanidade” 
(http://icom-portugal.org/2015/03/19/codigo-deontologico/). 
“Os museus são responsáveis pelo património natural e cultural, material e 
imaterial. As autoridades de tutela e todos os responsáveis pela orientação 
estratégica e a supervisão dos museus têm como primeira obrigação proteger 
e promover este património, assim como prover os recursos humanos, ma-
teriais e financeiros necessários para este fim” (http://icom-portugal.org/wp-
-content/uploads/2015/03/CodigoICOM_PT-2009.pdf).

Missão do Museu Municipal de Esposende

O Município de Esposende definiu que o seu Museu Municipal “tem como 
missão adquirir, investigar, conservar e, fundamentalmente, expor, para fins de 
estudo, de educação e de fruição pública, o património do concelho, arqueoló-
gico, histórico, etnográfico, artístico e paisagístico.  E como objetivo pretende 
ser um recurso para a construção cultural da identidade do concelho, através 
do conhecimento, memória, identidade e património” (http://www.municipio.
esposende.pt/pages/311). 
O Programa museológico reflete a mudança de paradigma, e apoia-se muito 
menos nas coleções do acervo (Arte, Arqueologia e Etnologia)  e mais em ex-
posições temporárias que dão voz ao que não tem voz, trazendo ao conheci-
mento e convívio do seu publico (comunidade educativa, comunidade sénior e 
famílias no museu) os autores e pensadores locais, usando a arte gráfica em 
vez do objeto, experimentando outras formas de interpretar, divulgar e de fazer 
história dentro da história, reconhecendo que a sua maior limitação, ainda, é 
manter-se num discurso cronológico, historiográfico, compromisso por ser um 
museu de território.
Aos museus municipais hoje pede-se que corram o risco de, ao mudar as suas 
ferramentas e linguagens museais com que o visitante apreende o museu, se 
colocar na posição delicada de  poder perder a essência do seu conceito, de 
ser afinal menos museu e mais centro cultural, principalmente quando é de 
pequena dimensão,  onde reflete a personalidade da direção do museu e a 
sua aprendizagem, quer da equipa quer do publico, num mecanismo social  de 

http://icom-portugal.org/2015/03/19/codigo-deontologico/
http://icom-portugal.org/wp-content/uploads/2015/03/CodigoICOM_PT-2009.pdf
http://icom-portugal.org/wp-content/uploads/2015/03/CodigoICOM_PT-2009.pdf
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reprodução da memória, como uma visão idealizada (encenada na exposição) 
que remete para a forma como a comunidade local - as pessoas com as suas 
afinidades  nesse território- recorda e compõe experiências e imaginários, afi-
nal a memória local utilizada nos discursos identitários do concelho. 

Identidade do museu e municipalismo

Os municípios do ponto de vista da sua “identidade” (localismos) perdem-se 
frequentemente nas Comunidades Intermunicipais (CIM) onde o discurso é in-
clusivo e colaborativo e onde só há lugar à marca da própria CIM.
Gerir o risco de inventar “património”, “tradição”, “memória”, temas  e interesses 
comuns a toda a CIM para os perfilar em projetos de desenvolvimento territo-
rial, nivelando assimetrias  culturais, resulta em projetos novos, tão apetecidos 
numa sociedade cada vez com menos voz (estamos na era da voracidade tec-
nológica e do vazio cultural, desenraizadas as pessoas da sua “raiz cultural” 
por força do cosmopolitismo e do globalizante) e potencia a tentação de criar 
“novas identidades” recorrendo à patrimonialização de quase tudo, desde os 
objetos,  edificado, paisagens, ideias, sabores, sonoridades, momentos (Festa), 
num modelo empresarial trazido da ciência turística, que se quer empreende-
dor e autossustentável (exaltações da herança que descarta frequentemente a 
verdadeira memória), o que coloca em evidencia mais do que nunca o conceito 
de museu, em particular nos Museus Municipais, 
Este museus surgem como “lugares sagrados” porque enquanto guardiões do 
legado patrimonial, memória e identidade, têm agora  uma agenda social e 
cultural específica, espartilhada nos quadriénios de cada mandato da tutela 
politica eleita (Vereação e Executivo Municipal), apostada frequentemente em 
valorizar e apresentar novos tradicionalismos e localismos, fabricando novas 
centralidades na herança cultural, questões que convidam a uma nova proble-
mática e reflexão, papel que além dos museus caberá certamente a todas as 
instituições culturais. 
Os museus estão de facto em mudança, respondendo às necessidades das 
tutelas, à solicitação do publico e da sociedade mas também à disponibilidade 
de novas ferramentas de gestão e de trabalho, onde o universo do potencial di-
gital não se esgota no serviço Front House, de Comunicação, Expositivo, Edu-
cativo, na Loja e Cafetaria, na Gestão de Coleções e Inventário, na Conservação 
e Restauro, no Centro de Documentação ou nos eventos direta ou indiretamen-
te ligados à animação do próprio museu. 
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Exposição em 2023: “Portas do Território”

Para conseguir tudo isso, para mudar, os museus precisam de figuras que pen-
sem diferente, que tenham uma visão do acervo do museu, já não dependendo 
das reservas nem das exposições,  mas antes disponível a qualquer pessoa, 
de forma virtual, respondendo ao princípio da acessibilidade intelectual, a qual-
quer hora, em qualquer ponto do mundo e em qualquer língua escrita, bene-
ficiando das vantagens dos tradutores automáticos que o meio informático 
permite, particularmente os serviços online (serviços e produtos baseados na 
internet).
Neste enquadramento a próxima exposição principal do Museu Municipal de Es-
posende está prevista para 2023 e foi pensada para criar um patamar para essa 
mudança anunciada. Responderá a novas centralidades patrimoniais, mas será 
dedicada ao território como um todo, desenvolvida com base no projeto “portas 
do território” pretendendo apresentar e disponibilizar por camadas todos os con-
teúdos possíveis de forma digital a partir de vários suportes, com destaque para 
os recursos  multimédia interativos onde serão disponibilizados conteúdos sobre 
geografia, geologia, biodiversidade, ambiente, arqueologia, história, urbanismo, 
arquitetura, economia, protagonistas, festas e romarias tradicionais e antropolo-
gia marítima, e onde o património do mar será um elemento diferenciador. 

Em conclusão

Os museus reconhecem o seu papel na sociedade, as diferenças de percur-
so, as diferentes circunstâncias em que trabalham, a forma como comunicam 
com o publico e como se disponibilizam a esse publico. Com base na inves-
tigação, conclui-se que apesar das diferenças de escala, coleções, praticas 
e contexto institucional as mudanças sócio demográficas  e sócio culturais  
das sociedades onde estão inseridos e  que quase sempre que motivaram 
a criação desses museus, estão a alterar a forma como pensam, pretendem 
e apreendem o museu, e o maior desafio será a preservação da diversidade 
cultural num tempo de globalização. A identidade, marca Museus de Mar de 
Portugal, será certamente um apelo a uma museologia representativa de um 
grupo, mais inclusiva e participada. O Projeto Portas do Território em Esposen-
de beneficiará do contributo dos conteúdos distintivos de todos os museus do 
mar e em particular dos que lhe estão mais próximos, o Museu Marítimo de 
Esposende, o Museu do Sargaço, o Museu do Junco.
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Por último, considerando a vantagem do pé direito duplo da sala de exposição 
principal do edifício do Teatro Club, sede do Museu Municipal de Esposende, 
os conteúdos da pesca, das embarcações, e da arte de rua relacionada com 
o mar de Esposende dominarão as futuras práticas museais, considerando a 
memória associada, o interesse do mar como símbolo da comunidade, como 
o elemento diferenciador das restantes comunidades do concelho, industriais 
e rurais, ativando memórias na comunidade local que alimentará a autentici-
dade do produto, tornando a experiencia de visita reconhecida, positiva e irre-
petível, com um ganho único para o projeto, para a exposição e para o museu 
como verdadeira porta do território. 
Enquanto isso, o trabalho continuo e colaborativo em Rede MUMAR-E, em rede 
muSEAum, valorizará a cultura local, exigirá um enfoque particular da CIM Cá-
vado a este processo, garantirá a preservação identitária e consagrará neste 
território do noroeste, Esposende como a terra de museus do mar.  
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Alfândega Régia  
– Museu da Construção Naval 
e Nau Quinhentista
Ivone Pereira
Coordenadora do museu de Vila do Conde

Ana Serrão
Responsável pelo serviço educativo do museu de Vila do Conde

O museu tem que explorar o potencial das tecnologias digitais na perspetiva do 
visitante no que respeita ao acesso, apresentação e disseminação das coleções 
e conteúdos, aumentando assim, o seu potencial comunicacional, prolongando e 
enriquecendo a experiência da visita ao museu, muito para além das exposições 
e do seu espaço físico. Ter-se-á que adaptar a estas novas audiências, que recla-
mam um papel de criação, habituadas a partilhar informação de forma imediata e 
imprevisível, a estar em todo o lado, em simultâneo, e a ter os seus próprios meios 
e canais. É importante ainda, estar atento ao público turista que chega ao museu já 
numa percentagem expressiva, decorrente do facto de Portugal e, particularmente 
o Porto, se terem tornado produtos culturais e turísticos muito apetecíveis.

Alfândega Régia e réplica de Nau Quinhentista, Vila do Conde (Foto NCT)
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Vila do Conde no apogeu do comércio quinhentista

O Museu de Vila do Conde, sob tutela da Câmara Municipal de Vila do Conde, 
é uma estrutura polinucleada, que, ao longo do tempo, foi integrando diversos 
núcleos museológicos, designadamente, a Casa do reconhecido poeta e escri-
tor vila-condense, José Régio, o Museu das Rendas de Bilros de Vila do Conde, 
um dos ex-libris da cidade, a Alfândega Régia – Museu de Construção Naval e 
a Nau Quinhentista, testemunhos da relevância de Vila do Conde no período da 
Expansão Marítima, e, por último, o seu núcleo central.
Neste núcleo estão reunidas as condições inerentes à boa prática museológi-
ca, estando devidamente identificados os espaços sociais, assim como técni-
cos, nomeadamente, amplas reservas e laboratório de conservação e restauro. 
Complementarmente, a estrutura contempla a exposição permanente “Vila do 
Conde: Tempo e Território”. São 19 salas sobre o concelho de Vila do Conde, 
as suas origens, as suas gentes, os seus ambientes, que remetem para uma 
viagem, com início há cerca de 200 mil anos, percorrendo um conjunto de pe-
ríodos determinantes na constituição da identidade de Vila do Conde.

Figuras de época na Alfândega Régia, Vila do Conde (foto NCT)
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O edifício da Alfândega Régia – Museu de Construção Naval, datado de finais 
do século XV, está situado no coração da zona ribeirinha de Vila do Conde, 
onde, outrora, laboraram os estaleiros navais vila-condenses.
Numa época em que o movimento nos portos do reino aumentou exponencial-
mente com o apogeu do comércio marítimo do século XV, ao qual o porto de 
Vila do Conde não foi exceção, é criada a Alfândega Régia de Vila do Conde, 
por carta do rei D. João II, a 27 de fevereiro de 1487. O edifício sofreu, mais 
tarde, ao longo do século XVIII, sucessivas ampliações de modo a colmatar as 
necessidades ditadas pelo sucessivo aumento no tráfego comercial.
Algumas das vertentes principais da exposição permanente são a navegação 
portuguesa, nomeadamente aquela que tem origem e destino em Vila do Con-
de, a história da Alfândega Régia, o seu funcionamento, os oficiais e os produ-
tos desalfandegados, assim como a história da construção naval, os diferen-
tes tipos de embarcações ali construídos, e as respetivas técnicas e processos 
utilizados na construção naval de madeira em Vila do Conde.

Centro de Documentação dos Portos Marítimos Quinhentistas

Ainda no mesmo edifício, destaca-se a presença do Centro de Documentação 
dos Portos Marítimos Quinhentistas (CEDOPORMAR), uma extensão especia-
lizada do Arquivo Municipal. Aqui funciona um inovador centro de informação, 
direcionado para as dinâmicas do processo de expansão ultramarina e a sua 
articulação com os burgos marítimos portugueses, destacando-se como pri-
meiro núcleo a “Vila do Conde Quinhentista”. Encontram-se disponíveis para 
consulta 60 mil imagens, 10.300 documentos originais reproduzidos, pertença 
de arquivos e bibliotecas nacionais e estrangeiras, devidamente sumariados 
e descritos.
A visita à Alfândega Régia - Museu de Construção Naval ganha outro sentido 
com a entrada na Nau Quinhentista, ancaroda na margem direita do rio Ave, 
resultado da candidatura europeia “Viagem à Rosa dos Ventos”, a única portu-
guesa, para Projetos-Piloto-Urbanos.

Nau Quinhentista

O projeto da Nau contou com a assessoria de Octávio Lixa Filgueiras, conside-
rado o mais importante arquiteto e arqueólogo naval português, contemplando 
a reabilitação e conversão do edifício da alfândega em espaço museológico, a 
requalificação da zona ribeirinha onde estavam sedeados os estaleiros navais, 
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e a construção de uma réplica, à escala real, de uma nau portuguesa do sécu-
lo XVI. A construção da embarcação assente no projeto técnico, histórico-ar-
queológico da autoria do Almirante Rogério d’Oliveira, prestigiado engenheiro 
naval, foi executada pela firma Samuel & Filhos, Lda., sedeada em Vila do Con-
de e especializada na construção de réplicas históricas, incorporando todo o 
saber ancestral de carpinteiros e calafates vila-condenses.
A Nau Quinhentista “Vila do Conde” é réplica de uma embarcação típica da Car-
reira da Índia, que com o seu casco bojudo e ampla capacidade de carga as-
segurava o espaço necessário para o transporte e armazenamento de grande 
quantidade de alimentos e mercadorias.
A visita a esta embarcação pretende retratar a complexidade das longas via-
gens para a Índia, e as vicissitudes da vida a bordo, nomeadamente, com a 
presença de manequins que representam alguns dos principais oficiais, tri-
pulantes, eventuais passageiros, e os respetivos aposentos, de reduzidas 
dimensões, sobretudo porque o principal objetivo era garantir o adequado 

Último bacalhoeiro construído nos estaleiros de Vila do Conde
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acondicionamento das mercadorias, neste caso, as especiarias, uma carga 
tanto valiosa como volumosa.
Para além de vários exemplares de instrumentos náuticos e de diverso ma-
terial cartográfico, a embarcação inclui peças de artilharia de vários calibres 
usadas na defesa do navio contra eventuais ataques de piratas e corsários.

Indústria da construção naval em madeira

A ligação de Vila do Conde ao mar forjou-se desde muito cedo, tendo a proximi-
dade geográfica com Oceano Atlântico e o Rio Ave, proporcionado condições 
extraordinárias ao desenvolvimento da indústria naval. Paralelamente, a vila 
foi uma notável escola de marinharia, onde figuravam homens experimentados 
na arte de navegar, versados em cosmografia e ciências afins, que nos legaram 
notáveis tratados náuticos, valiosos roteiros e cartas de marear, ainda hoje 
estudados e consultados.
Assim, fazia sentido incluir neste núcleo a exploração da temática ligada à in-
dústria da construção naval, que terá surgido cedo em Vila do Conde, ganhan-
do relevo no tempo áureo da urbe, os séculos XV e XVI, pela participação ativa 
na empresa da expansão marítima. O florescimento do comércio marítimo e o 
crescimento demográfico deixaram inequívocas marcas no perfil arquitetónico 
e urbanístico da cidade, testemunhos da importância da sua  relação com o 
rio e com o mar.
Depois dos navios destinados ao comércio e com a expansão das rotas de 
pesca da Terra Nova, os estaleiros de Vila do Conde ganham novo alento com 
a construção de lugres e patachos, até ao primeiro quartel do século XX.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o país passa por grandes dificuldades eco-
nómicas, e consequentemente, esta indústria ressente-se. Terminada a guerra, 
a construção naval em Vila do Conde ganha novo alento com a construção de 
embarcações destinadas à pesca artesanal costeira. Apesar desta melhoria, 
a partir da década de 80, com o envelhecimento das classes especializadas 
de carpinteiros e calafates, e fruto da modernização dos materiais, nomeada-
mente, da utilização do aço e da fibra de vidro, que permitem a construção de 
barcos mais duradouros e de maiores dimensões, há razões suficientes para 
se falar numa verdadeira crise nos estaleiros vila-condenses.
Ainda assim, na década de 90, concretiza-se a desejada transferência dos ve-
lhos estaleiros para a margem esquerda do rio Ave, ampliando-se o espaço que 
permite instalar uma oficina de serralharia mecânica e uma ampla sala do risco. 
Atualmente, como reação à presente conjuntura, já se constrói com materiais 
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mais modernos, tipologias de embarcações vocacionadas para o turismo e, 
o que resta da atividade da construção naval em madeira, maioritariamente, 
reconvertida na reparação de embarcações da vasta frota pesqueira, é quase 
uma relíquia única e um testemunho que foi passando de geração em geração 
ao longo de mais de quinhentos anos.
A memória das caravelas e das naus não foi, por isso, completamente apagada 
pelo tempo. Vila do Conde foi e sempre será terra de marinheiros, carpinteiros 
e calafates.

Casa do Barco – arte, técnica e património

A complementar a visita aos anteriores núcleos, num espaço de arquitetura 
contemporânea que funciona, igualmente, como posto de informação turística, 
foi recentemente inaugurada a exposição “com o Risco se faz um barco”. Na 
Casa do barco, a partir de uma réplica de uma embarcação de pesca tradicio-
nal, o gasoleiro, exploram-se as técnicas e todos procedimentos associados à 
construção naval de madeira em Vila do Conde, nomeadamente, o processo da 

Casa do Barco, Museu de Vila do Conde (Foto NCT)
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sala do risco, arte de transformar o projeto de uma embarcação num desenho 
detalhado à escala real, cuja finalidade consiste na conceção das fôrmas das 
suas peças constituintes.
Esta exposição foi desenvolvida, a par de uma série de outras iniciativas, no 
âmbito de um importante projeto municipal designado “Vila do Conde: um 
porto para o Mundo” que pretende a salvaguarda das técnicas ancestrais da 
construção e reparação naval de madeira através da sua inscrição no Inven-
tário Nacional do Património Cultural Imaterial, e num passo seguinte, a sua 
candidatura à Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Huma-
nidade (UNESCO).
Este projeto que incluiu já uma série de outras iniciativas, designadamente, a 
organização de um congresso internacional “Construção Naval. Arte, Técnica e 
Património”, com vários especialistas que se têm dedicado ao estudo de temas 
relacionados com a dinâmica da construção naval em madeira. Incluiu ainda a 
presença numa série de eventos, como o BUSINESS2SEA 2017 - Fórum do Mar 
“Tecnologias e Indústrias Oceânicas”, na Tall Ships Festival 2017, assim como 
a produção científica relacionada com a temática da construção naval.
Estas ações pretendem garantir a valorização, preservação e divulgação do 
património e memória da história local ligada ao mar, e especificamente, deste 
saber ancestral, que se encontra nas mãos dos vila-condenses, no sentido de 
garantir a sua continuidade às gerações vindouras.
Assegurar a valorização dos saberes e capacidades da própria comunidade e, 
por outro lado, garantir qualificação do património cultural, não apenas como 
elemento de coesão e integração social, mas simultaneamente, enquanto fa-
cilitador do desenvolvimento social e cultural e da participação individual e 
coletiva. E, finalmente, aumentar a atratividade da cidade de Vila do Conde, 
diversificando a oferta cultural e de animação urbana, e a valorização das po-
tencialidades culturais e históricas.

Para além da comunidade local

É a partir deste contexto que ganha sentido a nossa parceria com o proje-
to muSEAum, da unidade de investigação CICANT da Universidade Lusófona 
de Humanidades e Tecnologias, financiado pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia (FCT), respondendo ao objetivo da Estratégia Nacional para o Mar 
2013-2020 de promoção do património cultural marítimo.
Um projeto focado no aperfeiçoamento de competências em branding e 
marketing para a potenciação de uma marca coletiva de museus de mar 
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– sustentada nos acervos, locais, edificados, experiências – e a sua dissemi-
nação através de técnicas de marketing digital para conseguir maior e mais 
ampla notoriedade.
Nesta nova era digital, hiperconectada, e face a uma sociedade progressiva-
mente mais exigente, em constante mudança e cada vez mais dependente da 
tecnologia, o museu sem deixar de cumprir as funções de preservação, inves-
tigação e educação, terá de melhorar e diversificar a sua capacidade de co-
municar, no desenvolvimento de estratégias de divulgação que potenciem a 
democratização do acesso e a fruição dos bens culturais.
O grande desafio será, atendendo à estrutura geral do Museu de Vila do Con-
de, tutelado pelo município e de acordo com os recursos humanos e financeiros 
que estão ao seu dispor, e tendo em consideração o tecido cultural, económico 
e social em que se insere, desenvolver e investir numa estratégia adequada de 
comunicação e marketing. O objetivo é conseguir, simultaneamente, promover o 
património cultural e potenciar a sua atratividade junto de uma maior diversidade 
de público, para além da dinamização da comunidade local.

Museu de Vila do Conde (Foto NCT)
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Marketing mix

Para isso é essencial adotar uma postura que reconheça os ritmos do mer-
cado, no sentido de criar e desenvolver uma marca, uma imagem, apostando 
em ferramentas de publicidade, capazes de comunicar por intermédio de uma 
linguagem acessível, intuitiva e criativa. Na atual conjuntura isso implica, ine-
vitavelmente, a presença nas redes sociais.
Na prática, é necessário associar ao plano de atividades, que habitualmente já 
inclui entre outras coisas, a oferta pedagógica e formativa, um plano de mar-
keting. À semelhança daquilo que já acontece ao nível das empresas, recorrer 
ao marketing mix, que consiste na identificação e conjugação de uma série de 
variáveis para desenhar uma estratégia de atuação, nomeadamente, partin-
do da identificação do fator diferenciador e da história que o museu pretende 
contar, reconhecendo o mercado e a concorrência (a oferta de lazer próxima).
Sabendo quais são os seus públicos-alvo (por intermédio de estudos de públi-
co), trata-se de desenhar um plano de comunicação (que terá que pressupor 
uma interação e envolvimento personalizados), e a ‘comercialização’ da ima-
gem/marca e dos seus produtos (merchandising).

Tecnologias digitais são transversais

É fulcral encarar o uso das novas tecnologias e das redes sociais, como um re-
curso importante, na medida em que são ferramentas úteis não só do ponto de 
vista da gestão de coleções, designadamente, com a informatização e inven-
tariação das coleções, mas também devendo ser transversais a outras áreas.
Explorar o potencial das tecnologias na perspetiva do visitante, desde logo, 
no que respeita ao acesso, apresentação e disseminação das coleções e con-
teúdos, e inerentemente, no aumento do potencial comunicacional, acedendo 
de forma criativa a outros canais, que prolongam a experiência da visita ao 
museu, muito para além das exposições e do espaço físico do museu.
As ferramentas digitais podem, neste sentido, ser importantes aliados para 
suscitar a curiosidade, potenciar a criatividade e o envolvimento dos públicos, 
enriquecendo e fortalecendo a sua experiência no museu. No entanto, será vi-
tal compreender que se está perante uma geração de ‘novos consumidores’ e, 
portanto, públicos informados, tecnológicos, hedonistas, ousados, exigentes, 
capazes de escolher e construir os seus próprios conteúdos e canais.
O museu tem de se adaptar a estas novas audiências, que reclamam um papel 
de criação, estando habituadas a partilhar informação de forma imediata e 
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imprevisível, a estar em todo o lado, em simultâneo, e a ter os seus próprios 
meios e canais. Por outro lado, e no nosso caso específico, será ainda impor-
tante estar atento ao público turista que chega ao museu já numa percenta-
gem expressiva, decorrente não só do facto de Portugal, e designadamente o 
Porto, se terem tornado produtos culturais e turísticos muito apetecíveis. Os 
desafios são de facto muitos e sentimos que a parceria muSEAum poderá ser 
uma ajuda preciosa, no sentido de nos permitir partilhar informação, conhe-
cimento, experiências, limitações, dúvidas e boas práticas, mas, sobretudo, 
por possibilitar um impulso importante na melhoria da nossa capacidade de 
comunicar e de estabelecer ligações mais significativas com os diversos pú-
blicos.

Website independente

Para além de, eventualmente, poder ajudar na sensibilização das lideranças 
quanto à importância das tecnologias digitais, e da necessidade em investir na 
criação e atualização de um website independente, na possibilidade de apre-
sentar exposições virtuais, em disponibilizar o acesso digital às coleções e 
a documentação científica produzida acerca do museu e das coleções, pon-
derar ainda nas vantagens da presença e gestão autónoma nas plataformas 
das redes sociais, nomeadamente Facebook, Instagram, entre outros. Na sua 
maioria, estas plataformas são gratuitas, de fácil acesso e extremamente po-
pulares, permitindo incrementar exponencialmente as audiências. E, por fim, 
incluir a venda online de produtos de merchandising.
Adequando as ferramentas e soluções tendo em conta a sua viabilidade (re-
cursos disponíveis para a sua execução, necessidade de atualização e manu-
tenção) e a relevância para o cumprimento da missão e objetivos estratégicos 
do museu, estas soluções inovadoras oferecem a oportunidade de envolver 
o público na criação de programas, proporcionando novos espaços e expe-
riências mais interativas de aprendizagem, eventos, exposições e conteúdos 
criativos, elevando a outro nível o seu sentido de participação e, consequente-
mente, a valorização e apropriação do património cultural.
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Museus de Mar em Cabo Verde
Eduardo Moraes Sarmento
Professor Catedrático da Universidade Lusófona, Investigador do projecto muSEAum

Por Cabo Verde passaram Vasco da Gama e a armada na viagem para Índia em 1497; 
Cristóvão Colombo na terceira viagem para as Américas em 1498; Pedro Álvares Ca-
bral na viagem da descoberta do Brasil em 1500; os corsários Francis Drake e Jac-
ques Cassard; o padre António Vieira; Charles Darwin na viagem à volta do mundo em 
1832. Jacques-Yves Cousteau classificou as águas de Cabo Verde como fabulosas. 
Cabo Verde regista um extenso rol de naufrágios, encalhes e destruição de embarca-
ções. As pescas representam historicamente um fator de destaque para o sustento 
da população e crescimento do PIB e estão intimamente ligadas à cultura e identi-
dade do país. Museus de mar são uma estratégia de particular importância para os 
governos de Cabo Verde.

Ilha do Fogo, Cabo Verde
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Um olhar sobre a história

Cabo Verde tem enfrentado historicamente diversas vicissitudes que têm mol-
dado o espírito e a forma de ser deste povo. Desde logo, a aridez do solo e o 
clima tem condicionado a obtenção de recursos necessários para a satisfação 
das necessidades básicas da população. Como afirma Barcellos (1904: 40):

“… A formação dos solos dessas ilhas, a brisa reinante e o sol ardente, são 

causas que impedem toda vegetação quando as chuvas sejam fracas e irre-

gulares. Outro não sucede em Portugal onde chove de setembro a maio, em 

São Tomé quase todo ano. Nestes dois paizes, se o povo morre de fome é por 

que quer, então é indolente, Em Cabo Verde, não, porque o povo vive debaixo 

de um céo ingrato…“

Sendo Cabo Verde um pequeno estado insular, com uma Zona Económica Ex-
clusiva (ZEE) aproximadamente 180 vezes maior do que o seu espaço terrestre 
(4.033 km2) e dotado de uma extensa orla costeira, o mar e os recursos marinhos 
aparecem como um dos raros recursos naturais. Não é estranho que as pescas 
tenham historicamente representado um fator de destaque enquanto sustento 
da população e até crescimento do PIB (INE, 2018), estando, pois, esta atividade 
intimamente ligada ao perfil da população, à cultura e identidade do país.
Perante os desafios e os desequilíbrios a nível económico e social, o governo 
preconizou a adoção de um modelo de crescimento sustentável baseado na 
valorização das suas especificidades, a partir da adoção de uma estratégia de 
inserção dinâmica de Cabo Verde na economia internacional assente na sua 
localização geo-Atlântica e apoiado no desenvolvimento do turismo procuran-
do que este se generalize a todas as ilhas (GVC, 2018).
Para tal, as autoridades preconizam que as diversas ilhas apostem em padrões 
de qualidade e promovam a descentralização como condição para se valorizar 
o potencial endógeno, para acelerar o crescimento económico local e nacional, 
reduzir as assimetrias regionais e promover o equilíbrio regional (GCV, 2018a).
No âmbito desta pretensão, a valorização dos recursos endógenos que be-
neficiem a população e, paralelemente, os turistas, passa naturalmente pela 
aposta na cultura onde se inserem os museus (GVC, 2018): “A Cultura é a sal-
vaguarda de um povo, é a sua identidade e carisma, a sua bandeira e o garante 
da unidade nacional” (GCV, 2018a: 132). Neste contexto, o Governo encara a 
cultura, como um fator fundamental do desenvolvimento humano e social, e 
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reconhece-a como um fator fundamental para se promover o desenvolvimento 
humano e social.
As entidades responsáveis têm consciência de que a valorização do patrimó-
nio histórico, cultural e turístico das ilhas é um imperativo para se ter sucesso 
e de se transmitir os valores para as gerações vindouras. Assim, se compreen-
de a importância da existência de museus de mar enquanto estratégia de parti-
cular importância etnográfica. Já Jacques-Yves Cousteau classificou as águas 
de Cabo Verde como fabulosas.

Os primórdios do povoamento 

A história de Cabo Verde está intimamente ligada à expansão marítima portu-
guesa. Durante as suas expedições, os navegadores portugueses aportaram 
em 1460 nestas ilhas, então desertas. 18 de setembro de 1460 é a data de re-
gisto do primeiro documento oficial referente às ilhas através de uma carta do 
Infante D. Henrique que doava a D. Afonso a temporalidade das ilhas de Cabo 
Verde e dos Açores. 
Devido à sua excelente situação geoestratégica, assistiu-se a um rápido po-
voamento (Pereira, 2005). A ilha de Santiago foi a primeira a ser povoada e 
colonizada, pois especialmente a parte sul possuía uma ribeira verdejante ali-
mentada por uma abundante nascente de água, com árvores de várias espé-
cies, bem como um ancoradouro apropriado à atracagem de navios.
Na vila, fixou-se o primeiro polo de ocupação que serviu de escala para os 
navios. Todavia, o povoamento não teve muito sucesso devido à inexistência 
de riquezas naturais que fixassem os colonizadores. Desse modo, a coroa 
portuguesa emitiu uma carta régia em 12 de junho de 1466, onde dotava a 
povoação da Ribeira Grande com um conjunto de privilégios comerciais que 
permitiam a comercialização na Costa da Guiné e que incentivaram a imigra-
ção e a instalação de um conjunto de armadores. Seis anos depois, através de 
uma carta de 8 de fevereiro de 1472, restringiu-se a área de atuação na Costa 
da Guiné e reduziu-se a capacidade de compras aos produtos produzidos na 
ilha de Santiago (Santos & Cabral, 1991). 
No período seguinte, a vila cresceu e ganhou importância económica e ad-
ministrativa como resultado da sua capacidade para atracagem e reabaste-
cimento de navios comerciais, de expedições de descobrimentos e pelo facto 
do arquipélago se ter transformado num importante interposto do triângulo do 
tráfico de escravos da Guiné – Cabo Verde – Américas. 
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to de os estrangeiros estarem proibidos de negociar na Guiné, mas poderem 
fazê-lo em Santiago (Filho, 1989), tornou-se uma placa giratória à navegação 
do Atlântico, tendo por aí passado várias naus dos descobridores que tanto 
viajaram para as Índias como também para as Américas.
A vila tornou-se sede da primeira diocese da Costa Ocidental Africana, através 
da bula papal de 31 de janeiro de 1533 de Clemente VII, tendo sido elevada à 
categoria de cidade, em 1533 e tornando-se na primeira capital de Cabo Verde 
(Brásio, 1963). 
A importância económica e estratégica da Ribeira Grande dinamizou a cons-
trução (Richter, 2011) mas, em contrapartida, tornou-a alvo da cobiça de pira-
tas e corsários, tendo sido atacada por diversas vezes. Este período de cres-
cimento foi curto devido ao desvio das rotas do comércio dos escravos e à 
abertura dos portos da Guiné ao comércio. Como consequência, transferiu-se 
a capital para a cidade da Praia, na segunda metade do séc. XVIII através do 
alvará de D. João IV de 1652, embora na prática, só tenha ocorrido em 1769, 
por ordem do Marquês de Pombal (Filho, 1989).
O povoamento das restantes ilhas de Cabo verde foi efetuado em períodos 
distintos. As ilhas de Santiago e do Fogo registaram a primeira vaga de povoa-
mento respetivamente no séc. XV e XVI. A segunda vaga de povoamento, acon-
teceu entre meados do século XVII e os anos 80 do séc. XIX nas ilhas mon-
tanhosas, com elevado potencial agrícola e complementadas por atividades 

Cidade Velha, Cabo Verde (Foto José Mascarenhas Monteiro)



111piscatórias: Santo Antão, São Nicolau e Brava. Finalmente, a última fase do 
povoamento decorreu nas ilhas do Sal, Boavista e Maio como corolário da 
abertura dos seus portos à navegação inglesa e norte-americana (séc. XVIII), 
principalmente para o comércio do sal e pastorícia (Silva, 2002).  
Uma das últimas ilhas do arquipélago a ser povoada foi a ilha de São Vicente 
(séc. XIX) e serviu de posto de abastecimento aos navios em rota pelo Atlânti-
co. O seu porto tornou-se uma escala obrigatória para navios de todo o mundo, 
tendo-se tornado um importante centro durante algumas décadas, até perder 
a sua importância devido à substituição do carvão pelo diesel como combus-
tível para os navios (Barcellos, 1892; Silva, 2000).

O Povo, a cultura e outros fatores históricos do país

O período decorrente entre os séculos XV-XVI foi caracterizado pelo movimen-
to de miscigenação. A população cabo-verdiana descende ou tem origem em 
escravos africanos, de vários povos europeus (portugueses, franceses, italia-
nos e espanhóis), de judeus do Norte de África e árabes sendo, pois, uma po-
pulação maioritariamente mestiça (Baleno, 1991). Tudo isto definiu uma nova 
e miscigenada cultura com um dialeto próprio: o crioulo.
A história de Cabo Verde foi profundamente marcada por vários períodos de 
crises e fomes que dizimaram grandes contingentes da população como co-
rolário da sua condição saheliana. Desde a sua descoberta até ao séc. XX 

Cidade Velha, Cabo Verde (Foto José Mascarenhas Monteiro)
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ocorreram 36 períodos de crise (Carreira, 1983; Lima, 1997). Paralelamente, 
a emigração tem sido outro fator recorrente como procura de melhores con-
dições de vida.
Em 5 de julho de 1975, Cabo Verde deixou de ser uma colónia Portuguesa ten-
do-se tornado um país independente.

Legislação relativa ao património arqueológico subaquático 

Ao longo dos anos tem aparecido diversa legislação relativamente à gestão do 
património arqueológico subaquático. Inicialmente, o Decreto de 4 de julho de 
1907 apresentou o “Regulamento para a exploração dos valores abandonados 
em águas profundas nos mares do arquipélago de Cabo Verde provenientes de 
cascos e cargas de navios naufragados”. 
Nos anos 40, aprovou-se o Decreto nº 33.531, de 21 de fevereiro de 1944 que 
estipula que os objetos achados no mar teriam de ser comunicados à Estância 
Aduaneira ou posto fiscal mais próximo. Ao longo dos anos foram aparecendo 
propostas diversas como aconteceu com o Decreto-lei nº 48/II/84, de 31 de 
dezembro que representa uma mudança importante, pois, a partir desta data, 
o Estado de Cabo Verde, passou a ser responsável, e proprietário de todos os 
achados localizados nas águas da sua jurisdição. 
Posteriormente, criou-se a Lei base do Património Cultural de Cabo Verde (Lei 
Nº 102/III/90) que preconiza que o Estado se mantenha como proprietário de 
todos os despojos e achados dentro da sua área de jurisdição. Em 2009, atra-
vés da resolução n.º 14/2009, a zona subaquática do Sítio Histórico da Cidade 
Velha, passou a ser objeto de proteção especial. 
Deve-se destacar que todos os programas dos governos e dos partidos polí-
ticos propõem medidas e ações relativas ao património cultural devido à sua 
importância para a identidade nacional (Martins, 2011). Apesar disso, a legis-
lação sobre o património cultural e arqueológico além de insuficiente, é desco-
nhecida por parte da população e insuficientemente fiscalizado em termos do 
cumprimento destas leis. 
Em Cabo Verde, existe preocupação por parte das entidades governamentais 
na gestão do património arqueológico subaquático. Apesar de não se permitir 
recolhas subaquáticas do património subaquático sem autorização da entida-
de competente, tem-se verificado o contrário, sendo, pois, de grande importân-
cia a criação de espaços adequados que alberguem estes artefactos submer-
sos incentivando a sensibilização e educação da população.
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Arqueologia subaquática

Existem registos da passagem de navegadores como Vasco da Gama e a sua 
armada, na sua viagem da descoberta do caminho marítimo para Índia, em 
1497; Cristóvão Colombo, na sua terceira viagem para as Américas, em 1498; 
Pedro Álvares Cabral, na sua viagem da descoberta do Brasil, Francis Drake e 
Jacques Cassard, dois corsários, que por várias vezes assaltaram e pilharam 
navios e algumas povoações costeiras das ilhas (Filho, 1989). O Padre António 
Vieira também passou pela ilha de Santiago. Charles Darwin, na sua viagem à 
volta do mundo em 1832 passou por Santiago tendo realizado inúmeros levan-
tamentos em diversas localidades a nível da flora e da fauna local, para além 
do registo de muitos dados etnográficos. 
Estas visitas foram ocorreram porque todas as ilhas possuíam serviços de 
apoio à circulação marítima (com capacidades distintas) e às atividades ine-
rentes (comércio, pesca, etc.), havendo nos portos principais alfândegas e ór-
gãos comerciais, para controlar a circulação e as atividades marítimas (Carrei-
ra, 1987; Valdez, 1864). 
Num país com forte vocação marítima, e com uma profunda ligação ao mar 
desde a sua descoberta, Cabo Verde regista um extenso rol de naufrágios, en-
calhes e destruição de embarcações como resultado das condições físicas e 
técnicas do arquipélago tais como: correntes fortes, mapas imprecisos, falta 
de equipamentos de precisão, insuficiência e falta de sinalização costeira, bai-
xios desconhecidos e mal cartografados, diversos ataques, invasões e pilha-
gens, por parte de piratas e corsários estrangeiros. Tudo isto formatou o atual 
estado subaquático de Cabo Verde (Cabral, 1806; Carreira, 1987; Lima, 1997). 
Em determinadas áreas do arquipélago regista-se maior números de naufrá-
gios. Por exemplo, só a ilha da Boavista, entre 1842 e 1900, apresenta um regis-
to de 50 navios naufragados com diversas nacionalidades (D´Oliveira, 2005).
Ribeira Grande de Santiago (Cidade Velha) também tem abundantes destroços 
de navios naufragados, pois ao ser durante muito tempo o principal porto de 
Cabo Verde, foi alvo de ataques de piratas que por várias vezes pilharam a cida-
de e afundaram os navios. Além disso, há navios acidentalmente naufragados.   
Desta forma, Cabo Verde, como corolário da localização geográfica estratégica 
a par do importante papel que desempenhou na era da expansão marítima, 
possui nas suas águas territoriais uma enorme quantidade de navios naufra-
gados, constituindo estes destroços um valioso património arqueológico su-
baquático. 
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A população do arquipélago, principalmente a costeira, foi profundamente 
marcada em termos socioculturais pelos naufrágios de tal forma que existem 
histórias, poesias e músicas que demonstram o envolvimento das comunida-
des (Ramos, 2014).  
A realidade arqueológica subaquática em Cabo Verde, desde cedo atraiu em-
presas e caçadores de tesouros, com o intuito de recuperar destroços e pos-
síveis artefactos de valor. Durante muitos anos, efetuaram-se mergulhos, mas 
em muitos casos não existem registos do espólio recuperado.
A partir de 2002, na sequência da partilha de artefactos subaquáticos entre o 
Governo e a empresa Arqueonautas World Wide surgiu a ideia da criação de 
uma exposição permanente a par da criação de um Museu da Marinha. Em 
outubro de 2008, com a criação do Museu de Arqueologia da Praia, integrou-se 
o referido espólio com as peças vindas das escavações subaquáticas.

Rol de naufrágios 

Em Cabo Verde há um extenso rol de naufrágios, de várias nacionalidades, 
tipologias, cronologias e destinos, dos quais podemos destacar alguns históri-
cos (D´Oliveira, 2005; Ministério da Cultura, 2011):
• Ancoradouro da Cidade Velha (Ilha de Santiago). Contém destroços de in-

úmeros navios e embarcações de diferentes origens, destinos e cronolo-
gias, entre 1500 e 1750 (Catálogo, 2011). Há relatos datados de 1586 de um 
ataque seguido de pilhagem por Francis Drake que se apossou de sete car-
avelas portuguesas que foram saqueadas e afundadas (Baleno, 1995). Já 
foram recuperados diversos artefactos como âncoras, ânforas, canhões, 
manilhas de bronze, cerâmicas, crucifixos entre outros.

• Nau comercial portuguesa São Francisco (entre 1648 e 1650). Tinha como 
rota a costa ocidental africana, armada com 12 peças de artilharia e co-
mandada por António Roiz. A escavação deste naufrágio permitiu encon-
trar um dos mais valiosos artefactos: o astrolábio português de 1645, em 
que é possível ver a inscrição do nome do seu fabricante: “Nicolao Ruffo”. 
Esta peça rara, foi, no entanto, vendida em leilão. Cabo Verde apenas pos-
sui uma réplica no Museu de Arqueologia da Praia.  

• Navio inglês Princess Louisa (1743). Pertencendo à Companhia da Índia 
Oriental Britânica, continha tecidos, munições, marfins, caixas de moedas 
espanholas de prata, barras de ferro e de chumbo, moedas de prata para 
diferentes negócios e 30 canhões.
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• Fragata francesa Dromadaire (1762). Naufragada em São Vicente, tinha 
520 toneladas e estava defendida por 20 canhões de seis libras de calibre.

• Navio Holandês Leijmuden (1770). Capitaneado por Jan Hermanus Kings-
bergen, e pelo navegador Beren Wedelink, encalhou no Nordeste da ilha da 
Boavista.

• Earl Ernest Schimmelmann (1781). Encalhou no Norte da ilha do Maio. Os 
bens recuperados do destroço foram inventariados e posteriormente lei-
loados.

• Fragata inglesa Hartweel (1787). É o mais famoso naufrágio. Capitaneado 
por Fiottter, era o maior navio do seu tipo ao serviço da Companhia Inglesa 
da Índia Oriental. Transportava cofres com moeda de prata, barris de chum-
bo, 5.933 quilos de prata pura, blocos de estanho e sílex.

• Navio inglês Lady Burgess (1805). Capitaneado por Archibald Switon, nau-
fragou entre as ilhas da Boavista e Maio. O naufrágio forneceu várias peças 
ao Museu de Arqueologia da Praia (espadas, moedas em ouro e prata, 
chumbo, utensílios para confeção de remédios pertencentes aos cirurgiões 
de bordo, peças de mosquete, placa de identificação de bagagem, garrafas 
com conteúdos).

• Fragata portuguesa Urania (1809). Naufragou em Santiago. Havia indícios 
de que integrava a frota real com elementos da corte portuguesa em fuga 
para o Brasil, provocado pela invasão napoleónica. A sua carga foi total-
mente recolhida.

• Corveta norte americana USS York Town (1850). Afundou no Maio tendo 
sido posteriormente identificadas algumas moedas. 

• Galera espanhola Santo André (1856). Naufragou na Boavista e possuía um 
grande carregamento de moedas e bebidas, tendo-se recuperado restos de 
mosaico, cerâmicas finas, talheres, louça, armas.

• Galera espanhola Guadalupe IV (1865). Naufragou na Brava. Continha um 
carregamento de vinho e outros artigos. Historicamente, sem confirmação 
concreta, o poeta Cabo-verdiano Eugénio Tavares terá sido um dos sobre-
viventes do naufrágio, tendo posteriormente sido adotado por uma família 
desta ilha. 

• Brigue austríaco Varandinha (1850). Naufragado na ilha da Boavista, era 
um navio comercial da Companhia da Índia Oriental Inglesa.
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Estes foram alguns dos principais destroços intervencionados arqueologica-
mente. No entanto, existem ainda vários navios naufragados já identificados 
que ainda não foram objeto de qualquer escavação arqueológica. 

Museus de Mar

As autoridades estão conscientes da importância de preservar e divulgar o 
património cultural, material e imaterial cabo-verdiano. Neste sentido, criou-
-se em 22 de maio de 2014 o Instituto de Património Cultural (IPC), como um 
instituto público com o fim de identificar, inventariar, investigar, salvaguardar, 
defender e divulgar os valores da cultura, o património móvel e imóvel, mate-
rial e imaterial do povo cabo-verdiano. Atualmente, o panorama museológico 
contabiliza mais de 20 estruturas, das quais no mínimo quatro estão ligadas 
ao mar, nomeadamente as seguintes:

Museu do Mar. Inaugurado em 16 de abril de 2014, situa-se no edifício Réplica 
da Torre de Belém. A exposição permanente tem apresentações textuais sobre 
aspetos históricos do povoamento da Ilha para ilustrar como o mar foi moldan-
do as tradições e a cultura das ilhas e ainda a apresentação de exemplares de 
peças ligadas à economia do mar. Apresenta também uma coleção de objetos 
provenientes do “Museu da Baleia de New Bedford”. Trata-se de uma exposi-
ção que contém peças e imagens que testemunham a ligação económica e 
sociocultural de Cabo Verde aos EUA no que toca à emigração e à industriali-
zação da pesca da baleia. Expõe também um conjunto de objetos do patrimó-
nio arqueológico subaquático proveniente do Museu de Arqueologia, na Praia, 
representativo de alguns naufrágios de navios comerciais de diversas nacio-
nalidades (portuguesa, espanhola, inglesa, holandesa e norte americana) ocor-
ridos nos mares de Cabo Verde nos sécs. XVIII e XIX. O património imaterial 
é contemplado através duma recolha de testemunhos entre os profissionais 
do mar sobre o universo simbólico edificado ao longo das gerações. Trata-se 
duma apresentação de textos sobre saberes, crenças, mitos e poemas sobre 
o mar. Pretende-se desenvolver um espaço de reflexão multi-disciplinar para 
uma economia sustentável do mar, incentivando a valorização dos saberes 
tradicionais.



117

Museu Etnográfico da Praia. Inaugurado a 27 de novembro de 1997, alberga o 
espólio etnográfico recolhido pelo então Instituto Nacional da Cultura (INAC), 
durante os anos de 1992 a 1995, nas ilhas de Santiago, Santo Antão, Boavista 
e Brava. O acervo representa a vivência e o saber-fazer do homem cabo-ver-
diano integrando peças diversas como acontece com a cestaria, a panaria, 
a olaria, equipamentos de moagem, instrumentos musicais, instrumentos de 
pesca, vida rural, etc.

Museu de Arqueologia. Inaugurado em 24 de outubro de 2008, tem como prin-
cipal missão a preservação, promoção e divulgação do património arqueoló-
gico do país, bem como a sensibilização para proteção do património cultural 
subaquático. A exposição do museu e o seu espólio, testemunham a importân-
cia histórica de Cabo Verde enquanto ponto de passagem obrigatória das em-
barcações que faziam rotas comerciais e oriundas de várias paragens, entre 
os séc. XV-XIX. O seu acervo provém das escavações arqueológicas subaquá-
ticas levadas a cabo por duas empresas: a Afrimar (1992/95) e a Arqueonautas 
SA. (1995 a 2001), em parceria com o Governo de Cabo Verde. A exposição 
integra um rico acervo, destacando-se os realçar espólios como a réplica do 
Astrolábio Ibérico do Séc. XVII, moedas de prata, moedas suecas (chapas de 
cobre), garrafa de conhaque e vinho do Porto, canhões de bronze, peças de 
joalharia e relógios de bolso, manilas de bronze, um tinteiro de vidro; botões 
de punho; um sino de prata, entre outras peças, também interessantes de se-
rem vistas. A sala de exposição está subdividida por navios naufragados ou 
áreas de naufrágios e, nesse percurso expositivo, pode-se encontrar represen-
tados naufrágios como Princess Louisa (1743); Dromadaire (1762); Leijmuiden 
(1770); Hartwell (1787); Lady Burgess (1806) e Yorktown (1850). Também se 
encontram embarcações sem identificação que foram classificadas de acordo 
com a localização dos naufrágios: Varandinha (1850); Ancoradouro Cidade Ve-
lha (entre 1500 e 1750) e naufrágio de São Francisco (1650).
Dispõe ainda de expositores especiais dedicados á prata e ao marfim, e uma 
coleção de ânforas e de canhões.

Museu do Sal. Surgiu como forma de se valorizar e promover a memória his-
tórica da ilha do Sal e oferece uma exposição de longa duração, cujo acervo 
é constituído por coleções de diferentes temáticas (etnográficas, aviação, ho-
telaria e indústria salineira). Tem também uma exposição temporária, com o 
acervo ligado ao património subaquático cabo-verdiano. 
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Subaquático com enorme potencial 

Cabo Verde, é um país com enorme tradição, potencial arqueológico marítimo 
e subaquático, devido à sua história e localização geográfica estratégica. Esse 
património deve ser investigado e preservado nos Museus, pelo seu significa-
do histórico único. Estamos perante um potencial recurso que necessita de 
um maior desenvolvimento em termos de preservação, salvaguarda e divul-
gação do património cultural que tanto contribuiu para a construção da iden-
tidade cabo-verdiana e que pode ser aproveitado cultural e economicamente 
enquanto recurso turístico. 
Através dos vestígios arqueológicos subaquáticos existentes, conclui-se que 
ainda há um longo caminho a percorrer no sentido de fazer um levantamento 
exaustivo em todas as ilhas e de seguida potenciar o seu aproveitamento de 
forma a enriquecer o conhecimento sobre a história do país.
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Posfácio
Nuno Cintra Torres

Em outubro de 2020, teve lugar a Segunda Conferência & Workshops muSEAum 
sob o tema Histórias que o Meu Museu Conta. A conferência em formato hí-
brido presencial-virtual decorreu em plena pandemia de Covid-19, pelo que boa 
parte das apresentações, que se distinguiram sem execeção pela alta quali-
dade e interesse museológico, foram feitas por videoconferência a partir dos 
respetivos museus no Continente, Açores e também desde os EUA. Algumas 
apresentações foram feitas presencialmente na Biblioteca da Universidade Lu-
sófona, no Campo Grande em Lisboa, entre as quais a do Comandante Carlos 
Valentim, do Museu de Marinha que abordou o tema “A Coleção de Astrolábios 
do Museu de Marinha”. Afortunamente, o texto chegou-nos antes deste volu-
me ter sido enviado para impressão pelo que, pelo seu nóvel contributo para 
o conhecimento de uma história que se supõe antiga, mas que afinal remonta 
a décadas recentes, e pela importância daqueles instrumentos náuticos na 
marinharia da expansão universal portuguesa, decidimos incluí-lo em prépubli-
cação e enriquecer ainda mais este volume.   
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A Coleção de Astrolábios  
do Museu de Marinha

Carlos Manuel Baptista Valentim
Museu de Marinha

Astrolábio Planisfério, Museu de Marinha, Lisboa
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1. O Museu de Marinha

O Museu de Marinha encontra-se entre os mais antigos museus nacionais. Foi 
criado por decreto de 22 de julho de 1863, assinado pelo rei D. Luís I, que tinha 
a formação de Oficial de Marinha, comandara inclusive navios, tendo ascendi-
do ao trono acidentalmente por morte do seu irmão, o rei D. Pedro V, e de outro 
irmão, que seria o sucessor imediato. Do ponto vista cultural, este monarca1 
foi um entusiasta e um animador por excelência. Recebia cientistas, incenti-
vava a criação musical e a pintura, atividades que também praticava. Have-
ria de patrocinar, inclusive, a fundação de um Museu de Arte Antiga (1884). 
Por seu turno, favoreceu o cultivo da Ciência e da investigação científica do 
mar, nomeadamente da Oceanografia, apoiando dessa forma financiamento 
de projetos científicos e técnicos e ao equipamento de navios de pesquisa 
oceanográfica. A paixão e o interesse pelo mar estiveram, de facto, na origem 
da vontade manifestada por D. Luís – que dispunha de animada sensibilidade 
artística e cultural - em conservar um passado histórico que se relacionasse 
com as atividades no mar e a história marítima portuguesa. Nessa sequência, 
é fundado o Museu da Marinha, instalado inicialmente junto da Escola Naval, 
com objetivos didáticos, sendo o seu acervo inicial constituído pela coleção de 
modelos de navios do núcleo museológico do Palácio da Ajuda, que a rainha D. 
Marinha II doara à Academia Real de Guardas-marinhas. O Museu de Marinha 
deveria ainda ser enriquecido com peças que deixassem de ser utilizadas no 
ensino da Escola Naval2. 
Em 1916, um incêndio de grandes dimensões, consumiu grande parte das ins-
talações da Escola Naval, que se situava na Sala do Risco. O fogo reduziu a cin-
zas um grande número de peças do espólio do Museu de Marinha. No entanto, 
e de forma resiliente, o Museu permaneceu junto da Escola Naval, com o que 
restava da sua coleção, adotando nos anos seguintes várias designações. Por 
exemplo, em 1936 denominava-se «Museu Naval Português». É, precisamente, 
nesse ano que se encontra a mais antiga referência relativamente à deslocação 
do Museu para o Mosteiro dos Jerónimos. 

1 A educação deste Rei, que viveu entre 1838 e 1888, foi esmerada e apurada. Estudou caligrafia, 
grego, francês, latim, alemão, inglês, italiano, história, retórica, filosofia racional e moral, princí-
pios de Direito Natural, desenho e pintura, música. Como atividades extracurriculares, praticou a 
dança, ginástica, esgrima e equitação. Uma formação com tanta qualidade, levou a que D. Luís, 
incentivar as Letras e as Artes, as Ciências e a Cultura, de uma forma geral e, por exemplo, ser 
tradutor de Shakespeare.

2 Veja-se Tiago Filipe Resende de Carvalho, História do Museu de Marinha. Um Legado de D. Luís, 
Dissertação de Mestrado em História Marítima, Lisboa, Departamento de História, Faculdade de 
Letras, Universidade de Lisboa, 2013, p.65; e Tesouros do Museu de Marinha, Lisboa, Comissão 
Cultural de Marinha, 2012, p. 12. 
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Ocorrendo a transferência da Escola Naval, para o Alfeite, em 1936, o Museu 
de Marinha separa-se definitivamente da Escola Naval, ao ficar no mesmo lo-
cal, na Sala do Risco, sendo nomeado seu primeiro diretor o Capitão-de-mar-
-e-guerra Henrique Quirino da Fonseca. Doze anos mais tarde, com a doação 
da coleção de Henrique Maufroy de Seixas à Marinha, o Museu de Marinha é 
transferido para o Palácio das Laranjeiras. Henrique Seixas possuía um museu 
particular, cujo acervo fora reunido durante trinta anos, e que se encontrava na 
própria casa do colecionador, um apaixonado pelo mar e pela cultura marítima, 
que tinha ao seu dispor modelistas, alguns dos quais ingressariam mais tarde 
no Museu de Marinha. 
A doação da extraordinária coleção de Henrique Maufroy de Seixas à Ma-
rinha, em 1948, constituída por mais de trezentas peças, entre as quais vá-
rias tipologias de modelos de navios, a que se juntaram vários milhares de 
fotografias que tinham por tema o mar, a Marinha e, de uma maneira geral, 
a cultura marítima portuguesa, deu um impulso significativo às coleções do 
Museu de Marinha. As condições da doação impunham a sua exibição num 
local com condições condignas o que conduziu à transferência do Museu, 
com caráter provisório, como referido para o Palácio do Conde de Farrobo, 
nas Laranjeiras, em 1949. O Comandante Jaime do Inso, diretor, ao tempo, do 
Museu de Marinha, e que assistirá á sua transferência para Belém, acentuava 
em 1950, que “O Museu de Marinha, terá de incluir, pois, todas as actividades 
marítimas e navais dos portugueses, que podem decompor-se em: História Naval, 
Ciência Náutica, Descobrimentos e Fomento Marítimo.”3 Seguia-se, com esta 
metodologia, as recomendações que o National Maritime Museum adotava 
em Inglaterra, denotando-se uma vontade de acompanhamento das novas 
correntes de museologia.
O estudo e o debate, em que intervieram, entre outros, o Almirante Gago Cou-
tinho e o Comandante Quirino da Fonseca, sobre a constituição e a edificação 
de um Museu Marítimo português, teve um desenvolvimento decisivo no início 
dos anos sessenta do Século XX. De facto, em 15 de agosto de 1962 o Museu 
de Marinha é transferido para o Mosteiro dos Jerónimos, após a construção, 
de raiz, do Pavilhão das Galeotas - primeira instalação do género em Portugal 
para albergar as galeotas reais - e das alas sul e poente do complexo, segundo 
um projeto do arquiteto Frederico George.

3 Jayme do Inso, O Museu de Marinha, Separata de Anais de Marinha, n. 13, 1950, pp. 17-18.
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Nas décadas de setenta e oitenta do Século XX, o Museu de Marinha aumen-
tou as suas coleções e renovou a sua exposição permanente. Tal como a so-
ciedade portuguesa, entre meados dos anos setenta e o início da década de 
oitenta, o Museu de Marinha encontrava-se numa fase de transição. O núcleo 
da exposição permanente é constituído no essencial pelas peças e coleções 
que haviam transitado do Palácio das Laranjeiras em 1962. As peças que iam 
sendo incorporadas eram adquiridas por compra ou por doações efetuadas, 
principalmente, por oficiais da Marinha. A coleção de cartografia, dispondo 
de poucos espécimes, mas raros, ganhara importância no computo geral do 
acervo. No início dos anos setenta surge uma nova remodelação das salas e 
a ocupação do piso superior, a incorporação dos quadros de Roger Chapelet, 
das pinturas de Elisa Felismino e algumas réplicas de quadros da autoria de 
Alberto Cutileiro. A meio da década de setenta, com a Revolução de 25 de abril 
de 1974 e o fim do ciclo imperial, ficava para trás a ideia de um Museu dos 
Descobrimentos e das Conquistas, evoluindo-se para uma conceção museo-
lógica que privilegiava o relacionamento de Portugal com o mar e o papel que 
a Marinha Portuguesa tivera na consolidação da vertente da maritimidade na 
identidade portuguesa. O Arquiteto Lixa Filgueiras terá um papel importante 
na incorporação e no estudo das várias tipologias de embarcações tradicio-
nais, que se encontram ao longo da costa portuguesa. Alguns dos estudos 
deste investigador tiveram como alvo a coleção de modelos de embarcações 
da coleção “Seixas”.
Nos anos de 1980, saliente-se, pois, a constituição de uma notável coleção de 
astrolábios náuticos e o contributo de investigadores, para que essa coleção 
se formasse, com destaque para o Vice-almirante Avelino Teixeira da Mota e 
do Capitão-de-mar-e-guerra Estácio dos Reis. 
Dispondo de mais de 25000 peças, o acervo do Museu de Marinha é consti-
tuído por coleções de carácter diversificado, que incluem peças das arma-
das de Vasco da Gama, o hidroavião com o qual Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral completaram a travessia área do Atlântico sul, as Galeotas reais, uma 
astrolábios náuticos, a maior do Mundo em permanência, constituída por 
nove peças, e outros instrumentos de navegação, espécimes e réplicas rigo-
rosas da cartografia da época dos Descobrimentos, modelos de navios de 
guerra, navios mercantes, embarcações de pesca e quadros de pintores fa-
mosos como João Vaz, Roger Chapelet e o Comandante Pinto Basto. Dispõe 
ainda de 140000 espécies fotográficas e 1500 desenhos e planos de navios 
e embarcações. 
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Contando com quase 10000 m2 de área expositiva, este Museu tem em curso 
um programa de longo prazo para requalificar a sua atratividade através da 
renovação da exposição permanente, nomeadamente através da implementa-
ção de uma comunicação de conteúdos de acordo com os novos padrões da 
museologia e com recurso a novas tenologias. 
Para além do complexo dos Jerónimos, o Museu de Marinha integra o edifício 
da ex – Fábrica Nacional de Cordoaria, o Pólo Museológico de Cacilhas com-
posto pela fragata D. Fernando II e Glória e o submarino Barracuda, o Museu 
Marítimo Almirante Ramalho Ortigão em Faro no Departamento Marítimo do 
Sul, o polo museológico do Farol do Cabo de S. Marta e o Pólo Museológico 
do Cabo de S. Vicente. A Marinha do Tejo constitui ainda um polo vivo do MM.
A gestão integrada das diferentes coleções do Museu, nomeadamente o acer-
vo de peças, o Centro de Documentação, o Arquivo Histórico de Imagens da 
Marinha e o Arquivo de Desenhos e Planos, é realizada desde 2011 com o pro-
grama InPatrimonium. Esta base de dados possibilita e gere o registo e a ges-
tão de todos os aspetos relacionados com o espólio museológico, como os 
empréstimos, movimentos de peças, intervenções de conservação e restauro, 
exposições e outros eventos realizados pelo Museu e a consulta do seu acervo 
através da aplicação InWeb. O programa educativo e de medição cultural, do 
Museu de Marinha, encontra-se focado nas escolas e nos grupos organizados, 
realizando-se visitas guiadas temáticas ou de carácter geral e ainda visitas 
teatralizadas realizadas com o recurso a parceiros do Museu.
Nestas circunstâncias, uma das coleções mais emblemáticas do Museu de 
Marinha é a dos Astrolábios, pela sua importância científica e cultural, repre-
sentando estes instrumentos náuticos uma presença, um testemunho “vivo” 
da época dos Descobrimentos e das grandes viagens oceânicas dos séculos 
XV e XVI.

2. O Astrolábio Náutico Português

Quando a navegação em alto mar se iniciou de forma regular com recurso às 
observações astronómicas, tornou-se necessário o auxílio de instrumentos de 
observação e medição de astros. O quadrante e o astrolábio foram os primei-
ros instrumentos introduzidos na náutica portuguesa. Com as modificações 
necessárias. Estes dois instrumentos de navegação foram bastante utilizados 
na primeira e segunda fase, respetivamente, das navegações oceânicas por-
tuguesas nos séculos XV e XVI. O que corresponderá inicialmente ao método 
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de navegação por “igual altura de um astro” e “método de alturas-distância”, 
tendo passado posteriormente às latitudes pela Polar e pelo Sol. 
Muito utilizado naquela primeira fase foi quadrante, na obtenção da latitude 
pela Estrela Polar. O quadrante náutico, como o seu nome sugere, constituído 
por um quarto de ciclo, era provido, numa das suas arestas, por duas pínulas, 
cada uma com o respetivo orifício para observação de um astro. Um fio de 
prumo indicava, numa escala de 0 a 90°, a altura do corpo celeste4 .
O astrolábio passou a ser utilizado, numa altura em que a inovação sobreveio 
com a passagem do método de “alturas -distância” para a determinação de 
latitudes, assistindo-se à introdução de tábuas solares que davam valores 
para a declinação do sol em relação a um certo local, para diferentes dias 
e estações do ano. Através do contacto com outro tipo de náutica, nomea-
damente aquela que havia centenas de anos era praticada no Índico, levou 
à experimentação de outros instrumentos de navegação. Exemplo da intro-
dução de novos instrumentos de navegação no meio náutico português, é o 
testemunho que mestre João regista em 1500. Tratava-se de um cristão-novo, 
que embarcou na armada comandada por Pedro Álvares Cabral nesse ano. Ao 
testar novos instrumentos durante a viagem, a atividade do astrólogo confi-
gurou-se como uma verdadeira “experimentação técnica”, abrindo caminho a 
outras que se sucederam na náutica portuguesa ao logo do século XVI, de que  
D. João de Castro, durante a viagem que fez a bordo na nau “Grifo” em 1538, é 
o exemplo mais acabado. 
O instrumento de navegação que o converso levava para efetuar experiências, 
fora trazido do Índico pela armada de Vasco da Gama, no ano anterior. No meio 
náutico passou a ser conhecido por “tavoletas da Índia” – o Kamal do Índico5, 
muito utilizado pelos árabes nessas paragens. A adaptação à náutica portu-
guesa revelou-se, contudo, difícil operação, como de pode deduzir da carta en-
viada por mestre João a D. Manuel . [ ... ] E otro tanto casy digo de las tablas de 
la Índia que se no pueden tomar com ela synom con mui trabalho.” 6

Os marinheiros do Índico utilizavam as “távoas da Índia” para medição das 
alturas dos astros em isbas, habitualmente conhecidas por polegadas7.  

4 António Estácio dos Reis, “Instrumentos Náuticos”, Actas do Seminário - Ciência Náutica e Técni-
cas de Navegação nos Séculos XV e XVI, Lisboa, Instituto Cultural de Macau, Centro de Estudos 
Marítimos de Macau, 1988, pp. 99-115.

5 O Museu de Marinha dispõe de uma réplica deste instrumento, na Sala dos Descobrimentos, no 
expositor dos instrumentos de navegação.

6 Vide Carlos Manuel Valentim, “Mestre João - um sefardita ao serviço de D. Manuel I, Cadernos de 
Estudos Sefarditas, n.º 1, 2000 pp. 167 –220.

7 Veja-se Luciano Pereira da Silva, “Kamal, Tábuas da Índia e Tavoletas da Índia” in Obras Comple-
tas, Vol. III, Coimbra, Agência Geral do Ultramar, 1946, pp. 29-55.
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O problema maior parecia, deste forma, centrar-se na conversão das polega-
das, ou isbas, em graus. Dos maus cálculos resultavam desconcerto quanto 
às mediações astronómicas que se iam efetuando a caminho do Atlântico Sul.
Conclui-se que a única dificuldade encontrada, quando pretenderam os ma-
rinheiros generalizar o uso das “tavoletas”, era falta de prática e o desconhe-
cimento relativamente à conversão dos nós deste instrumento náutico, nos 
graus e frações a que se tinham habituado noutros instrumentos de navega-
ção de uso corrente. Somente nas décadas seguintes, as reservas levantadas 
em 1500 são dissipadas pelos pilotos João de Lisboa e André Pires. A técnica 
no uso dos instrumentos náuticos utilizados a bordo, ainda não era algo sim-
ples e preciso8 .
Contudo, Mestre João fechava a sua carta aconselhando que era: “[...] mejor 
com estrolabio que non com quadrante nem com ningud estrumento.” Não deixa a 
posição do cosmógrafo de ser coerente, visto que defendera anteriormente a 
utilização do Sol para cálculo da latitude. Como o demonstraram recentemen-
te as experiências efetuadas no mar, o astrolábio é o melhor instrumento para 
observação do Sol, sendo aquele que dá maior rigor e segurança às leituras da 
sua altura9. 
O astrolábio náutico português resulta da adaptação e simplificação do as-
trolábio planisférico, o qual era usado pelos astrónomos desde a Antiguidade 
Clássica. Este instrumento náutico foi utilizado na determinação da altura do 
Sol e das estrelas. Para além de servir para observar os astros, também era 
utilizado para saber a posição, num determinado momento, da posição das 
estrelas no céu, à noite, embora fosse menos frequente, ou a hora local com 
base na altura do Sol. O astrolábio náutico é constituído por um círculo gradua-
do de 0° a 90°, designado de rodela, dispondo no seu centro de uma medeclina 
ou alidade, peça móvel com duas pínulas (pequenas placas) com orifícios nas 
partes centrais. Em relação ao Sol, o piloto suspendia o astrolábio pelo anel à 
altura da cintura e movia a medeclina por forma a que a luz solar atravessasse 
os orifícios das duas pínulas. O valor da altura do Sol era dado diretamente 
pela posição da alidade(medeclina) sobre a escala graduada. Tratava-se da 
medição do ângulo entre a vertical do observador(zénite10) e a posição do Sol 

8 Luís Jorge Semedo de Matos (1988), “A Navegação: os caminhos de uma ciência indispensável”, 
História Da Expansão Portuguesa, Dir. de Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri, Vol. I, Lisboa, 
Circulo de Leitores, p. 82.

9 Vide José Malhão Pereira (1994), “Experiências com Instrumentos de Navegação da Época dos 
Descobrimentos”, Mare Liberum, n.º 7, pp. 165-192.

10 Linha imaginária partindo de quem observa e aponta para a parte mais alta da cúpula celeste. 
Trata-se do ponto em que a sua vertical encontra a esfera celeste. 
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ao meio dia solar (altura diária máxima do Sol), comparando-se em seguida 
com a declinação do astro-rei na esfera, que se conhecia para cada dia do ano 
pelos almanaques. Este processo, com alguns cálculos adicionais, permitia 
obter a latitude do lugar e, deste modo, o conhecimento mais preciso da posi-
ção do navio no mar, contribuindo para a segurança da sua navegação. Esta 
operação ficou conhecida por “pesar o Sol”. Para obter diretamente a distância 
zenital do Sol, e evitando-se uma operação matemática, os portugueses gra-
duaram os seus astrolábios de 90º a 0º, da horizontal para a vertical.
De noite poderia ajustar-se a medeclina, e por olho rodava-se até o astro ser 
observado através dos dois orifícios das pínulas. Os astrolábios náuticos eram 
construídos em madeira, geralmente de grandes dimensões, de que o melhor 
exemplo, foi o exemplar utilizado na viagem de Vasco da Gama à India em 
1497-1499, ou em latão, de que se conhecem os exemplares que até nós, até 
ao momento, chegaram.
Segundo alguns autores, aparte o anacronismo, o desenvolvimento do astro-
lábio náutico português no final do século XV, foi tão importante para a na-
vegação marítima como o do GPS no final século XX. De facto, em grande 
medida, nas navegações oceânicas que se sucederam nos séculos XV e XVI, 
só foi possível navegar em segurança e localizar as terras desconhecidas, bem 
como cartografar e rotear com bons resultados, recorrendo aos instrumentos 
de navegação, nomeadamente ao astrolábio náutico. 
No início do século XX, havia conhecimento do uso dos astrolábios náuticos 
por parte dos pilotos portugueses, para determinação da posição dos navios, 
mas só em 1917, o professor de matemática da Universidade de Coimbra, Lu-
ciano Pereira da Silva, chamou a atenção para a importância deste instrumen-
to náutico. Cerca de dezassete anos mais tarde, Fontoura da Costa retoma o 
estudo e a análise da importância do astrolábio náutico, na sua Marinharia dos 
Descobrimentos. 
David Waters, um oficial da Marinha do Reino Unido, elaborou a primeira lista 
de astrolábios em 1957, seguindo-se outra, em 1969, onde já se encontram 
registados 25 exemplares. Em 1983, Alan Stimson, ao publicar The Mariner´s 
Astrolabe contabiliza 65 exemplares. Em finais dos anos noventa, contabiliza-
vam-se 80 astrolábios, em museus e coleções particulares. Ultimamente, atra-
vés do excecional desenvolvimento da Arqueologia Subaquática, foi possível 



131

identificar 109 espécimes11. Um tal alargamento do número de astrolábios co-
nhecidos permite estudos técnicos mais apurados.
A primeira instituição portuguesa a incorporar um astrolábio português, foi a 
Universidade de Coimbra, através do seu Observatório Astronómico. Deduz-se 
que esse exemplar, em face da sua dimensão e peso, nunca foi utilizado a 
bordo dos navios.

3. A Coleção de Astrolábios do Museu de Marinha

 Quando foi colocado no Museu de Marinha, vindo da Embaixada Portuguesa 
em Paris, a 19 de setembro de 1980, um dos primeiros atos do Comandante Es-
tácio dos Reis, foi dar um novo arranjo aos instrumentos de navegação. Cons-
tatou, então, que no vasto acervo do Museu não havia um único astrolábio. 
Questionou-se: como seria possível, num museu que dedicava parte da sua 
narrativa às viagens marítimas dos séculos XV e XVI não ter na sua exposição 
permanente um desses instrumentos de navegação?12

Tentando colmatar essa lacuna, Estácio dos Reis solicitou à Rádio Televisão 
Portuguesa que concedesse dez minutos, após o noticiário das 20 h, para divul-
gar o que era um astrolábio, como funcionava e para que servia, lamentando o 
facto de Portugal, e em particular o Museu de Marinha, não possuir um único 
espécime dos que andaram a bordo dos navios nos séculos XV e XVI. No dia 
seguinte de manhã, em fins de maio de 1983, o Comandante António Estácio 
dos Reis recebeu um telefonema, de um mergulhador amador, Sardinha Alves, 
sobre um astrolábio que fora encontrado no fundo do mar, e não numa “arca” 
esquecida, como aludira o Oficial de Marinha na sua apresentação. Tratava-se 
do astrolábio Ericeira13. O astrolábio encontrava-se muito desgastado, pela sua 
permanência no fundo do mar, numa zona de agitação marítima, pelo que não 
apresentava qualquer gravação.

11 Veja-se o inventário mais recente em Filipe Castro, James Jobling, Nicholas Budsberg, Marine 
Astrolabes Catalogue, ShipLAB Report 16.2 June 2018 J. Richard Steffy Ship Reconstruction 
Laboratory – 105 Anthropology Building – Texas A&M University. Em linha: (48) (PDF) Marine 
Astrolabes Catalogue 2018 | Filipe Castro - Academia.edu (Consulta a 03/12/2020).

12 Ver António Estácio dos Reis, À Procura da Arca Perdida, S. loc, Clássica -Artes Gráficas, 2013, pp. 
228-229.

13 Os nomes dos astrolábios encontram-se associados aos locais ou aos navios onde foram encon-
trados.

https://www.academia.edu/36786497/Marine_Astrolabes_Catalogue_2018
https://www.academia.edu/36786497/Marine_Astrolabes_Catalogue_2018
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 Refira-se que a maior parte dos astrolábios conhecidos foram recuperados de 
navios que naufragaram, pelo que se encontram desgastados, tornando a sua 
proveniência e datação difícil de estabelecer14.
Ainda nesse ano de 1983, por influência do então Comandante brasileiro Max 
Justo Guedes, um investigador de História da Cartografia, que tinha fortes li-
gações a Portugal, nomeadamente através da amizade, que o unia a Teixeira 
da Mora, Luís de Albuquerque e Estácio dos Reis, a Marinha do Brasil entrega 
à Marinha Portuguesa, em cerimónia que teve lugar na Biblioteca da Univer-
sidade de Coimbra, em junho de 1983, o astrolábio Sacramento B, encontrado 
no galeão Sacramento, que armava com 68 canhões e integrava a esquadra da 
Companhia Geral do Comércio do Brasil, e qua na sua viagem de 1668 nau-
fragara junto da costa do Brasil. Este astrolábio perdera um dos ponteiros da 
medeclina, mas é possível ler a assinatura do seu fabricante: A. Gois, tratan-
do-se do fabricante português Agostinho de Gois, membro de uma família de 
artesãos, que se haviam dedicado ao fabrico de instrumentos náuticos, e que 
se sabe ter recebido carta de mestre em 31 de agosto de 1630, após um exame 
perante Valentim de Sá, o cosmógrafo-mor, e pelos mestres João Dias e Pêro 
de Lemos15. 
Outras incorporações, por doação ou aquisição iriam ter lugar nos anos se-
guintes. O astrolábio Santiago, foi adquirido pelo Museu de Marinha a uma 
empresa sul africana, a Santiago Marketing16. Este instrumento de navegação 
foi encontrado entre os destroços da nau Santiago, que partira de Lisboa a 1 
de abril de 1585, em companhia de outras naus, rumo à Índia, mas naufragou 
no Canal de Moçambique, junto ao Baixos da Judia, acidente este relatado na 
História Trágico-Marítima.
 A aquisição dos astrolábios, Atocha III e IV, ficou a dever-se à intervenção do 
Comandante A. Estácio dos Reis, num leilão, nos Estados Unidos da América, 
com licitação da leiloeira Christie’s. Estes astrolábios náuticos foram recupe-
rados dos restos da nau Nuestra Señora da Atocha.
Foi na ria de Aveiro, em 1994, que Victor Manuel Paiva Santos, encontrou um 
dos astrolábios em melhor estado de conservação, proveniente de um navio 
que não se conseguiu identificar. Está identificado por tendo sido construí-
do em 1575, sendo desta forma o astrolábio mais antigo que se encontra em 

14 Veja-se Filipe Castro, James Jobling, Nicholas Budsberg, Marine Astrolabes Catalogue, ShipLAB 
Report 16.2 June 2018 J. Richard Steffy Ship Reconstruction Laboratory – 105 Anthropology 
Building – Texas A&M University, p. 5. Em linha: (48) (PDF) Marine Astrolabes Catalogue 2018 | 
Filipe Castro - Academia.edu (Consulta a 03/12/2020).

15 António Estácio dos Reis, Astrolábios Náuticos, Lisboa, Edições Inapa, 2002, p.65.
16 Vide A. Estácio dos Reis, “Património Cultural da Marinha, Revista da Armada, N. º 322, Contracapa.

https://www.academia.edu/36786497/Marine_Astrolabes_Catalogue_2018
https://www.academia.edu/36786497/Marine_Astrolabes_Catalogue_2018
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Portugal. Sabe-se que é de fabrico português, pois tem uma marca constituída 
por cinco pequenos círculos dispostos em cruz17 .
Os restantes três astrolábios que incorporam a coleção que o Museu de Mari-
nha tem à sua guarda, são os S. Julião da Barra I, II e III. O São Julião da Barra I 
foi localizado em outubro de 1996, por Carlos Martins, do Centro Nacional de 
Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS), junto de S. Julião da Barra, em 
Lisboa, e não dispõe do anel de suspensão nem da medeclina. Encontrando-se 
muito desgastado, não mostra escala, nem marcas, faz parte, com os outros 
astrolábios, II e III, do espólio encontrado num fundo do mar pertencente à nau 
Nossa Senhora dos Mártires, que naufragou à entrada de Lisboa (S. Julião da 
Barra) em 1605. Precisamente nesse local, os investigadores Filipe de Castro 
e Filipe Brion, acharam o S. Julião da Barra II, em fevereiro de 1997, astrolábio 
que perdera igualmente o anel de suspensão e a medeclina. Finalmente, Filipe 
de Castro e Armando de Sousa, recuperaram ainda no mesmo local, o S. Julião 
da Barra III, com um nível de conservação perfeito, sendo possível identificar as 
leituras zenitais, e a marca G”, que será a inicial de “Agostinho” Gomes Raposo.
A Fundação Calouste Gulbenkian doou, entretanto, ao Museu de Marinha a 
réplica do astrolábio Dundee, fabricado pela prestigiada Casa Leitão & Irmão, 
antigos joalheiros da Coroa, que viria a ter um papel importante no fabrico de 
outras réplicas. O Museu de Marinha reúne o maior número de astrolábios em 
permanência numa única coleção no Mundo. Estácio dos Reis foi o grande 
obreiro deste extraordinário património.
Estas peças vieram a reforçar a identidade do Museu de Marinha, enquanto 
museu marítimo, possibilitando o estudo destes instrumentos náuticos, que 
incorporam o ramo dos instrumentos científicos, denominados de “matemáti-
cos”. Como sublinhou o Comandante Estácio dos Reis: “A Figura mais destacada 
da Náutica dos Descobrimentos é, sem sombra de dúvida, o astrolábio náutico. Este 
instrumento, que guiou os nossos marinheiros pelos Oceanos desconhecidos […].”18 
Astrolábios Náuticos na exposição permanente do Museu de Marinha, a maior 
coleção exposta ao público, em permanência, no Mundo:

 

17 Idem, Astrolábios Náuticos, p. 70.
18 António Estácio dos Reis, Astrolábios Náuticos, Lisboa, Edições Inapa, 2002, p.7.
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Astrolábio Aveiro,  
Museu de Marinha, Lisboa

Astrolábio Ericeira,  
Museu de Marinha, Lisboa

Sala dos astrolábios, Museu de Marinha, Lisboa

Astrolábio Santiago,  
Museu de Marinha. Lisboa
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