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Resumo 

 

Este Relatório Final de Estágio refere-se, sobretudo, às atividades desenvolvidas 

no âmbito do estudo e inventariação da coleção de joias da Casa-Museu Soledade 

Malvar. Inclui, ainda, uma apresentação crítica de outras atividades desenvolvidas 

durante este período e um contributo sobre normas de preenchimento para fichas de 

inventário.  

A investigação aborda aspetos da vida da colecionadora Maria da Soledade 

Ramos Malvar e os processos de colecionar através de análises de espólio documental 

e recolha de relatos de pessoas que conviveram com a patrona da Casa-Museu.  

O estudo também tem como objetivo central contextualizar a coleção de 

joalharia tradicional do Norte de Portugal, no século XIX, dentro da temática do ouro 

popular, contribuindo para a documentação do acervo de joias da Casa-Museu Soledade 

Malvar, localizada em Vila Nova de Famalicão. 

 

Palavras-chave: museologia, casa-museu, património, colecionismo, cultura material, 

joalharia popular. 
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Abstract 

 

This Final Internship Report mainly refers to the activities developed within the 

scope of the study and inventory of the jewelry collection at the Soledade Malvar House 

Museum. It also includes a critical presentation of other activities developed during this 

period and a contribution on standards for inventory sheets. 

The investigation addresses some aspects of the life of the collector Maria da 

Soledade Ramos Malvar and some processes of collecting through the analysis of 

documents collection and personal accounts of people who lived with the patron of the 

Casa-Museu. 

Besides, the study also intends to contextualize the collection of traditional 

jewelery from the North of Portugal (19th century), within the theme of ouro popular, 

contributing to the documentation of the jewelery collection of the Soledade Malvar 

House-Museum, located in Vila Nova de Famalicão . 

 

Key-words: museology, house museum, heritage, collecting, material culture, 

popular jewelery. 
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As feiras da minha, 

são cheias de tentações, 
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Introdução 

 

A escolha pela Museologia partiu da admiração pela missão dos museus em 

preservar e conservar a cultura material. Assim, vindo de uma formação em desenho 

industrial e, em especial, em desenho de joias, sempre recorri aos museus quando 

desejava saber mais sobre a história e as narrativas dos objetos relacionados com a 

joalharia. Contudo, projetar adornos pessoais e incitar o consumo não me parecia 

sustentável para a época em que vivemos. 

Em contrapartida, o amor pela joalharia sempre permaneceu vivo e impossível 

de ser abandonado. Outros questionamentos surgiram me levaram a pensar: Por que 

não utilizar o conhecimento e modos de trabalho desenvolvidos no âmbito de uma 

formação e vida profissional em desenho industrial, para potencializar os artefactos que 

se encontram nos acervos dos museus? Por que não dar atenção a estes objetos que 

também são visitados e admirados pelas mesmas pessoas que usam joias? 

As joias são objetos que carregam um grande valor simbólico e emocional, e o 

design também utiliza a história como método para construir a narrativa do objeto. 

Dessa forma, a ideia de investigar a vida dos objetos dentro do museu não só me 

pareceu apropriada, como mostrou ser um caminho e um processo natural. Afinal, se 

“os objetos falam” e possuem uma vida social (Appadurai, 1986, p. 11) é preciso coletar 

as informações necessárias para que possamos comunicar com clareza e vivacidade os 

seus significados para os públicos do museu. Por estes motivos, decidi explorar o campo 

do estudo de coleções para desenvolver o trabalho final do Mestrado em Museologia. 

Acredito que os caminhos que nos levam a um determinado lugar não se 

desenham por acaso. Neste caso tão pouco foi diferente. O fascínio pela cultura do norte 

de Portugal e pela tradição da ourivesaria portuguesa despertou o interesse acerca dos 

costumes da região e dos museus locais ao longo dos anos. Em particular, sobre a cultura 

minhota e os desfiles das mordomas, com as suas joias cheias de afetos, carregadas ao 

peito sob o sol de agosto. 
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As motivações académicas relacionadas com a opção por um estágio curricular 

partiram do interesse em desenvolver uma reflexão crítica no âmbito das questões 

práticas da museologia, implementar instrumentos metodológicos e testar ferramentas 

para o inventário. Também foi considerada a oportunidade de fazer parte do dia a dia 

do museu com a equipa de colaboradores que atuam na gestão museológica.  

Ao ouvir falar da coleção de joalharia da Casa-Museu Soledade Malvar (CMSM), 

em Vila Nova de Famalicão, o coração encheu-se de esperança com a oportunidade de 

um potencial objeto de estudo. Fui recebida pela Rede de Museus de Vila Nova de 

Famalicão (RMVNF) com muito entusiasmo e, ao ver o acervo, muitas questões 

levantadas pareciam pertinentes para o tema de estudo e gestão de coleções. Nesta 

primeira visita, já surgiram algumas das perguntas que nortearam a investigação deste 

trabalho: “Quem foi Soledade Malvar?”, “Por que colecionava?”, “Que tipo de joias 

constituía a coleção?”, “Qual a relevância do conjunto de joalharia que ela selecionou?”, 

“De que modo o contexto social influenciou a sua forma de colecionar?”. A partir destas 

problemáticas e da dimensão da coleção, manifestei o meu interesse em desenvolver 

uma investigação na CMSM, à qual me dedicaria no âmbito do estágio. 

De forma a cumprir os objetivos do Mestrado, elaborei um plano de estágio 

pensado como proposta de programa de investigação a desenvolver na instituição,  

desenvolvendo, nomeadamente, competências de investigação que se aliassem a outras 

do mundo da prática. O plano foi devidamente aprovado pela orientadora, a professora 

doutora Alice Lucas Semedo, e pela coorientadora e museóloga da RMVNF, a mestre 

Mariana Jacob Teixeira. Encaminhados os protocolos pela Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, assinou-se o protocolo de estágio com a RMVNF e a CMSM. A 

proposta teve como objetivo central o desenvolvimento de um inventário retrospetivo 

da coleção de joias e o estudo de alguns dos objetos com maior profundidade, e, 

paralelamente, previa-se o acompanhamento das vivências quotidianas no museu. 

Estabeleceu-se ainda, como objetivo, a investigação da biografia da colecionadora e dos 

seus processos de colecionar associados.  

No âmbito do estudo de coleções, foi também acolhida nesta instituição a colega 

do Mestrado, Sofia Navalho, com o estudo da coleção de pintura da CMSM. Tive a honra 
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de partilhar toda a experiência de investigação com ela e desenvolver um trabalho 

verdadeiramente colaborativo no âmbito das normas de preenchimento de inventário 

das coleções. Esta parceria resultou num contributo para a criação de um manual de 

apoio para a CMSM, que esperamos seja útil à instituição. Este trabalho não teria sido 

tão gratificante se eu tivesse feito este caminho isolada. A colaboração mútua, o apoio 

e a partilha de informações ao longo do processo foi crucial para esta aprendizagem e 

vivência do estágio. 

O modelo de estudo de coleção utilizado inicialmente nesta investigação foi o da 

autora Susan Pearce (1994). A autora sugere uma análise do objeto que pode ser 

dividida em quatro partes: material, histórico, contexto (micro e macro) e significado. 

Primeiramente são analisados os aspetos materiais e físicos do objeto, considerando o 

seu design e processo de fabrico. Em seguida, observa-se a história do objeto e a história 

do mesmo dentro da coleção. Posteriormente, é analisado o contexto micro do objeto, 

considerando a relação dele com outros objetos da coleção, e o contexto macro, que 

determina o seu contexto antes de estar inserido no espaço do museu. Por último, é 

dada atenção ao significado dos objetos, considerando os os seus significados 

individuais e coletivos, muitas vezes relacionados com o contexto de distinção social e 

poder (p. 128-131). 

A partir do estudo de caso da coleção de joalharia de Soledade Malvar, foram 

feitas adaptações no método de investigação de Pearce (1994). Sendo este modelo 

referido, utilizado apenas como ponto de partida para o estudo dos objetos. Isto porque 

as fichas de inventário foram instrumentos fundamentais para o desenvolvimento desta 

investigação, tornando-se um dos focos principais do trabalho a análise da 

documentação retroativa. De acordo com o guia técnico do Spectrum, a documentação 

retrospectiva define-se como sendo: 

a resolução de pendentes (backlogs) de documentação por forma a garantir que 

a organização conhece a identidade e a localização de todos os objetos pelos 

quais é responsável. É também o processo contínuo através do qual a 

documentação incompleta, inadequada e incorreta é melhorada produzindo 

desse modo informação nova sobre as coleções. (Collections Trust, s/d, p.1) 
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No que toca à parte do estudo sobre Soledade Malvar, a utilização de fontes orais 

para a escrita da biografia da colecionadora foi também um método essencial da 

pesquisa. A realização de entrevistas com pessoas do núcleo pessoal e que colaboraram 

na documentação e registo do acervo do museu permitiu recolher informações de 

enorme relevância para este estudo. Estas entrevistas de cariz semi estruturado tiveram 

como base a amostra não probabilística conhecida como amostra bola de neve 

(Mendonça & França, 2013, p.16). O funcionamento deste tipo de recolha parte da 

indicação pelo entrevistado de um novo indivíduo que possui algum vínculo com o 

sujeito a ser investigado. Assim, novas pessoas são abordadas a partir destas indicações, 

ampliando a rede de informações sobre a vida da pessoa estudada. A amostra é linear, 

ou seja, cada indivíduo participante recomenda outro indivíduo que conviveu com a 

colecionadora, de forma que esta cresça em ritmo linear e não exponencial. Tendo em 

conta a pouca inexistência de fontes documentais sobre a sua vida, a recolha do 

depoimento destas pessoas tornou-se muito importante, ajudando a compreender os 

gostos, as histórias pessoais e os modos de trabalhar com o colecionismo das artes de 

Soledade Malvar.  

O período de estágio na Casa-Museu Soledade Malvar teve início no começo de 

novembro de 2019 e passou por sete fases diferentes (figura 1). Primeiramente, foi feito 

uma revisão bibliográfica que contou com acréscimos de títulos ao longo da investigação 

e que foi fundamental para a compreensão do tema. Já presencialmente no museu, foi 

feito o levantamento de todo o acervo documental de Soledade Malvar e da sua coleção. 

As orientações tutoriais foram marcadas com regularidade durante todo o processo de 

investigação para que as etapas fossem seguidas de forma coesa e pudessem ser 

desenhadas de acordo com as respostas das pesquisas iniciais. Dessa forma, com o 

levantamento da documentação sobre a colecionadora e das fichas de inventário, foi 

detetada a oportunidade de desenvolver um inventário retrospetivo das fichas da 

coleção de joalharia, aplicando as normas aceites internacionalmente para 

preenchimento de fichas de inventário. A partir da compreensão destes documentos, a 

investigação acerca das joias da coleção foi-se desdobrando, utilizando bibliografia 

especializada, referências de acervos similares, comunicação com antiquários e 
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joalharias, e a abertura do cofre da CMSM, que resultou no manuseio individual das 

peças. Em seguida, foi identificado um grupo de entrevistados que possuíam 

importantes vínculos com Soledade Malvar. Este primeiro plano de entrevistas foi 

duramente prejudicado devido às condicionantes próprias do estado de emergência e 

da pandemia de COVID-19. Foi elaborado um termo de consentimento informado sobre 

a proteção de dados dos entrevistados e um protocolo de administração em que se 

documentaram as informações de elaboração do encontro e o guião de perguntas das 

entrevistas.  

Após a realização das entrevistas, foi feito o preenchimento e a revisão 

retrospetiva das 27 fichas de inventário referente aos adornos pessoais da coleção de 

joalharia que se encontram no apêndice deste trabalho. Junto a esta revisão das fichas 

e em colaboração com a colega Sofia Navalho, foi criado um contributo para as normas 

de preenchimento de fichas de inventário e um glossário de apoio para as coleções de 

pintura e joalharia. Por fim, apresentam-se algumas considerações e reflexões acerca 

dos dados levantados, descrevendo também outras atividades experienciadas na CMSM 

e na RMVNF durante o estágio curricular.  

Figura 1 - Fluxograma das fases de trabalho

 

Fonte: Imagem da autora 
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A crise relacionada com a pandemia COVID-19 que nos tocou a todos 

globalmente, também afetou as atividades de estágio que acabaram por ser suspensas 

em meados de março. Muito havia ainda a ser feito nessa altura e claro que o isolamento 

social e o encerramento das instituições afetou o cronograma e as expectativas que 

todos depositávamos neste trabalho. A proposta de entrevistas, a recolha de dados, o 

acesso aos recursos humanos e o manuseamento dos objetos no museu tornou-se 

muito difícil, e, em certos aspetos, até impossível. As estratégias foram forçosamente 

alteradas e foi necessário que todos adotássemos a nova realidade com otimismo, 

resiliência e criatividade. Para além da disciplina pessoal para manter a investigação 

ativa, o desafio em conseguir manter contacto virtual com todos com quem 

precisávamos trocar informações não se demonstrou coisa pouca. Dadas as limitações, 

foi necessário continuar a enviar mensagens eletrónicas e aguardar as respostas. 

Por outro lado, o tempo em confinamento viabilizou uma leitura mais 

aprofundada da bibliografia e de alguns textos normativos (ex. normas de inventário). 

Houve espaço para a revisão e organização, com maior clareza, das fichas catalográficas, 

trabalho que exige cuidado e atenção minuciosa. Assim, o que foi coletado durante o 

dia a dia no museu e o maior rigor e reflexão na leitura da bibliografia recomendada 

para a inventariação, permitiu a consolidação de competências, nomeadamente aquelas 

que se referem à inventariação de coleções e ao campo normativo de preenchimento 

de fichas de inventário.  

Assim, este estudo apresenta-se dividido em quatro capítulos. No primeiro, é 

feito o enquadramento teórico-temático onde será abordado o conceito de coleção e 

processos de colecionar, apresentando algumas categorizações de colecionadores. Será 

feito um breve apontamento sobre o colecionismo como forma de distinção social e 

sobre a relação com os antiquários e bric-a-bracs, em Portugal.  

O segundo capítulo descreve como a coleção privada de Soledade Malvar se 

transformou em Casa-Museu, apresentando alguns aspetos biográficos da patrona e 

propondo possíveis causas que a motivaram a formar coleções.  
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Na parte seguinte, mais dedicada ao estudo da coleção de joias, é feito o recorte 

sobre a joalharia tradicional do norte de Portugal, também conhecida como o ouro 

popular português. Explora-se o contexto histórico da joalharia no século XIX, as 

tipologias, os usos, os materiais, as formas e as técnicas. Dessa forma, será possível fazer 

o enquadramento e a análise da coleção de joalharia de Soledade Malvar e a sua 

relevância para a Casa-Museu.  

Por fim, no último capítulo descreve-se a vivência na instituição de acolhimento, 

apresentando algumas reflexões acerca das atividades realizadas durante o período de 

estágio curricular. Aponta-se, nomeadamente, a importância de integração na equipa 

da RMVNF e experienciar na prática a realidade das questões museológicas 

compreendidas nas outras unidades curriculares desenvolvidas ao longo do Mestrado 

em Museologia, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto para o processo de 

aprendizagem. 
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1.  Enquadramento Teórico-Temático 

 

1.1. Os Processos de Colecionar  

Uma coleção pode ser entendida como a prática de reunir e coletar objetos de 

uma mesma natureza.1 Neste sentido, a reflexão sobre o que é colecionar envolve 

pensar em métodos e práticas sociais de organizar, categorizar, identificar, selecionar, 

classificar, guardar, preservar, trocar, negociar, conservar, selecionar e expor. No 

entanto, o termo colecionar também nos remete para a ideia de memória, afeto, 

relíquias, memento, prazer, satisfação, sensação de voltar no tempo e outras expressões 

não tão singelas, como controlar, acumular, transformar em obsessão.  

Para Pomian Krzysztof (1984), uma coleção é "qualquer conjunto de objectos 

naturais ou artificiais, mantidos temporária ou definitivamente fora do circuito das 

actividades económicas, sujeitos a uma protecção especial num local fechado preparado 

para esse fim, e expostos ao olhar do público" (p. 53). Sendo assim, o objeto de uma 

coleção perde a sua função de uso para a qual foi produzido e adquire uma nova 

finalidade, a de ser contemplado. Ao entrar no museu, estes objetos adquirem o valor 

de troca, porém sem possuir mais o seu valor de uso. Desse modo, Pomian traz a 

reflexão para a questão de como esse valor de troca é estabelecido. Por que razão os 

objetos destas coleções são considerados preciosos? Um exemplo de como isso se 

justifica pelo autor é:  

[...] um instinto de propriedade ou uma propensão para acumular, que seriam 

próprias senão de todos os homens, pelo menos de todos os homens civilizados 

ou, ainda, de certos indivíduos. Diz-se também que certas peças de colecção são 

fonte de prazer estético; que outras – e por vezes são as mesmas – permitem 

adquirir conhecimentos históricos ou científicos. Enfim, observa-se que o facto 

 

1 "Coleção", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2020, 
https://dicionario.priberam.org/cole%C3%A7%C3%A3o [consultado em 29-09-2020]. 
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de as possuir confere prestígio, enquanto testemunham o gosto de quem as 

adquiriu, ou as suas profundas curiosidades intelectuais, ou ainda a sua riqueza 

ou generosidade, ou todas estas qualidades conjuntamente. Não é caso para 

espanto, então, que se encontrem pessoas que queiram apropriar-se de tais 

objectos e que para atingirem este fim sacrifiquem uma parte das suas fortunas; 

ou outras que, não podendo apropriar-se de tais objectos, queiram ter pelo 

menos o direito de olhá-los. Donde o aparecimento de uma procura, que atribui 

um valor aos objectos que virtualmente são peças de colecção, e cria um 

mercado. Donde também a pressão exercida sobre o Estado para que torne 

possível o acesso a estes bens àqueles que não podem comprá-los nem o prazer 

estético, nem os conhecimentos históricos e científicos, nem o prestígio. 

(Pomian, 1984, p. 54) 

Colecionar muitas vezes é um ato de inferir, coligir e deduzir. Selecionamos 

involuntariamente grupos de objetos dentro de um determinado contexto por motivos 

diversos. Dentre eles, encontra-se a necessidade do indivíduo se associar à 

materialidade dos objetos, no sentido de permanência, transferindo para um artefacto 

determinada memória, que se tenciona imortalizar. Ou ainda, sistematizar elementos 

que despertam desejo e curiosidade. 

Em relação a esta questão, Formanek (1994) analisa, em “Why they collect: 

Collectors reveal their motivations”, as possíveis motivações para colecionar a partir das 

respostas obtidas num inquérito feito a 112 colecionadores e da análise das suas 

respostas o autor propõe vários motivos para colecionar. Uma das motivações diz 

respeito ao colecionador e à procura pela manutenção da sua autoestima através do ato 

de colecionar, seguindo-se outra, que aponta para a ligação entre colecionadores e a 

importância desses laços, devido à possibilidade de partilharem os interesses em 

comum ou pelo desenvolvimento de um status social por pertencer a um grupo de 

colecionadores. As restantes motivações referem-se à vontade de preservar objetos que 

fazem parte da história (p. 333), ao investimento financeiro e, por fim, ao vício (p. 331-

332).  
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Na perspetiva de Pearce (2003, p. 194), é possível distinguir três categorias de 

colecionadores: 

• Os colecionadores de souvenirs, que colecionam como forma de guardar 

relíquias que se referem a grupos de objetos que se relacionam com um ou mais 

indivíduos e às histórias da sua vida, transmitindo as experiências e memórias do 

passado. 

• Os colecionadores sistemáticos, que colecionam artefactos para a sua coleção, 

de forma mais ordenada e categorizada, criticamente, e que procuram 

informações sobre os objetos.  

• Os colecionadores fetichistas, que adquirem, de forma obsessiva, um certo tipo 

de objetos. 

Os processos, ou as práticas de colecionar, podem ocorrer de duas maneiras: por 

meio do processo de projeção que substitui o contexto utilitário e funcional do objeto 

por uma ideia que exprime as vivências experienciadas pelo colecionador e/ou o 

processo de interiorização onde o colecionador se apropria e assimila as características 

do objeto (Pearce, 1993, p. 46-47).  

Noutra publicação, “Thinking about things”, Susan Pearce (1994) reflete sobre a 

forma como a prática de estudar objetos foi anteriormente marginalizada e 

desvalorizada na investigação científica e defende a ideia de que os objetos devem ser 

estudados porque incorporam informações únicas sobre a natureza do homem na 

sociedade. Tal como nos diz,  

objects embody unique information about the nature of man in society: the 

elucidation of approaches through which this can be unlocked is our task, the 

unique contribution which museum collections can make to our understanding 

of ourselves. The potential insights. (Pearce, 1994, p. 125) 

Nas últimas décadas, esta ideia foi sendo desenvolvida, surgindo um grande 

interesse pelo estudo de artefactos em diversos campos das ciências humanas. Neste 

sentido, o significado dos objetos é, aliás, o foco de um corpo de pesquisa, designado 

como teoria da cultura material. Os estudos de coleção são um novo campo que apenas 
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encontrou um lugar no escopo mais amplo dos estudos sobre cultura no decurso da 

última década do século XX, com estudos sobre coleções individuais e colecionadores 

que apresentam muitas vezes perspetivas biográficas (Pearce, 2003, p. 2). Deste modo, 

o estudo de coleções tem se tornado uma área de investigação recorrente nas práticas 

museológicas e com grande relevância para a construção das narrativas dos museus.  

Deste modo, os objetos possuem uma história antes de serem adquiridos pelo 

colecionador. A sua história continua em andamento ao longo da sua permanência na 

coleção e posteriormente quando é incorporada no acervo de um museu. Porém, a 

história da vida dos objetos nem sempre é tão linear. Como aponta Pearce (2003), na 

introdução da obra “Interpreting objects and collections”, por vezes, os objetos entram 

e saem de relações ou sofrem flutuações de valor, sendo desprezados e esquecidos (p. 

2). Isso quer dizer que o tempo não assegura o valor intrínseco do objeto, sendo ele 

afetado por mudanças de gostos, modas e usos. Contudo, ao ser incorporado no acervo 

de um museu, o objeto ganha oportunidades de ter a sua história narrada através dos 

estudos de coleções.  

Para além da relevância de se investigar a biografia dos objetos e compreender 

o seu contexto dentro da sociedade no espaço e no tempo, os mesmos artefactos 

quando estudados, transformam-se em grandes articuladores para o questionamento 

de diversos temas em exposições museológicas. Com efeito,  

novas abordagens em relação à cultura material e visual, ao estudo de artefactos 

e das histórias enredadas de coleções apresentam o museu como um laboratório 

e a coleção como uma tecnologia de pesquisa. Importantes projetos 

interdisciplinares utilizam as coleções como forma de aproximação a questões 

mais amplas relacionadas com a arte, a cultura, a história ou mesmo com o meio 

ambiente. Métodos que nos chegam dos estudos literários, por exemplo, 

desenham abordagens para analisar objetos de memória bem reveladoras do 

apetite por novas formas de problematização e enquadramento destes temas. 

(Semedo, Fontal, & Ibanez, 2017, p. 2)   



   
 

25 

De acordo com os autores, os acervos museológicos tornam-se um veículo de 

investigação para a compreensão de diversos temas, desempenhando um ponto de vista 

biográfico a partir do estudo deste campo conhecido como cultura material. Assim, 

A abordagem biográfica de objetos levanta questões metodológicas substanciais 

relacionadas com a sua narrativa, estrutura e cronologia, representação da 

mudança, influência nas vidas humanas, comunidades e história material e, 

crucialmente, com a sua interpretação e visibilidade em museus. (Semedo et al., 

2017, p. 2)  

Dessa forma, os artefactos assumem o papel de personagem principal destas 

narrativas permitindo contar as suas histórias através das experiências vividas por seus 

usuários. Este processo de levantamento documental e estudo dos objetos transforma 

o museu num repositório físico de informações acerca deste assunto, tornando-se no 

espaço onde é possível experienciar as diversas sensações de perceber obras e objetos 

de outros tempos, outros locais, outras culturas.      

O estudo da cultura material permite obter informações relacionadas com as 

práticas sociais do indivíduo ao longo do tempo e as suas relações com os objetos. Tilley 

(2006) aborda essa ideia quando assume que a materialidade é uma dimensão integral 

da cultura, embora muitas vezes, se tratem como assuntos distintos e opostos:  

This field of study centres on the idea that materiality is an integral dimension of 

culture, and that there are dimensions of social existence that cannot be fully 

understood without it. Yet the ‘material’ and the ‘cultural’ are commonly 

regarded as fundamentally opposed, for instance, as the physical to the 

intellectual. (p. 1) 

A história dos estudos da cultura material começa na Grã-Bretanha, onde esta 

abordagem aparece como campo integrado e central da antropologia, no século XIX. A 

sua importância também é reforçada no papel desempenhado pelo estabelecimento 

dos museus, tornando-se um meio pelo qual a antropologia se tornou mais conhecida 

pelo público (Miller, 1994, p. 13). 
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O termo cultura material refere-se frequentemente apenas a coisas, 

mercadorias, objetos, espécime, artefactos, bens, ou seja, aquilo que é material ou 

físico. Contudo, Pearce (2003) introduz como a essência da definição deste campo de 

estudo, o valor cultural atribuído às coisas. Ou seja, qualquer matéria possui um valor 

monetário, valor de troca ou valor simbólico. Esta reflexão sobre o valor dos bens 

também é realizada por Arjun Appadurai (2003, p. 76), no ensaio “Commodities and the 

politics of value”. O autor constrói o seu pensamento a partir dos ensaios de Marx, em 

“Capital”, e de Simmel, em “The philosophy of money”. Appadurai defende que o valor 

está incorporado nas mercadorias que são trocadas e que, como tal, os produtos são 

definidos como objetos de valor económico. Este elo entre troca e valor é feito através 

da política, que pode assumir várias formas, como a política do conhecimento e da 

ignorância, as políticas de perícia, autenticidade e exibição, mas fundamentalmente as 

políticas de demanda deliberada. Dessa maneira, o autor explica que, assim como as 

pessoas, as mercadorias também têm vidas sociais. Esses conceitos foram primordiais 

para a compreensão da importância do estudo dos objetos e dos seus ciclos de vida.  

Com isso, é importante pensar que os objetos em acervos são fontes históricas e 

que ganham vida quando os questionamos sobre a sociedade que os criou, adotou e 

ressignificou. Os acervos só têm sentido se nos ajudam a pensar sociedades humanas 

em diferentes contextos. Trazendo para o mais amplo público informações e contextos 

que os façam refletir, questionar e discutir novas questões.  

 

1.2. O Colecionismo de Gosto pelo Antiquarismo e Bric-à-Brac em 

Portugal 

 

– Passei hoje um dia divino com o Maia. Fizemos armas, bric-a-brac, 

discutimos... Um dia, chic! Amanhã tenho uma manhã de trabalho com 

o Maia.... Vamos às colchas. (Os Maias – Eça de Queiroz, 1888, p. 245) 
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De origem francesa, o termo bric-a-brac (ou bricabraque), é definido como 

"estabelecimento comercial que compra ou vende obras de arte muito diversas, lata-

velha ou objetos usados" ou o "conjunto destes objetos"2. Também é possível associar 

a esta definição as antiguidades vendidas em feiras abertas. A pessoa que executa tal 

ofício é denominada antiquário, por se caracterizar como comerciante, colecionador ou 

apreciador de antiguidades e objetos antigos.  

No romance “Os Maias”, a menção recorrente ao bric-a-brac é utilizada para 

caracterizar os aspetos sociais do personagem principal. Carlos, um típico burguês da 

sociedade lisboeta do final do século XIX, refere a prática do bric-a-brac como uma 

importante realização de âmbito pessoal. Sendo sempre mencionado como um homem 

"chic"3, ou em outros termos, de bom gosto, a personagem é distinguida no seu grupo 

de convívio social pelo seu conhecimento e sensibilidade pelas antiguidades.  

A literatura de Eça de Queiroz oferece um bom exemplo dos hábitos e costumes 

da sociedade portuguesa de oitocentos, constituída por elites híbridas de famílias 

aristocráticas e burguesas, que nutrem a necessidade de manter-se na posição 

dominante da hierarquia social e o desejo de ascender e ser inserido nestes grupos. A 

partir destas fontes literárias históricas, e de narrativas dos costumes, é possível 

perceber o valor do estatuto para a época e notar como os modos de viver os 

distinguiam. Importavam fatores como a localidade e o estilo da casa em que viviam, os 

saraus e lugares que frequentavam para entreter-se, os contratos de casamento, os 

hobbies e as viagens ao estrangeiro4.  

 

2 "Bric-à-brac", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2020, 
https://dicionario.priberam.org/bric-%C3%A0-brac [consultado em 07-09-2020]. 
3 "Considerava Carlos um tipo supremo de chic, do seu querido chic, um Brumel, um d’Orsay, um Morny, 
- uma «destas coisas que só se vêem lá fora», como ele dizia arregalando os olhos" (Trecho de Os Maias - 
Eça de Queiroz, 1888, p. 228) 
4 Outro exemplo fica a cargo dos folhetins mensais “Farpas”, sobre os hábitos e comportamentos da 
sociedade portuguesa, publicado pelo escritor Ramalho Ortigão, juntamente com Eça de Queiroz, durante 
1871 e 1872. Em 1876, Ortigão lançou  um guia para novos-ricos, que explicava o que fazer para obter 
sucesso no seu processo de ascensão social, informando aos seus leitores que tipo de casas deveriam 
escolher, festas a frequentar, jornais que deveria ler, ideias que deviam adotar, a forma como deveriam 
educar os filhos e com que tipo de mulher casar. Seguindo o curso, era certo que rapidamente se 
alcançasse o topo e fosse integrado aquele grupo, embora não se tenha nascido em berços nobres 
(Mónica, 1999, p. 63-64).  
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Maria Filomena Mónica (1999), em “As classes altas e as outras”, discorre sobre 

o status e como a sua relevância pouco está relacionada com o dinheiro e o poder. Em 

teoria, diz a autora, “um grupo de status pode ser composto por pobres e ricos, por 

influentes e por destituídos de qualquer vestígio de poder. Há apenas uma condição: os 

membros têm de cumprir escrupulosamente os rituais do grupo" (p. 57). Nesta 

publicação, a autora compara hábitos, vocabulários, vestimentas e formas de consumir 

de um determinado grupo de classe alta, chamado de "A", e de outras classes que 

aspiram ser como ele, através de um mapa de diferenças dos modos de uma elite 

portuguesa, da segunda metade do século XX. Estas formas de agir, de consumir e de 

ser, apresentadas pela autora, mostram pequenas nuances de distinção social ao 

observarmos o tipo de interesse pela arte e pela escolha de objetos da vida doméstica, 

símbolos adotados na indumentária e outras formas de representação.  

Por meio deste recorte de distinção social é notório que o ato de colecionar, ou 

de adquirir antiguidades, se torna uma prática habitual e até mesmo um signo dentro 

de grupos sociais elitizados. Neste contexto, antiquários e bric-a-bracs ganham a 

atenção destas elites burguesas que tencionam formar coleções, descobrir peças de arte 

ou apenas serem vistos a frequentar estes estabelecimentos: 

Craft sorriu daquela legenda. A verdade era que só em 1872, ele começara a 

interessar-se pelo bric-a-brac; chegava então da América do Sul; e o que fora 

comprando, descobrindo aqui e além, acumulara-o nessa casa dos Olivais, 

alugada então por fantasia, uma manhã que aquele pardieiro, com o seu bocado 

de quintal em redor, lhe parecera pitoresco, sob o sol de abril. Mas agora se 

pudesse desfazer-se do que tinha, ia dedicar-se então a formar uma colecção 

homogénea e compacta de arte do século dezoito. (Queiroz, 1888, p. 204) 

A bibliografia especializada e científica sobre bric-a-bracs e antiquários é 

bastante reduzida. José de Almeida Santos é autor de duas obras relacionadas o tema: 

"No mundo estreito dos antiquários" (1981) e "O manual do colecionador de 
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antiguidades" (1975). O autor descreve nas suas obras os procedimentos de registo e de 

recolha de informações sobre os objetos de antiguidade por estes estabelecimentos 

comerciais. Ganha destaque a importância de profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento para o processo de levantamento de dados acerca dos objetos de 

antiguidade, além de uma rede de pessoas que contribuam para a construção do 

histórico desses objetos. Neste sentido, podem colaborar colegas de outros antiquários, 

colecionadores, clientes, fornecedores, personalidades religiosas e da sociedade e 

especialistas em áreas relacionadas às artes.      

O colecionismo nos meados do século XX em Portugal englobava, na maior parte, 

pratas, joias, mobiliário, louças da Companhia das Índias, e outros objetos de arte antiga. 

A pintura e a escultura integravam estas coleções frequentemente de forma dispersa, 

geralmente não constituindo necessariamente o núcleo essencial da coleção 

(Hargreaves, 2014, p. 4). Desse modo, as coleções de arte moderna, que começavam a 

ser constituídas nesse momento, eram formadas por uma classe média letrada, sendo 

apenas na década de 1960 que este cenário cresce significativamente.  

Tendo estes fatores em conta, compreende-se que a prática do antiquariato e 

bric-a-brac se mistura, por vezes, com o próprio colecionismo, transformando-se numa 

rede de compra, venda e troca de antiguidades, objetos de arte, relíquias e outros 

artefactos que desperte interesse ou curiosidade. 
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2. De Coleção Privada à Casa-Museu 

 

"No princípio, a casa foi sagrada 

isto é, habitada 

não só por homens e vivos 

como também por mortos e deuses" 

(Sophia de Mello Breyner) 

 
 

2.1. A Biografia de Soledade Malvar  

 

Maria de Soledade Ramos Malvar Osório (figura 2) nasceu a 19 de agosto de 

1909, na Quinta da Portela, freguesia de São Tiago das Antas, concelho de Vila Nova de 

Famalicão. Na infância, vivida na zona rural do Norte de Portugal, sonhava em ser 

artista5, mas a sua ligação com as artes veio a ser consolidada mais tarde. Era católica e 

gostava de escrever poemas. Casou-se jovem, aos 23 anos, e viveu numa propriedade 

na Maia, atualmente conhecida como a Quinta dos Cónegos, onde ficou por um breve 

período até se mudar com o marido para Lisboa.6 

 

5 Turismo do Porto e do Norte de Portugal. (sd). Casa Museu Soledade Malvar. 
http://www.portoenorte.pt/pt/o-que-fazer/casa-museu-soledade-malvar/ 

6  Em apêndice A encontra-se uma cronologia com os principais acontecimentos de Maria 
Soledade Ramos Malvar.  
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Figura 2 - Soledade Malvar (s.d.) 

 

Fonte: Acervo CMSM 

Nesses anos em que viveu na capital, teve a oportunidade de conhecer muitas 

pessoas influentes da época e explorar um cenário cultural e artístico que até então não 

lhe havia sido proporcionado. Começara, entretanto, a frequentar antiquários e a 

compreender o seu próprio gosto por antiguidades. A sua experiência neste campo 

surgiu da prática quotidiana, mas sem qualquer formação académica mais especializada. 

O seu marido, Manuel Ferreira Osório (figura 3), faleceu em 1953, ainda jovem. 

Não tiveram filhos, mas os registos documentais7 e fotográficos confirmam a presença 

na vida familiar de muitos sobrinhos de ambos os lados. 

A ausência de filhos e a morte precoce do marido tiveram um enorme impacto 

na vida pessoal de Soledade. Familiares e amigos, relatam o gesto de continuar a pôr a 

mesa de jantar para dois, enquanto comia sozinha, até aos seus últimos anos de vida. 

 

7 Como comprova a abundante correspondência e fotografias com dedicatórias cheias de afeto. 
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As duas alianças, a sua e a de Manuel Osório, foram sempre usadas (A. Carvalho, 

comunicação pessoal, 23 de junho de 2020). O berço permanecia vazio no seu quarto, à 

beira da cama, como se, através destes rituais e manutenção de artefactos, fosse 

possível manter vivos os seus sonhos e aquele ente querido. 

Figura 3 - Soledade Malvar e Manuel Osório (s.d.) 

 

Fonte: Acervo CMSM 

 

Após a morte do seu marido, Soledade volta a Vila Nova de Famalicão, onde 

planeia abrir o próprio negócio de antiguidades. Toda a sua energia volta-se para a 

descoberta de novos objetos. Neste sentido, decide construir um edifício na Rua 25 de 
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Abril, que teria, além da sua própria residência, uma parte destinada a habitações para 

arrendamento8, além de espaços comerciais e garagens9.  

Foi no referido edifício que, em meados da década de 1960, Soledade Malvar 

abriu a Bric-à-Brac, uma loja de antiguidades, que ganhou notoriedade em todo o país. 

O sucesso do seu negócio levou a Vila Nova de Famalicão elites culturais e artísticas do 

norte de Portugal como, por exemplo, Francisco Sá Carneiro, Artur Santos Silva e os 

arquitetos, Fernandes de Sá e Januário Godinho. Apesar de manter em atividade a loja 

de antiguidades, não há informações sobre o seu horário de abertura ao público, uma 

vez que a comerciante preferia atender os interessados por marcação. No entanto, parte 

das peças na sua posse eram deixadas em consignação em antiquários e joalharias de 

amigos conhecidos, em Guimarães, em Braga, no Porto e na Póvoa de Varzim (A. 

Carvalho, comunicação pessoal, 23 de junho de 2020). 

A sua atividade como lojista de antiguidades prolongou-se até 1983 (Câmara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão [CMVNF], 2018, p. 39). Neste período, Soledade 

Malvar contou com o serviço de um motorista particular, encarregado de levá-la a lojas 

de antiguidades, onde a colecionadora adquiriu grande parte do mobiliário pertencente 

agora à Casa-Museu – como ver-se-á adiante. 

No âmbito da sua vida pessoal, apenas os relatos orais oferecem algumas pistas 

sobre os hábitos e gostos de Soledade Malvar. Importa referir que, para além da 

bibliografia disponível no acervo da CMSM, utilizou-se, enquanto fonte, indivíduos que 

conviveram com Soledade Malvar, de modo a recolher informações sobre aspetos 

privados da sua vida e traçar a sua biografia. Neste caso, o contacto com o seu antigo 

 

8 Segundo António Carvalho (em comunicação pessoal, 23/06/2020), Soledade incentivava as pessoas 
próximas a investirem em terrenos, casas ou qualquer imóvel que lhes pudesse servir de rendimento. 
Estes detalhes mundanos demonstram uma forte habilidade e articulação para o negócio. Competência 
esta que a levaria a negociar até aos seus últimos anos. António Alves de Carvalho começou a trabalhar 
com 34 anos como motorista de Soledade Malvar em 1965 e acompanhou-a até à sua morte, em 2008 e 
juntos, fizeram muitas viagens a caminhos de antiquários. António Carvalho era taxista na região do 
centro de Famalicão quando levou Soledade Malvar e uma amiga para uma viagem até o Porto. O contacto 
com António para este tipo de viagem tornou-se habitual, que quando se reformou, Soledade propôs-lhe 
comprar um carro para que pudesse trabalhar como o seu motorista. 
9 A atual CMSM ocupa apenas uma parte do projeto do edifício. 
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motorista possibilitou o resgate de relatos sobre aquilo que testemunhou no período 

em que trabalhou para Soledade Malvar. 

De acordo com o antigo funcionário, Soledade era uma mulher reservada e 

mantinha um restrito círculo de amigos na cidade de Vila Nova de Famalicão. A sua casa 

era frequentada por alguns dos seus sobrinhos e sobrinhas mais próximos e outras 

poucas amigas. Para receber estas pessoas, Soledade Malvar seguia os costumes de uma 

anfitriã ao recebê-los com a mesa posta, por exemplo10. 

Soledade Malvar era também uma entusiasta das tradições. O dia 25 de abril, 

por exemplo, era celebrado todos os anos com cravos vermelhos colocados à porta. Para 

além de ser uma data muito simbólica para todos os portugueses, este dia ficou 

guardado na memória de António, por passar com ela por uma situação inusitada. Conta 

ele que, como era de costume, neste dia de 1974, levou a Sra. Malvar ao Porto para 

recolher uma peça num antiquário. No entanto, no trajeto, foram parados pelas 

autoridades para inspecionar o automóvel, sob aviso de que também passariam por 

fiscalizações no regresso.   

Décadas depois, na comemoração do 25º aniversário da revolução, a 

colecionadora ofereceu-lhe um anel em formato quadrangular de ouro amarelo, com 25 

diamantes, para celebrar a data. António exibe o anel todas as vezes que visita a Casa-

Museu, relembrando o dia que passaram pelo Porto, no dia 25 de Abril de 1974.  

Embora a relação de Soledade Malvar com o seu motorista António Alves, devido 

ao tempo que passaram juntos, possa parecer muito próxima, o motorista aponta que 

o contacto com a colecionadora era estritamente profissional. No entanto, no decorrer 

dos relatos, fica claro que com o passar dos anos, foram-se criando laços com a família 

do motorista, trocando-se favores e consolidando-se uma amizade com a esposa que a 

 

10  A Casa-Museu possui um programa educativo dedicado a esta característica de "bem receber" de 
Soledade Malvar, intitulada de "Mesa Posta". 
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acompanhava e também cuidava dela. Soledade Malvar ofereceu joias ao casal que a 

acompanhará muitas vezes nas viagens11. 

Também segundo o Sr. António Carvalho Alves, Soledade Malvar ia com 

frequência ao Porto, onde costumava visitar museus, exposições, ir a cafés e assistir a 

concertos12. As idas à Póvoa de Varzim, eram motivadas pelas visitas ao antiquário 

pertencente ao Sr. Joaquim Gonçalves Carneiro13. Na loja, Malvar negociava peças, 

mantendo uma relação bastante próxima com a esposa do comerciante14.  

Essa mesma loja era frequentada por José Régio, com quem Soledade Malvar 

trocou correspondência esporádica. É parte da coleção da Casa-Museu a carta que o 

poeta e escritor lhe enviou, em agradecimento por uma “lembrança” que Soledade lhe 

havia oferecido. Apesar de terem nascido e vivido em cidades próximas – Vila Nova de 

Famalicão e Vila do Conde –, tudo indica que não se conheciam pessoalmente. Régio, 

em correspondência, menciona à colecionadora, em tom de surpresa, a curiosidade pela 

composição do seu nome, ao questionar se Maria da Soledade era mesmo o seu nome 

verdadeiro. Como se pensasse ser um pseudónimo, da mesma forma que ele usava nas 

suas publicações:  

“Maria da Soledade (será um nome real): 

Recebi aquela sua “amostra sem valor” a que dei muito valor pela graça e 

gentileza da lembrança. Além de que a gravurazinha tem verdadeiro interesse 

para um colecionador. Aqui ficará, no que já chamam por aí a minha casa-museu, 

como uma espécie de meu retrato psicológico… pelo menos num dos meus 

aspectos. Desculpe-me se só hoje vão essas linhas de agradecimento. A minha 

vida é sempre sobrecarregada de trabalho, e a minha saúde padece. Todavia, um 

 

11 Esta relação de confiança é bem patente no último pedido que fez a António que cuidasse do jazigo 
dela e do marido enquanto fosse possível e que levasse as flores de malva-rosa perfumadas de que tanto 
gostava. 
12  Na cidade do Porto para além dos museus frequentava a Leitaria da Quinta do Paço, onde ia buscar os 
seus bolos, e o Coliseu onde gostava de assistir a concertos da fadista Amália Rodrigues. 
13 Importante antiquarista da Póvoa de Varzim, negociava peças com outros colecionadores de Portugal 
e do estrangeiro.  
14 Comunicação Pessoal com o Sr. António Alves Carvalho (realizada em 23/07/2020). 
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escritor tem sempre uma consolação: De vez em quando, lá vem, de entre os 

seus leitores, conhecidos ou desconhecidos, uma ideia gentil a significar-lhe: 

“não estás tão desacompanhado como às vezes te pregas…” 

Como me diz que também gosta de versos, vou mandar-lhe um dos meus livros 

como agradecimento do  

José Régio” 

 

Este único exemplar de correspondência trocada com Régio, que pertence ao 

acervo documental da Casa-Museu, é datado em 17 de janeiro de 1962. Na altura, José 

Régio já vivia na região do Alentejo, em Portalegre. Apesar de breve, a carta mostra-se 

um documento com interesse, pois ambos tinham duas coisas em comum: amavam 

antiguidades, tornando-se colecionadores de arte sacra; e escreviam poemas.  

Na correspondência, o escritor agradece a gravura enviada por Soledade e usa o 

termo “colecionador”, com entusiasmo, para se referir a si mesmo. Ao saber da 

aspiração, da também colecionadora, pela poesia, retribui o gesto enviando-lhe um livro 

da sua autoria.  

É interessante observar que José Régio menciona que as pessoas já apontavam 

a sua residência como uma Casa-Museu, tendo em vista que na altura, ele já era 

conhecido como colecionador. A dimensão da coleção fez com que Régio extrapolasse 

os limites do seu próprio espaço. 

Com Régio, não só os armários eram poucos para guardarem as suas peças, como 

os compartimentos da casa, também o eram. Numa carta ao pai, datada de 1954, 

Régio explica que “aluguei uma casita aqui perto da minha, para o excesso de 

antiguidades que a minha já não suporta. (Ventura, 1997, p. 233 conforme citado 

em Pinhal, 2011, p. 53).  

Três anos após trocar esta carta com Soledade Malvar, José Régio vendeu a sua 

coleção à Câmara Municipal de Portalegre, e tentou negociar a compra e a venda da 

casa, com a exigência de ser transformada em Casa-Museu após a sua morte. Levanta-
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se aqui a hipótese de que este processo possa ter despertado em Soledade o desejo de 

um dia criar um museu com o seu nome, chamando a sua atenção sobre os possíveis 

caminhos para tal.    

 

2.2. A Coleção: Motivações e Modos de Colecionar 

 

Os breves relatos sobre a constituição da coleção de Soledade Malvar sugerem 

que "a arte das antiguidades" solucionou o seu desejo não realizado de ser artista, já 

que o processo de escolher, negociar e comprar objetos proporcionava "a sua realização 

pessoal e profissional". Numa publicação da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Famalicão, podemos ler:  

[Pela arte das antiguidades] se apaixonou, e aí encontrou oportunidade para 

concretizar os seus anseios. De facto, foi neste mundo, feito de experiência e 

sabedoria, mas sobretudo de sensibilidade e amor, que se lhe abriram as portas 

para a plena expressão das suas potencialidades criativas e dotes artísticos 

(CMVNF, 2003, p. 24). 

Assim, parece que o colecionismo e o antiquarismo andaram lado a lado, tendo 

a satisfação de Malvar como principal motivação para que adquirisse os diferentes 

objetos que constituem a sua coleção. Combinando afeição, gosto e o conhecimento 

que tinha das peças que escolhia, Malvar não comprava nada por acaso (CMVNF, 2003, 

p. 24). 

A sua coleção foi constituída a partir da compra de objetos noutros 

estabelecimentos semelhantes à sua própria loja e em leilões que frequentava por todo 

o país. No entanto, a compra e venda não eram as únicas modalidades pelas quais os 

artefactos eram transacionados. Soledade também trocava objetos com outros 
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colecionadores15. Essas transações permitem constatar que a narrativa dos objetos não 

é linear, sendo possível terem tido diferentes donos, usos e moradas: 

Foi a vivência cultural e a rica experiência profissional de antiquária aliada à 

convivência social, mas sobretudo a devoção à arte e ao gosto pela leitura que 

lhe permitiram ir selecionando com paixão, mas também com sabedoria e rigor 

uma coleção de arte, riquíssima, original e diversificada. (CMVNF, 2018, p. 38) 

A coleção de Soledade Malvar inclui 414 peças de arte sacra, escultura, 

mobiliário, pintura, ourivesaria, porcelana, cerâmica, têxteis e joias. Os registos 

bibliográficos permitem afirmar que tal coleção foi formada a partir da sua atividade 

como antiquária, tendo sido prolongada mesmo após o encerramento da loja. No 

entanto, não se sabe quando a sua atividade como colecionadora teve início. A 

publicação já referida afirma que "após o encerramento da loja, Malvar manteve este 

trabalho meticuloso e persistente. Ainda hoje, com 93 anos, se desloca aos antiquários 

onde adquire peças de arte, sempre criteriosamente escolhidas, que junta à colecção" 

(CMVNF, 2003, p. 24).  

No que toca às peças da coleção de joalharia, e de acordo com a informação 

recolhida durante a entrevista realizada com o António Alves, na maior parte das vezes, 

estes objetos parecem ter sido adquiridos em leilões, sendo muito difícil traçar a sua 

origem, ou compreender o interesse da colecionadora pelo tipo de peças que 

selecionava.  

Por receio de falsificações, Soledade não gostava de investir em pintura, 

elegendo as peças de mobiliário como as suas preferidas16 e as joias, como um hábito, 

comum em Portugal, como reserva de valor.  

Numa entrevista para um documentário local sobre de Vila Nova de Famalicão, 

“Soledade Malvar - A poesia da vida”, fala sobre o seu interesse e critério por 

 

15 A exemplo do escritor José Régio, como mencionado em correspondências.  
16  Um destes objetos, em especial, é o berço de madeira, do início do século XX, que Soledade mantinha 
no seu quarto. Contam os familiares que o motivo de ter adquirido essa peça de mobiliário, foi a tristeza 
pessoal de não ter tido filhos.  
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antiguidades e diz: “Eu gostava de tudo que era belo. Belo e bom”17. Essa declaração 

simples e objetiva pode causar estranheza e certa resistência nos dias atuais, quando 

pensamos naquilo que define o “bom” e o “mau” gosto, mas é muito bem analisada em 

“Gostos de classe e estilos de vida”. Bourdieu e Saint Martin (1976) refere-se a esta 

questão quando nos fala de dimensão simbólica do gosto:  

O gosto, propensão e aptidão à apropriação (material e/ou simbólica) de uma 

determinada categoria de objetos ou práticas classificadas e classificadoras, é a 

fórmula generativa que está no princípio do estilo de vida. O estilo de vida é um 

conjunto unitário de preferências distintivas que exprimem, na lógica específica 

de cada um dos subespaços simbólicos, mobília, vestimentas, linguagem ou héxis 

corporal, a mesma intenção expressiva, princípio da unidade de estilo que se 

entrega diretamente à instituição e que a análise destrói ao recortá-lo em 

universos separados. (p. 43) 

A partir destas leituras sobre Soledade Malvar é possível observar que, de facto, 

o colecionismo foi despertado por um conjunto de interesses. Aspiração por distinção 

social, negociações e práticas comerciais através do seu bric-à-brac e até mesmo por sua 

sensibilidade em guardar objetos e relíquias que preservam memórias ou que 

representavam os seus gostos.   

A vontade de "doar ao povo o fruto do seu trabalho" (CMVNF, 2003, p. 36), fez 

que Soledade Malvar acordasse com a CMVNF a instalação de uma casa-museu no local 

onde residiu. Sobre este processo, convém mencionar alguns aspetos. O primeiro deles 

refere-se à importância do estatuto social para a colecionadora. Soledade Malvar era 

uma mulher que gostava de ser vista como amiga de pessoas importantes e de ter uma 

“boa imagem” perante a sua comunidade. Isso diz muito sobre o modo como escolheu 

deixar os seus bens de forma a perpetuar o seu nome e a sua história. Neste sentido, 

doar as coleções para um museu já existente, não teria a mesma relevância que 

 

17 Amacultura Filmacro (Produção), & Sá, N. (Realização). 2004. Soledade Malvar - A poesia da vida 
[Registo de vídeo]. Portugal: Projeto Amacultura 
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musealizar a própria casa. Por outro lado, receava desmembrar as coleções entre os 

sobrinhos que poderiam não dar o valor que a colecionadora julgava merecido. 

Durante o levantamento de dados sobre a doação, realizado com diferentes 

pessoas, foi possível notar que algumas vozes exaltaram este ato da benemérita ao doar 

as suas obras de arte à comunidade famalicense. No entanto, outras disseram que não 

se tratou de uma doação, mas sim de uma troca ou um acordo feito com a CMVNF. De 

facto, Soledade Malvar beneficiou-se de uma pensão até o seu falecimento e reivindicou 

o acompanhamento das modificações que seriam realizadas na casa para a transformar 

em museu18. Dessa forma, contribuiu para que o seu gosto permanecesse na 

remodelação da casa, interferindo amiúde e participando ativamente na adaptação do 

edifício a museu. 

Contudo, em termos pessoais, este processo de doação não foi assim tão 

simples. Embora a análise da documentação mostre que, financeiramente, a troca foi 

vantajosa para Maria Soledade, abrir mão de alguns bens não foi tão fácil como pode 

parecer. Principalmente, no caso das joias. É comum que estes objetos carreguem uma 

bagagem simbólica e afetiva bastante significativa para qualquer pessoa, pois, muitas 

vezes, são peças oferecidas por entes queridos ou herdadas por familiares, tornando 

esse processo de desprendimento bastante delicado. 

Um exemplo dessa dificuldade de Soledade em se desvincular da sua coleção de 

joalharia está patente numa série de episódios que aconteceram durante o processo 

inicial de inventariação da coleção. O maior desafio da CMVNF ao assumir o espólio da 

colecionadora foi satisfazer as exigências da mesma ao longo da transformação da casa 

a museu e a movimentação que fazia de alguns objetos doados, pois Soledade Malvar 

teve livre acesso à casa durante as adaptações.  

De acordo com a documentação19 sobre a CMSM emitida pela CMVNF, a doação 

do prédio localizado na Rua 25 de Abril e de todo o espólio, composto por 414 peças de 

 

18 Vila Nova de Famalicão: Boletim Municipal (2003, Maio). Casa-museu Soledade Malvar guarda 
memórias de vários séculos. p. 23. Disponível em: https://www.cm-vnfamalicao.pt/boletins-municipais 

19 Veja-se Anexo 1. 
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Maria Soledade Malvar, foi realizada em 9 de fevereiro de 1998 e o museu foi 

inaugurado no dia 29 de setembro de 2002. Nestes quatro anos, entre a doação do 

edifício e a abertura ao público, planeou-se a remodelação do prédio para a adaptação 

a casa-museu e guardou-se em reserva todo o espólio doado.  

Em documento destinado a CMVNF, em 3 de dezembro de 2002, o então Diretor 

do Departamento de Educação e Cultura, Artur Sá da Costa, comunicou a necessidade 

urgente de inventariar objetos que foram doados por Soledade Malvar posteriormente 

à escritura feita em 1998 e outros aspetos importantes relacionados com a expografia 

do museu, que deveriam ter sido solucionados antes da abertura da casa-museu20. 

Esse mesmo documento refere, em concreto, aspetos de circulação do espólio 

da casa-museu nestes primeiros anos que interessam a este estudo – principalmente no 

que diz respeito ao período entre a incorporação das peças pela CMVNF e a abertura do 

museu. Sá da Costa refere que é necessário “incorporar oficialmente no património 

municipal, através de escritura pública, os novos objectos doados por Soledade Malvar, 

alguns dos quais já expostos, e outros em depósito no museu.”(CMVNF, 2002, p.1). 

Consta nos registos que durante o processo de remodelação da casa, o espólio ficou 

armazenado em diversos lugares. Enquanto a coleção de ourivesaria foi guardada num 

cofre em uma instituição bancária21, o acervo de mobiliário, porcelana e pintura foi 

armazenado num dos andares do edifício e também na própria casa de Maria Soledade 

Malvar.  

Ao analisar estes documentos e através de conversas com os entrevistados, é 

possível concluir que Soledade Malvar era motivada a colecionar para expressar os seus 

gostos estéticos e o apreço que tinha pelas representações votivas e religiosas que 

muitas das peças possuem. No caso das joias, tratava-se também de uma fonte de 

investimento. Quanto à intenção legítima de doar o seu acervo, é impossível saber o 

motivo real da colecionadora, pois, como exímia negociadora, Soledade Malvar recebeu 

 

20 Veja-se Anexo 2. 
21 A coleção de joias ficou assegurada pela Caixa Geral de Depósitos. 
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uma pensão generosa da CMVNV após a doação da casa e das suas coleções até o ano 

da sua morte. Paralelo a isso, houve um movimento em Portugal, a partir da segunda 

metade do século XX, de colecionadores que decidiram criar fundações ou doar os seus 

espólios para instituições culturais, como forma de divulgar o seu legado publicamente. 

Para Soledade Malvar esta era uma interessante solução para perpetuar as suas 

coleções e não dividi-las entre parentes distintos.  

 

2.3. A Criação da Casa-Museu Soledade Malvar 

 

Como mencionado anteriormente, a Casa-Museu Soledade Malvar (figura 4) é 

resultado da doação ao Município de Vila Nova de Famalicão da coleção de arte de Maria 

da Soledade Ramos Malvar Osório, antiquária famalicense. Nas últimas décadas de vida, 

Soledade planeava um modo de tornar público o trabalho que desenvolveu ao longo dos 

anos como colecionadora. Em 1998, esse desejo foi concretizado através de um acordo 

com o Município, que consignou o compromisso da autarquia de instalar uma casa-

museu, mediante a cedência da sua coleção de arte e do imóvel que o acolhe. Em 29 de 

setembro de 2002, a CMSM foi inaugurada no âmbito das comemorações das Jornadas 

Europeias do Património (CMVNF, 2018, p. 36). A instituição faz parte das doze unidades 

culturais pertencentes à Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão (RMVNF).  
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Figura 4 - Casa-Museu Soledade Malvar 

 

Fonte: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2020 

 

As coleções em exposição permanente de Soledade Malvar estão distribuídas 

entre os três pisos do edifício. No piso térreo está localizado a receção do museu, 

algumas representações de arte sacra e a apresentação da linha do tempo da 

colecionadora e a casa. No primeiro andar, encontra-se a sala de jantar, os espaços 

privados destinados à reserva e ao serviço educativo e um hall de acesso para o segundo 

piso. No segundo piso, estão localizados o quarto de Soledade Malvar e a sala que abriga 

a coleção de joias e ourivesaria (figura 5). Integrando o último andar da casa, está 

reservado à equipa do museu um mezanino, onde são armazenadas peças em reservas 

e cujo espaço é utilizado para processos de conservação e restauração. À exceção do 

acervo de joalharia, que está concentrado numa única sala, as demais coleções 

encontram-se distribuídas pelos cómodos e espaços de circulação do primeiro e 

segundo piso.  
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No piso térreo, o edifício dispõe ainda de uma galeria para acolhimento de 

exposições temporárias (CMVNF, 2018, p. 36). Segundo as suas normas de 

funcionamento, se trata de um espaço destinado à dinamização da cultura do concelho 

de Vila Nova de Famalicão através de exposições temporárias. 

Figura 5 - Fachada e espaços visitáveis da CMSM 

 

Fonte: Acervo CMSM e Famalicão ID 

  

A designação de casa-museu, por norma, é atribuída a um espaço museológico 

que recria o ambiente intimista do seu patrono no local onde o mesmo residia, ou, 

trabalhava (Ponte, 2007).  António Ponte define Casa-Museu como um espaço que 

"deverá reflectir a vivência de determinada pessoa que, de alguma forma, se distinguiu 

dos seus contemporâneos, devendo este espaço preservar, o mais fielmente possível, a 



   
 

45 

forma original da casa, os objectos e o ambiente em que o patrono viveu, ou no qual 

decorreu qualquer acontecimento de relevância, nacional ou local, e que justificou a 

criação desta unidade museológica" ( p. 25).  

Visitar uma casa-museu nos permite entrar em um espeço que remonta uma 

cena doméstica, íntima e privada. Naturalmente desperta em nós, desejos e 

curiosidades sobre aqueles que lá viveram e moraram. Neste sentido, é interessante 

pensar a relevância que uma casa-museu têm para a sua comunidade local, tendo em 

consideração sua história e a divulgação da biografia dos personagens que a habitaram. 

O edifício que alberga CMSM (figura 6) encontra-se precisamente nesta 

categoria por ser nele que a colecionadora habitou entre 1957, quando terminaram as 

obras na edificação, e fevereiro de 1998, quando a mesma doou o edifício à CMVNF. 

Também neste edifício funcionou o espaço de venda de antiguidades Bric-à-Brac 

pertencente a Soledade Malvar22.  

O imóvel foi projetado pelo arquiteto Manoel da Silva Passos Júnior e construído, 

entre os anos 1955 e 1957, pelo engenheiro António Pinheiro Braga e pelo empreiteiro 

Rosendo Araújo. Localizado na Avenida 25 de Abril, n.º 104, a casa sofreu algumas obras 

de transformação para ser adaptado à função museológica pelo arquiteto responsável 

Manuel Araújo Silva. No entanto, o projeto museológico procurou respeitar o projeto 

original, de forma a permitir que a exposição permanente recriasse e transmitisse ao 

visitante o ambiente familiar da época.  

 

22 O negócio foi aberto em meados de 1960, mas não há conhecimento sobre a data em que Soledade 
Malvar interrompeu esta atividade. Segundo comunicação pessoal com a colaboradores da CMVNF, o 
Bric-à-Brac funcionava por marcação e não como um estabelecimento de porta aberta, o que torna difícil 
estabelecer quando encerrou. 
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Figura 6 - Edifício construído a pedido por Soledade Malvar 

 

Fonte: Acervo CMSM 

O acervo museológico da Casa-Museu é constituído por antiguidades que Maria 

da Soledade Malvar foi colecionando ao longo dos seus quase 100 anos de vida. Num 

texto publicado pela CMVNF a colecionadora e a coleção são descritas da seguinte 

forma:  

Foi a vivência cultural e a rica experiência profissional de antiquária aliada a 

convivência social, mas sobretudo a devoção a arte e ao gosto pela leitura que 

lhe permitiram ir selecionando com paixão, mas também com sabedoria e rigor 

uma coleção de arte, riquíssima, original e diversificada, onde as joias em ouro e 

prata, as faianças e a pintura convivem em perfeita harmonia com o mobiliário 

dos séculos XVIII e XIX, e a Arte Sacra, destacada por uma imagem do século XVI. 

Cada objeto ou obra de arte exposta nesta Casa-Museu esconde, deste modo, 

uma pequena história, onde a afetividade e a amizade, muitas vezes se aliam ao 

pitoresco. (CMVNF, 2018, p. 38) 
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Não existe ainda nenhum estudo ou inventário minucioso sobre a coleção pelo 

que a compreensão das motivações que impulsionaram este tipo de coleta e os vínculos 

criados com a sua proprietária se torna essencial para a sua interpretação. Nesse 

sentido, Susan Pearce (1995) mostra que estudar os objetos relaciona-se intimamente 

com tentar compreender também o indivíduo que os colecionou ou guardou: 

“[c]ollections are material autobiography, written as we go alone and left behind us as 

our monument” (p. 272). Quer em termos da sua inventariação, quer em termos de 

interpretação é preciso dar voz a quem coleciona, visto que uma coleção é também o 

espelho emocional do seu dono.  

Ao longo das leituras sobre definição de casa-museu e investigação existente 

sobre o tema em Portugal, foram identificadas diferentes análises. Contudo, até o 

momento, a casa-museu dedicada à figura de Maria Soledade Malvar surge em poucas 

publicações como estudo de caso no território português. Marta Moreira, na sua tese 

de mestrado “Da casa ao museu: adaptações arquitectónicas nas casas-museu em 

Portugal”, aponta que: 

Embora se possam destacar algumas peças individualmente, a reunião do 

conjunto parece forçada e a sua exposição pública de reduzido interesse nas 

circunstâncias em que se encontra actualmente exposta. Por outro lado, a casa-

museu, pela sua pequena dimensão, pela escassa relação que estabelece com o 

espólio, pela intervenção a que foi sujeita e pelo facto do personagem ser pouco 

conhecido do público, não desperta particular interesse do ponto de vista 

museológico (Moreira, 2006, p. 287-288).  

A dura crítica à instituição é pertinente e relaciona-se, sobretudo, com a forma 

como a coleção é mostrada ao visitante. Esta crítica permite compreender a importância 

da narrativa do patrono que dá nome à instituição e a relevância de estudar as coleções 

bem como o edifício que serviu de morada da colecionadora.  

A casa onde a colecionadora viveu é o espelho da sua vida privada, mas também 

é um reflexo da sua vida pública. Assim, pensar o contexto da casa onde Soledade 

Malvar morou e outros possíveis lugares em que viveu, será aqui um ponto de partida 
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para explorar a sua biografia. A casa, como um lugar de origem, onde passamos grande 

parte da vida, acumulamos bens e nos relacionamos com outros, é um dos espaços onde 

é possível pensar a produção de identidade da personagem que desejamos narrar. Dessa 

forma, é importante perceber como ocorre a construção desses espaços e a sua relação 

com muitos dos objetos que os compõem, nos quais a construção desse cenário íntimo 

revela as suas aspirações pessoais, sentimentos, gostos, relações sociais e visão de 

mundo.  

Soledade Malvar tinha uma relação muito profunda com o seu lugar de morada 

que pode ser compreendido através dos poemas que costumava escrever:  

 

O Meu Mundo 

Ó minha Casa! meu Mundo! 

Meu dossel, meu palanquim! 

És o meu pano de fundo 

Da cena do meu festim!... 
 

Ó minha Casa! Meu Seio! 

Quando de ti m´apartar, 

Dentro de ti meu gorjeio 

Longo tempo vai ficar! 

 

Maria da Soledade, 1956 
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3. A Coleção de Joalharia Tradicional 

 
O oiro é o que mais brilha 

Tu sem ser's oiro brilhais, 

O oiro perde a valia  

Tu cada vez vales mais. 

(quadra popular) 

 

3.1. A Joalharia Tradicional do Norte de Portugal no Século XIX 

 

O ouro e sua natureza de cor amarela, maleável e dúctil é um metal precioso que 

seduz com o seu brilho radiante, simbolicamente associado ao solar, real e divino. Para 

além da durabilidade e da beleza estética, o ouro é um elemento raro e escasso, o que 

contribui para um maior desejo e especulação de valor, durante milênios, deste metal 

precioso. Devido às suas propriedades de maleabilidade e de grande resistência oferece 

diversas possibilidades de trabalho nas artes da joalharia e ourivesaria. 

Ao pensarmos o uso da joia nos dias atuais, associamos este artefacto ao luxo, à 

tradição, à estética, ao status e às tendências da moda. Desde sempre os indivíduos 

adornam o corpo com artefactos de metais e gemas, e com as mais diversas motivações, 

desde afirmarem posições hierárquicas nos seus grupos, compor a sua identidade, para 

se ornamentarem e embelezarem, ou apenas para ostentarem a sua riqueza. Para além 

destas representações, outras definições podem ser estabelecidas para o ato de 

adornar-se: 

O termo adorno pessoal pode ser usado para definir objetos usados sobre o 

corpo ou intervenções feitas no corpo, como extensão de pensamento, meios de 

expressar e comunicar ideias, ou um diálogo do sujeito com os próprios valores 

e os modelos sociais. São classificadores, demarcadores, mediadores e meios 

sinaléticos de representar situações, condições, relações, ritos, padrões e 
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códigos de conduta em sociedade..., discursos e representações de um indivíduo 

e/ou grupo em um contexto histórico. (Santos, 2014, p. 17) 

As joias permanecem até aos nossos dias como bens deixados como herança, 

cabendo aos novos proprietários decidir continuar com elas por motivos de afeto e 

lembrança de quem partiu, vendê-las ou transformá-las em novas peças. Esta última 

opção, não muito comum nos dias de hoje, mas frequente até há pouco tempo, 

implicava em levar as joias às contrastarias para só então serem avaliadas, desmontadas 

e recriadas de acordo com o gosto do novo dono. 

Ao pensar em joalharia tradicional portuguesa, o senso comum aponta para os 

símbolos locais materializados através da técnica da filigrana (do latim filum, que 

significa fio, e granum, grão). Como o coração flamejante, a cruz de malta, os brincos à 

rei e à rainha, a contas de Viana, entre outras. Estas formas de representação da 

joalharia no norte de Portugal, muitas vezes recebem técnicas de esmaltação e 

processos de cinzelagem para se obter volumes e tridimensionalidade.  

A filigrana é uma minuciosa técnica artesanal de puxar finíssimos fios em ouro e 

compor formas e desenhos a partir do seu enrolamento ou granitado. Muito embora 

associada com a sua origem no norte de Portugal, a filigrana tem a sua técnica trazida 

para a Península Ibérica pelos Fenícios (século VIII a.C.) e posteriormente tendo o Egito, 

a Assíria e a Índia como produtores, antes mesmo da Grécia e da Etrúria. Em Portugal, a 

peça mais antiga em filigrana data de 2500-2000 a.C. e foi encontrada nas grutas de 

Palmela e na gruta da Ermegeira (Peixoto, 2011, p. 21). No entanto, apenas no século 

XIX que a arte da filigrana se firma em Portugal, ganhando notoriedade e sendo 

associada a uma técnica artesanal local no começo do século XX.  

No Norte do país, as freguesias de Gondomar e Póvoa de Lanhoso consolidaram-

se como os polos de ourivesaria e confeção da técnica de filigrana. A cidade do Porto, 

também conhecida por possuir grande diversidade de ourives, estabelece na Rua das 

Flores o principal centro comercial de venda de joalharia durante todo o 

oitocentos.  Neste período, nota-se um interesse da população em comprar joias em 

ouro, com a intenção em ter um fundo de reserva. Tais hábitos “revelam uma população 
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preocupada com a ideia de reserva de valor através da aquisição e posse de objectos 

exclusivamente neste metal” (Sousa, 2012, p. 157). No entanto, devemos considerar não 

apenas este fator como justificação para a demanda de aquisição do ouro, mas também 

os códigos sociais da época que impulsionaram o gosto e interesse em adornar-se na 

esfera da vida pública e nos eventos coletivos.  

Neste sentido, Sousa (2012) traça uma divisão geográfica a partir de coleções 

privadas do norte de Portugal no período entre 1865 e 1879, onde analisa as 

informações acerca das avaliações da época nos registos de contraste do ouro do Porto. 

Relacionando a tipologia de peças encontradas nas coleções urbanas como uma 

joalharia que segue uma corrente internacional. Tendo como características adornos 

para o cabelo, alfinetes, brincos, anéis e colares com diamantes e gemas oriundas do 

Brasil como topázios, crisoberilos, quartzos, turquesas e ametistas e também com a 

presença de joias de afeto, confeccionadas com cabelo, muito em voga no estrangeiro 

durante a era vitoriana.  

Ao observar os espólios das regiões rurais, nota-se uma diferença muito grande 

na caracterização destas peças. As elites das aldeias apresentam abundância de peças 

votivas e religiosas com representação de iconografias e pouca presença de gemas. 

Além destas temáticas, nota-se a presença comum de símbolos representando motivos  

naturalistas e de afeto. As peças eram volumosas e com muitas correntes e trancelins, a 

fim de se evitar a perda de investimento caso fosse necessário penhorar ou vender. Esta 

joalharia mais tradicional, concentrada nas zonas rurais, ficou designada na segunda 

metade do século XX como o “ouro popular”.  

A terminologia ouro popular foi denominada dessa forma em 1992 na publicação 

“O ouro popular português” escrito pelos autores Amadeu Costa, Manuel Freitas, Lucília 

Boullosa Valle e Manuel Valle23.  

 

23 Amadeu Costa e Manuel Freitas também publicam “Ourar e trajar” (2011) , que aborda as tradições do 
uso do ouro e dos trajes típicos da região do Minho – especificamente em Viana do Castelo, onde acontece 
todos os anos no mês de agosto a Romaria da Nossa Senhora da Agonia.  
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Este termo pode ser compreendido dessa forma por muitas vezes contar com 

técnicas e acabamentos de ourivesaria mais simples tendo em vista o desejo dos clientes 

de pagar o mínimo pelo feitio da peça para não correrem o risco da desvalorização:  

Noutros tempos, com a total ausência de segurança social, às pessoas de 

economia débil, não interessava grande requintes de mão-de-obra, pois em caso 

de aflição econômica, o ourives só pagaria o peso. Os ourives do referido 

concelho souberam interpretar estas exigências populares desenvolvendo 

técnicas de filigranação não muito requintadas, mas bem apetecidas pela 

generalidade das mulheres do nosso povo, para quem mais contava o metal que 

a grande perfeição. (Costa & Freitas, 2011, p. 31)  

Assim, era desejado o fabrico de peças mais em conta, mas que chamassem 

igualmente a atenção pelo volume. Isto se tornou possível através do processo de 

cinzelagem, que permitiu que se conseguisse chegar a formas esplendorosas mantendo 

o interior oco, ou seja, usando menos metal do que aparentava. Esses adornos eram, 

muitas vezes, inspirados no estilo barroco, comumente presente na arquitetura luso-

galega. 

A ourivesaria popular portuguesa enraizou-se, como artesanato, no norte de 

Portugal, principalmente em Gondomar e Póvoa do Lanhoso, e afirmou-se sob o 

signo dos amuletos e como complemento do modo de trajar, em formas 

predominantemente barrocas, tão do agrado das gentes da fachada ocidental 

ibérica, particularmente do Minho e da Galiza. (Costa & Freitas, 2011, p.11) 

Pensar nas atividades rurais nas aldeias e nas práticas piscatórias do litoral deste 

período é fundamental para compreender a movimentação e a motivação da aquisição 

de joias do povo do norte de Portugal. Principalmente no que toca à segurança das 

mulheres, que geriam a vida doméstica de acordo com as safras da pesca e investiam no 

ouro quando as temporadas eram fartas ou, se fosse o caso, empenhavam-no na época 

baixa. Ou ainda quando ficavam viúvas e não tinham outra reserva monetária para 

saldar as dívidas, como aponta Rosa Maria dos Santos Mota (2011, p. 34-35) em sua 

investigação sobre “O uso do ouro nas Festas da Senhora da Agonia, em Viana do 
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Castelo”. Nesse contexto, nota-se a necessidade e o apego ao misticismo para que não 

falte comida à mesa e que as safras sejam abundantes. Os símbolos da sorte e proteção 

– como figas, ferradura, trevos, ramos de alecrim, estrelas, cruzes, meia lua, nossas 

senhoras e as mais diversas representações –, eram preferencialmente escolhidos pela 

compreensão mística que lhes eram associados (p. 36). 

Em 1969, o investigador Carlos da Silva Lopes tece importantes considerações 

sobre o ouro popular, seu local de fabrico, usos e motivações, nas páginas do jornal 

portuense “O Primeiro de Janeiro”:  

Qualquer fotografia ou postal ilustrado em que esteja representada rapariga do 

Minho com traje festivo dá ideia perfeita de quanto vale o oiro colocado no peito 

e nas orelhas. Esse oiro, tão apreciado, fabricava-se antigamente em várias terras 

- Gondomar, Famalicão, Travassos, Póvoa de Lanhoso e outras. Antigo ou 

recente, o oiro exterioriza os haveres familiares. Arrecadas, cordões de trança ou 

de argolas, fios de contas lisas ou filigranadas, que descem abaixo da cintura. 

Refulgem no peito jóias diversas - os crucifixos, as imagens da Virgem, os 

corações de filigrana ou de chapa, as grandes cruzes de recorte maltês, as 

moedas portuguesas ou estrangeiras dentro de vistoso encaixe trabalhado. No 

meio de tudo isto, uma figa de azeviche ou outro amuleto a representar sem 

malícia uma velhíssima superstição. (Lopes, 2005, p. 52) 

Nesta narrativa sobre as representações usadas pelas mulheres do Minho feita 

por Lopes deixa clara a forte presença dos elementos votivos e também de outros 

símbolos místicos utilizados como forma de se protegerem contra mau agouro e 

infortúnios. Uma reflexão interessante acerca da cultura material e de como os 

indivíduos transferem para os objetos seus anseios, medos e desejos:  

Toda essa joalharia popular é a expressão da riqueza das famílias que 

tradicionalmente vivem da lavoura. "eu não tenho cordão de ouro / sou filha de 

gente pobre", diz-se numa quadra recolhida por Fernando de Castro Pires de 

Lima. Triste filosofia a dessa quadra! Faz lembrar as situações de angústia - 

doenças graves ou ruína dos pais - em que muita rapariga foi obrigada a vender 
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as jóias que ostentava nos grandes dias e que a desventura lhe não deixou 

conservar. Quantos rios de lágrimas não fez verter a recordação amarga do oiro 

perdido na voragem! (Lopes, 2005, p. 52) 

Como mencionado, podemos pensar a presença do ouro popular por uma 

demarcação de território onde este está relacionado com as freguesias rurais do norte 

de Portugal, no século XIX e também a tradição da mulher minhota em compor os seus 

trajes com os adornos em ouro que possui. Adornos estes relacionados com crenças 

religiosas e também com a simbologia que remete para o amor e o afeto. A exuberância 

não é, porém, “exclusiva das vianenses, mas as peças de ourivesaria popular de Viana 

incorporam nas suas formas os estigmas dos amuletos, as crenças e as heranças míticas 

tradicionais do Minho” (Costa, Freitas & Velle, 1992, p. 19). 

Outro aspeto, que é importante mencionar, refere-se ao facto das joias serem 

incorporadas nos dotes das mulheres nas terras de Entre-Douro-e-Minho, que, ao casar, 

levavam com elas as peças herdadas. Essa realidade em torno do ouro mostra a 

dinâmica social da época em relação ao matrimónio, em que a vida coletiva e as missas 

dominicais serviam como instrumento para o arranjo de casamentos. Os adornos em 

ouro eram os artefactos condutores da divulgação da rapariga que busca um noivo ou 

namorado, como descreve Rosa Maria dos Santos Mota:  

Dessa forma, a rapariga em idade de casar, quando ia assistir aos actos litúrgicos, 

levava uma quantidade razoável de ouro para impressionar futuros 

pretendentes, em especial, as futuras sogras, pois eram estas que, normalmente, 

arranjavam os casamentos para os filhos. O máximo de ouro mostrado pela 

jovem seria quando esta ia assistir à festa solene em honra da santa padroeira 

da sua aldeia. Neste acto, ostentaria todos os seus adornos preciosos, numa 

demonstração do dote que um dia levaria consigo quando casasse (Mota, 2011, 

p. 53). 

Esses aspetos ilustram o entorno social da ourivesaria popular portuguesa no 

século XIX, permaneceu durante grande parte do século XX, mas evoluiu de forma quase 

folclórica – como é visto nos festejos da Romaria da Nossa Senhora da Agonia, em Viana 
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do Castelo, onde o ourar e o trajar é visto como uma manifestação cultural marcada por 

aquele determinado território e preservada como património imaterial das tradições de 

Portugal (figura 7 e figura 8).  

 

Figura 7 - Desfile das Mordomas Viana do Castelo, agosto de 2019 

 

Fonte: Imagens da Autora 
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Figura 8 - Desfile das Mordomas Viana do Castelo, agosto de 2019 

 

Fonte: Imagens da autora 

 

Nota-se também o desencadear de um novo nicho de mercado de apelo turístico. 

Produção de adornos em prata, bijuterias, estampas e acessórios de moda que unificam 

e vendem a identidade não só da região norte, mas como representação geral do país. 

Ou, nas manifestações artísticas contemporâneas, como é o caso da obra da artista 

plástica portuguesa Joana Vasconcelos e o “Coração Independente” (figura 9).  
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Figura 9 - Coração Independente de Joana Vasconcelos  

Fundação Serralves, Julho de 2019 

 

Fonte: Imagem da autora 

Após esta contextualização, seguimos para a análise da coleção da joalharia de 

Soledade Malvar dentro da temática do ouro popular, explorando como ela se enquadra 

como uma coleção pública relevante para a história da ourivesaria do norte de Portugal 

e principalmente para difusão das tradições das comunidades locais.  

 

3.2. A Análise da Coleção 

 

A coleção de joias e ourivesaria encontra-se em exposição no 2º piso da Casa-

Museu Soledade Malvar e é composta por 27 adornos pessoais em ouro – não havendo 

peças em reserva desta coleção. Os adornos pessoais são exibidos em vitrinas 
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suspensas, pousadas em suportes diagonais revestidos em veludo azul e com iluminação 

interna direta (figura 10).  

Figura 10 - Sala de exposição da coleção de joalharia e ourivesaria 

 

Fonte: Acervo CMSM 

Há também outros objetos em metal que compartilham o espaço da coleção de 

joias – nomeadamente objetos de uso doméstico, como baixelas, bandejas, cálice, bules, 

castiçais, porta cigarrilhas, porta charutos, talheres, conchas, tesoura, coroas 

ornamentais e um cabo de bengala em ouro.  

A iluminação da sala é feita por lâmpadas fluorescentes em formato tubular, de 

luz branca24. A presença do sensor de presença de infravermelho, localizado acima da 

porta25, permite não só a redução do consumo energético, mas também evita a 

superexposição das peças à luz artificial. As luzes acendem no instante quando são 

detetadas pessoas no local e com a abertura do cofre.  

 

24 Com lâmpadas da marca Sylvania, modelo LUXLINE Plus, F58W/840, Cool White, fabricada na 
Alemanha.  
25  Sensor da marca Steinel, modelo IS 2160 ECO - Professional Line. 

 



   
 

59 

A sala é protegida por uma porta de "sala cofre" com blindagem de alta 

resistência e adaptada ao estilo da casa. O cofre recebe visitantes apenas por marcações 

prévias, permanecendo fechado durante o período de funcionamento do museu, 

seguindo as normas de segurança. A visita é orientada durante todo o percurso de 

entrada e saída da sala de joias.  

A coleção não possui legendas explicativas e cronológicas das peças. Embora 

muitas casas-museu optem por não legendar os seus objetos para não perder a essência 

do espaço e da personalidade que lá viveu, a coleção é exibida como num museu 

comum, seguindo normas de conservação, segurança e linguagem expositiva. Dessa 

forma, adicionar legendas com informações cronológicas e material sobre o acervo 

acrescentaria um valor ainda maior à coleção e despertar a curiosidade do público 

visitante.  

A CMSM, na sua totalidade, sofre com altos índices de humidade, havendo 

frequentemente a necessidade de intervenções para sanar problemas nas paredes 

internas do edifício – sendo este um risco de grande magnitude para a coleção. Durante 

o período de estágio na instituição, foi observado a fiscalização constante da equipa do 

museu em torno deste aspeto e a necessidade de reportar os eventuais problemas para 

as divisões responsáveis, o mais rápido possível, para executar a manutenção no 

edifício. 

No âmbito da análise da coleção, o primeiro contacto com as joias da CMSM deu-

se num contexto macro, através da observação do ambiente onde estavam inseridas as 

27 peças de adornos pessoais. Após este exercício, foi feito o registo fotográfico das 

peças exibidas em vitrines e o levantamento das fichas de inventário existentes (figura 

11). 
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Figura 11 - Ficha de inventário VNF-MSM-245 

 

Fonte: Acervo CMSM 

  



   
 

61 

 

O conjunto de joias e objetos em ouro é composto por um alfinete, três colares 

com pendentes, dois crucifixos, nove pares de brinco, dois pares de argolas, oito 

pendentes (dentre eles: relicário, laça, coração flamejante, Nossa Senhora da Conceição 

e cruzes barrocas), um trancelim e um conjunto de contas (figura 12, 13 e 14) 

 

Figura 12- Coleção de joalharia da CMSM 

 

Fonte: Famalicão ID 
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Figura 13 - Coleção de joalharia da CMSM 

 

Fonte: Famalicão ID 
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Figura 14 - Coleção de joalharia da CMSM 

 

Fonte: Famalicão ID 
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Durante o mapeamento inicial da coleção houve a necessidade separar as suas 

tipologias para compreender as características globais das joias que estavam reunidas 

no grupo. Desse modo, foi feito um gráfico (gráfico 1) das tipologias dos objetos 

identificados de acordo com a definição presente nas fichas de inventário. Sendo 

predominante a presença de brincos e argolas, totalizando 11 peças de diferentes 

formas, estilos e técnicas. Esta divisão foi necessária para categorização inicial das peças 

que foram observadas. 

 

 

 

Gráfico 1 - Tipologia dos objetos 

 

Fonte: Gráfico da autora 
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O estudo da coleção de joias partiu inicialmente da análise documental de fontes 

primárias existentes no museu, as fichas de inventário e as fichas digitais na plataforma 

In Patrimonium (http://inpatrimonium.net). As primeiras fichas de inventário foram 

criadas por colaboradores da Divisão de Cultura e Turismo da CMVNV no ano de 2003. 

Enquanto parte das fichas encontram-se impressas e catalogadas nos arquivos da 

CMSM, as atualizações mais recentes estão disponíveis na plataforma In Patrimonium. 

Estes documentos ofereceram importantes informações para o direcionamento do 

estudo das peças, no caso das joias. Algumas fichas continham dados precisos de 

contrastaria e período de fabricação.  

A partir da identificação cronológica e das técnicas de fabrico contidas nas fichas, 

junto com a observação da composição formal dos adornos, foi permitido buscar 

informações em bibliografia especializada relacionada com a história da joalharia em 

Portugal e, posteriormente, em literatura sobre o uso das joias em festas populares do 

norte e especificamente sobre o ouro popular português, conforme mencionado no 

capítulo anterior. Dessa forma, foram identificadas características chave das joias 

presentes na coleção de Soledade Malvar.  

O período histórico foi delimitado como situando-se entre o 2º a 4º quartel do 

século XIX e de uso feminino, provenientes da região do Douro e Minho, em Portugal. 

Não há muita presença de pedras nas joias, à exceção de um parure de minas novas26 

composto por colar, alfinete e pares de brincos com desenhos florais e modelo mais 

habitual dos cenários das elites urbanas. Existem muitos adornos pessoais com 

representação votiva, em forma de Nossa Senhora, cruzes, relicário e crucifixo de uso 

religioso e místico na coleção. A coleção inclui outras peças com técnicas muito comuns 

da ourivesaria tradicional do país (figura 15), como a filigrana, esmaltação e cinzelagem 

 

26 “Minas novas” é considerado um cristal de origem da cidade de mesmo nome, provenientes do Brasil. 
Possui efeito semelhante aos diamantes. 
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e as formas clássicas de laça, relicário e coração flamejante; brinco à rainha e argolas e 

cruzes barrocas que aparentam muito volume, porém com pouco metal. Estas últimas, 

são peças que, de acordo com a bibliografia utilizada, eram adquiridas como reserva de 

valor pelos seus proprietários, e, portanto, sem um fabrico minucioso e luxuoso, ao 

contrário das joias provenientes do estrangeiro.   

Figura 15 - Detalhes ampliados de algumas peças que ilustram as técnicas apresentadas 

 

Fonte: Acervo CMSM 

Tendo em conta esta lógica que atribui valor às peças a partir do seu peso em 

metal e às técnicas utilizadas para a fabrico, foi feita uma tabela para se perceber quais 

tinham maior valor monetário a partir da avaliação feita por António Leonel Lima em 10 

de outubro de 1997, ano em que a coleção foi doada para a CMVNF. Esta avaliação, 

apesar de antiga, permite compreender o valor geral de determinadas peças de acordo 

com o feitio, o acabamento, a técnica, a qualidade do metal, a marca, a presença de 
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pedra e outras variantes. Sugere-se que sejam feitas outras avaliações no futuro, por 

mais de um avaliador, de modo a atualizar os valores para a moeda vigente e obter 

informações mais específicas sobre as peças – como, por exemplo, a quilatagem, a 

pontuação, a legitimidade de pedras e o tipo de ligas metálicas. A tabela foi utilizada 

apenas para uma interpretação pessoal e não se faz necessário a exposição dos valores 

no presente trabalho.  

Neste processo de estudo das joias, também foi importante o momento de 

abertura do cofre e das vitrines27, em que foi possível ter acesso as peças e ao seu 

manuseamento. O procedimento permitiu conferir o peso das peças, atualizar o estado 

de conservação, fazendo apontamentos nas fichas sobre o que seria pertinente deixar 

registado para os futuros usuários e colaboradores. Este contacto físico com as peças 

permitiu compreender e observar sistemas, mecanismos, proporções, volumes, verificar 

marcas, contrastes, qualidade do fabrico e composições formais para orientar a 

investigação.  

Durante o período de isolamento durante a crise pandémica COVID-19, o 

contacto com as peças e a documentação do museu foi interrompido. Foram, no 

entanto, utilizados alguns instrumentos para tornar o processo de estudo e 

inventariação das 27 peças mais organizado e dinâmico. Para a visualização constante 

das tipologias de peças estudadas, foi utilizada uma ferramenta de design, chamada de 

moodboard (figura 16) que, neste caso, serviu para mapear as peças da coleção e 

estabelecer o foco no controlo da revisão das fichas de inventário. Ao longo do ano, 

foram construídos cadernos de registos sobre o tema da pesquisa e alguns esboços e 

desenhos das peças para compreender suas características formais. Durante o 

confinamento, foi utilizado as redes sociais para questionar pessoas, dos mais diversos 

grupos sociais, sobre o quê elas colecionam e o quê as motivam a colecionar. As 

respostas e a interação com colecionadores amadores auxiliou na reflexão sobre o tema.     

 

27 Inspeção realizada no dia 16 de Junho de 2020 com a supervisão da equipa da CMSM.  
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Figura 16 - Moodboards e processos de pesquisa 

 

Fonte: Imagem da autora 

 

O estudo das peças seguiu a divisão das designações de adorno como: Alfinetes, 

Argolas, Brincos, Colares, Pendentes e Conjuntos. A partir destes agrupamentos foi mais 

eficaz perceber as características particulares e em comum daquelas que se mostram 

semelhantes. A seguir, faz-se a descrição de cada peça, seguindo o estudo dos autores 

e da bibliografia consultada para a coleção enquadrada na tipologia de ouro popular 

(figura 17 a 34). 
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Figura 17 - Alfinete 

MSM.DMF.000283M @CMVNF 

 

Fonte: Famalicão ID 

 

 

Alfinete “trémulo”/tremblant em minas novas com cravação inglesa, datado dos 

finais do século XIX e início século XX, embora não possua contraste identificativo. Possui 

motivos fitomórficos (florais e folhagens) e três pendentes. Este conjunto apresenta 

características do estilo internacional da época, sendo uma tipologia de joia urbana 

como relata o autor português Gonçalo de Vasconcelos. O conjunto contrasta com o 

restante da coleção que pertence na sua maioria a categoria de ourivesaria popular. 
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Figura 18 - Argolas 

MSM.DMF.000259/270 @CMVNF 

 

Fonte: Famalicão ID 

 

Os modelos de argolas da coleção são denominados como barrocas por 

apresentar motivos fitomórficos volumosos, porém com interiores ocos. São peças do 

final do século XIX, que são fabricadas até os dias atuais. Existem modelos semelhantes 

com motivos de cachos de uvas e bolotas que também são conhecidas como argolas 

minhotas, por ter o uso mais recorrente nas aldeias desta região. Na cultura popular até 

o século XIX, as argolas também eram chamadas de arrecadas: "os enfeites usados das 

orelhas, presentemente só pelas mulheres, são entre nós conhecidos pelos nomes de 

brincos e arrecadas. Às mais simples destas últimas aplica-se também a designação de 

argolas" (Lopes, 2005, p. 89). No entanto, as arrecadas apresentam um esquema distinto 

das argolas, embora sua forma também seja circular ou ovaladas, preenchem quase 

todo o corpo da peça, desaparecendo grande parte do espaço vazado do centro da 

argola. 
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Figura 19 - Brincos Rainha  

MSM.DMF.000181 @CMVNF 

 

Fonte: Famalicão ID 

 

Tipologia de brincos muito comum no século XIX, sendo reproduzida e fabricada 

até os dias atuais. São peças tradicionais da ourivesaria popular do norte de Portugal (o 

seu recorte regional está inserido nas zonas rurais). Possui três partes móveis e o seu 

fecho é através de gancho no verso. Em algumas aldeias, também é conhecido como 

"brincos picadinhos" e "brincos de princesa". Possui formas mais simplificadas, sem 

pedras (como modelos semelhantes chamados de "fidalgas"), poupando-se mão de 

obra. São brincos de caráter mais elegante e, portanto, mais desejado pelas mulheres 

minhotas. A sua origem deriva dos modelos semelhantes às laças que surgiram em 

Portugal no reinado de D. Maria I. 
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Figura 20 - Brincos Barroco 

MSM.DMF.000233/356/221/246/204 @CMVNF 

 

Fonte: Famalicão ID 

 

Esta tipologia de brincos é a mais presente na coleção de joias de Soledade 

Malvar. A sua aparência volumosa é obtida através do processo de cinzelagem do metal 

que permite criar uma "casca" estampada e deixar o seu interior oco. O resultado dessa 

técnica, também pode ser vulgarmente chamada como "casca de cebola". Podem ser 

decorados com diversos motivos, porém o mais comum é o término do ornamento com 

cachos de uvas. 
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Figura 21 - Brincos Caramujos  

MSM.DMF.000525 @CMVNF 

 

Fonte: Famalicão ID 

 

Chama-se “caramujos” as peças que possuem o adereço floral esmaltado na cor 

azul. Possui três jogos de articulação com pequenos pendentes pendurados no segundo 

jogo e uma imponente laça representada em filigrana. Pode ser classificado dentro da 

categoria de ourivesaria popular rica.  
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Figura 22 - Brincos com Pedras 

 MSM.DMF.000321 @CMVNF 

 

Fonte: Famalicão ID 

 

Brincos com ornamentos de folhagens confecionados com chapa recortadas e 

dobradas, causando efeitos tridimensionais a peça. Possui algumas pedras falsas 

imitando turquesa e rubi. A sua forma tem como objetivo de oferecer volume visual, 

mas acaba por ser leve e não possuir muito metal. O seu estilo é semelhante com o 

grilhão, podendo fazer parte de um conjunto. 
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Figura 23 - Brincos de Minas Novas  

MSM.DMF.000276/279 @CMVNF 

 

Fonte: Famalicão ID 

 

Par de brincos em minas novas com cravação inglesa, datado dos finais do século 

XIX e início século XX, embora não possua contraste identificativo. Possui motivos 

fitomórficos (florais e folhagens) e três pendentes em cada peça. Este conjunto 

apresenta características do estilo internacional da época, sendo uma tipologia de joia 

urbana como relata o autor português Gonçalo de Vasconcelos Sousa. O conjunto 

contrasta com o restante da coleção que pertence na sua maioria a categoria de 

ourivesaria popular. 
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Figura 24 - Colar de minas novas com crucifixo  

MSM.DMF.000272 @CMVNF 

 

Fonte: Famalicão ID 

Colar Riviera com Cruz em minas novas com cravação inglesa, datado dos finais 

do século XIX e início século XX. Embora não possua contraste identificativo, este 

conjunto apresenta características do estilo internacional da época, sendo uma tipologia 

de joia urbana – como indica o autor português Gonçalo de Vasconcelos Sousa. O 

conjunto contrasta com o restante da coleção que pertence na sua maioria a categoria 

de ourivesaria popular. Provavelmente esta é a peça de maior valor da coleção de 

Soledade Malvar, devido à presença de tais pedras: “As rivières são formadas por 

estruturas metálicas sucessivas, cravadas com diamantes de certa dimensão e dispostas 

em fileira, podendo ser decrescente no sentido das extremidades ou completamente 

similares” (Sousa, 2012, Vol I. p. 119). 
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Figura 25 - Trancelim  

MSM.DMF.000538 @CMVNF 

 

Fonte: Famalicão ID 

 

A segunda tipologia de peças mais desejada pelas mulheres de todas as regiões 

são os colares e cordões. Isso ocorre devido a pouca desvalorização que este tipo de joia 

recebe no momento em que é penhorado ou vendido. O trancelim é considerado um 

tipo de cordão que pode ter os mais diversos feitios, muitas vezes com a aplicação de 

filigrana. Possuem vários tipos de malhas e costumam ter 2 metros de comprimento. 
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Figura 26 - Colar de Gramalheira com florão  

MSM.DMF.000375 @CMVNF 

 

Fonte: Famalicão ID 

Grilhão com medalhão incrustado de pedras falsas ("fanfarronas" - turquesas, 

pérolas e vidros vermelhos). Punção da contrastaria de Braga e foi presumivelmente 

fabricado entre 1834 e 1863. A designação de grilhão é de uma corrente maciça de metal 

feito à mão em trabalho minucioso. O medalhão, ou florão, possui representações 

fitomórficas como flores e folhagens, há também a presença de laços e fitas que 
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compõem a moldura da medalha. No centro, possui 4 esferas enfileiradas na vertical, 

semelhantes às contas de Viana. Possui uma base de chapa muito fina  

Esta tipologia de joia não pode ser considerada popular, devido à complexidade 

do seu feitio, preço pelo peso e valor da mão de obra utilizada. Apenas lavradores mais 

ricos ou emigrantes regressados podiam comprar este tipo de adorno. Atualmente, é 

raro encontrar ourives que executam este fabrico, estando praticamente extinto. 

Quando uma jovem aparecia nos desfiles da mordomia com este tipo de joia era um 

indício de que a família possuía grandes fortunas (Costa & Freitas, 2011, p. 181). Por 

estes motivos, pode ser considerada uma das peças mais importante da coleção de 

Soledade Malvar. 
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Figura 27 - Colar de Magistrado  

MSM.DMF.000362 @CMVNF 

 

Fonte: Famalicão ID 

 

Colar de magistrado com pendente de dupla função em ouro amarelo com 

pedras de cor, sem contraste, fabricado no princípio do século XIX. O pendente pode ser 

removido do colar e ser utilizado apenas como alfinete. Possui motivos decorativos de 

flecha, flor-de-lis, tulipas e concha. Esta peça não se aproxima da composição formal e 

estilística das demais peças chamadas de ouro popular, não tendo conhecimento ainda 

do motivo em particular de ter sido adquirida pela colecionadora. 
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Figura 28 - Conjunto de 18 contas de Viana  

MSM.ICO.000051 @CMVNF 

 

Fonte: Acervo CMSM 

As contas de Viana são descendentes das contas gregas, fenícias, romanas e 

etruscas, de modo que são ocas por dentro, o que as torna leves e perfeitamente 

esféricas. Distinguem-se das outras pelo fio em filigrana e por um pequeno ponto ao 

centro. Na cultura Minhota, as mulheres idealizavam um colar inteiro de contas de 

filigrana, mas devido às dificuldades financeiras, iam adquirindo, aos poucos, o que 

levou a tradição de presentear as jovens assim que nasciam com uma conta de Viana a 

cada aniversário. Desse modo, as jovens esperavam receber contas das madrinhas e 

parentes próximos para conseguir fazer um fio inteiro o quanto antes. Havia a vantagem 

de poder adaptar o colar ao comprimento pretendido. Também era comum colocar 

pendureza nestes colares, como borboletas, cruz ou corações. As contas eram mantidas 

em fios de algodão entrelaçados manualmente, nas cores vermelha, azul ou amarela e 

com um pompom arrematado no final. 
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Figura 29 - Pendentes de cruz barroca  

MSM.DMF.000419/426/432/438 @CMVNF 

 

Fonte: Famalicão ID 

 

Cruz em ouro amarelo fabricada através de estampagem e fundição do metal 

através de moldes, possibilitando um volume maior da peça e com menos material. 

Possui contraste. As punções nela legíveis indicam como sendo do fim do século XIX. 

Algumas possuem detalhes esmaltados. Também conhecido como “cruz de ouro mal 

obrado”, pois era de conhecimento das usuárias que apesar de volumosas, eram peças 

ocas, e que, portanto, não valiam muito. 
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Figura 30 - Pendentes de Crucifixo  

MSM.DMF.000402/411 @CMVNF 

   

Fonte: Famalicão ID 

O primeiro crucifixo em ouro amarelo é datado de finais do século XIX. Apresenta 

cruz em "Canovão", com resplendor, arredondado, aureolando quase totalmente a 

iconografia de Jesus com a Senhora da Soledade aos pés do Filho. Os raios ao redor de 

Cristo são feitos em filigrana. Usava-se habitualmente no Minho e no Douro, sobretudo 

em Viana do Castelo e Braga. O segundo crucifixo fundido em ouro amarelo, possui 

marca da contrastaria do Porto, sendo fabricado provavelmente nos finais do século XIX. 

Também possui a imagem de Senhora da Soledade aos pés de Cristo crucificado. As 

cruzes com Cristo são tipologias de pendente muito populares e de grande predileção 

pelas devotas, sendo encontrada em diversos modelos e com as mais diversas técnicas. 
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Figura 31 - Pendente coração flamejante  

MSM.DMF.000534 @CMVNF 

 

Fonte: Famalicão ID 

 

Este pendente de Coração Flamejante possui fabrico em filigrana, é duplo, pode 

ser utilizado de ambos os lados e possui aplicação de duas pedras. Não possui marca de 

contraste. As características que apresenta indicam uma datação enquadradas em 

meados do século XIX. O coração de filigrana é uma das peças mais populares entre as 

mulheres que desfilam com os trajes nas romarias quanto nas interpretações 

contemporâneas da joalharia tradicional.  
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Figura 32 - Laça  

MSM.DMF.000360 @CMVNF 

 

Fonte: Famalicão ID 

 

Laça em ouro amarelo, sem marca identificativa de contraste, dos finais do 

século XIX. Possui um jogo simples de articulação, cravação de 6 pedras e ornamentos 

de arabescos, motivos fitomórficos e pequenos corações. Contraste não identificável 

(figura semelhante a uma pomba). Recebe este nome devido à argola que tem por trás 

para ser usada com uma fita. É uma peça comum no adorno popular, mas que provém 

da influência das joias usadas por membros da corte, inspiradas em peças da ourivesaria 

francesa do segundo quartel do século XVII (Costa & Freitas, 2011, p.135). 
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Figura 33 - Pendente de Nossa Senhora da Conceição  

MSM.DMF.000393 @CMVNF 

 

Fonte: Famalicão ID 

Pendente de imagem de Nossa Senhora da Conceição (ou Nossa Senhora do 

Caneco) em ouro amarelo cinzelado com marca de contraste não identificado, crê-se 

que a sua datação seja dos meados do século XIX. É um ornamento também conhecido 

vulgarmente como pendurezas dentro da categoria da joalharia conhecida como ouro 

popular. Os pendentes com a iconografia de Nossa Senhora da Conceição são comuns 

na 2.ª metade do século XIX, relacionados com a religiosidade e superstição (Sousa, 

2012, Vol. I. p. 164). 
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Figura 34 - Relicário  

MSM.DMF.000327 @CMVNF 

 

Fonte: Acervo Fotográfico InPatrimonium.net 

 

Relicário em ouro amarelo, revestido por filigrana com pendente, assim 

designadas por custódia. Na parte central, existe uma peça que sugere o expositor do 

Santíssimo. Data dos finais do século XIX e era habitual o seu uso no Minho. A peça é 

revestida por fios de filigrana em formas ovais e de espirais. No centro do relicário onde 

está representada a custódia, seu fundo é composto por um têxtil de cor vermelha, 

estando envidraçado. A moldura encontra-se ornada por enrolamentos em ouro e está 

ladeada por quatro pedras azuis seguros por garras. Apresenta pega de suspensão no 

reverso.   
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4. Atividades Complementares Desenvolvidas no Âmbito do 

Estágio Curricular na CMSM e RMVNF 

 

O estágio curricular na CMSM teve início na primeira semana de novembro de 

2019, após aprovação do plano de investigação e a assinatura dos protocolos por todas 

as pessoas responsáveis por este processo: orientadora, coorientadora, Serviço de 

Gestão Académica da Universidade do Porto e a Câmara Municipal de Vila Nova de 

Famalicão. Segundo a programação inicial, as atividades presenciais na CMSM estavam 

planeadas para seguir até o final do mês de maio, após ser concluído a programação do 

Dia Internacional dos Museus (DIM) promovido pela RMVNF. No entanto, com a crise 

pandémica do COVID-19 as atividades presenciais foram interrompidas no dia 11 de 

março de 2020, em consequência do encerramento dos equipamentos culturais 

municipais seguindo orientações da Direção Geral de Saúde e da Comissão Municipal de 

Proteção Civil.  

Devido a esta crise global e o decreto de estado de emergência em Portugal, em 

18 de março de 2020, foram adotadas medidas de confinamento restritivas pelo 

Governo Português seguindo as orientações sanitárias da Organização Mundial de 

Saúde para conter a disseminação e o contágio do vírus. Dessa forma, a investigação foi 

levada para a casa e o cronograma precisou ser adaptado. A RMVNF reorganizou a sua 

estrutura de trabalho, adaptando a programação do DIM para um formato digital, 

partilhando atividades e conteúdos através das redes sociais. Também tomou como 

estratégia o investimento na inventariação, na investigação das coleções e na atenção 

para projetos pendentes.  

Durante o período em que foram realizadas as atividades de estágio, tive a 

oportunidade de partilhar grande parte do tempo e do trabalho com a colega Sofia 

Navalho. Partíamos do Porto às terças e quintas para desenvolver o programa de estágio 

e acessar a documentação e o acervo da instituição. Foi disponibilizado um espaço de 

trabalho no último piso da CMSM, numa zona que não é acessível ao público e onde se 
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localizam espaços de reserva para avançarmos com as investigações durante o período 

de atividades.  

Integramos também, sempre que possível, as atividades promovidas pela 

RMVNF, como reuniões de planeamento, formações e eventos dos museus, para além 

de dar apoio em outras áreas de pesquisa não somente relacionadas com CMSM.  

Cada oportunidade apresentada pela RMVNF permitiu vivências únicas e 

satisfatórias de aprendizagem para compreendermos a rotina quotidiana dos museus, 

as suas problemáticas, a gestão dos serviços e os procedimentos. Foram muitos 

momentos que tornaram o nosso aprendizado rico e completo. Os elementos da equipa 

nuclear da RMVNF e da equipa da CMSM fizeram o nosso acolhimento para 

compreendermos o funcionamento da instituição, possibilitando a visita a espaços 

relevantes para o estágio como a CMVNF, a CMSM e outros museus do concelho. 

Também nos foi apresentado, através de visitas guiadas, outras unidades museológicas 

da RMVNF, bem como os seus colaboradores. Esta apresentação das outras unidades 

museológicas pertencentes à organização foi muito importante para estarmos em 

contacto com as suas equipas e percebermos as suas histórias, os seus procedimentos 

de trabalho e o valor de cada museu para a comunidade local.  

Ao longo deste processo, as equipas estiveram sempre à disposição para 

esclarecer todas as nossas dúvidas – fosse através de correios eletrónicos, reuniões 

presenciais na CMSM ou colocando-nos em contacto direto com outros elementos que 

nos pudessem ajudar com a investigação. Encontrámos um ambiente de muita empatia 

e trabalho colaborativo com as pessoas que fazem parte das unidades museológicas da 

RMVNF, tornando o período prático não só uma oportunidade para ampliar 

competências, mas também de construção de boas e felizes memórias.  

As horas destinadas as atividades de estágio foram distribuídas no gráfico 2 de 

acordo com as temáticas desenvolvidas na instituição de acolhimento. Também foi 

considerado o registo das ações estabelecidas durante o período de confinamento. Em 

apêndice (B), é possível ver detalhadamente a descrição, duração, datas e legendas dos 

eventos e atividades realizadas.  
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Gráfico 2 - Distribuição de horas em atividades realizadas 

 

Fonte: Gráfico da autora 

A organização do tempo dedicado para cada etapa foi crucial para o 

desenvolvimento sistemático da investigação. Foi igualmente importante planear um 

cronograma inicial e adaptá-lo conforme as limitações e oportunidades que surgiram no 

percurso. 

A seguir, é feita uma breve apresentação da instituição de acolhimento. 

Registam-se neste capítulo as atividades que tangenciaram o percurso da investigação 

e a aprendizagem, e também os relatos do processo de levantamento documental da 

vida da colecionadora, de revisão das fichas de inventário e de estudo de coleção de 

joalharia da CMSM. 

 

4.1. A Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão 

A RMVNF, coordenada pelo Município de Vila Nova de Famalicão através da sua 

Divisão de Cultura e Turismo, foi constituída em 26 de novembro de 2012 pela 
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assinatura da Declaração de Princípios (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 

2012).  

À luz da Lei-Quadro dos Museus Portugueses, a RMVNF integra museus e 

coleções visitáveis com diferentes tutelas, e tem como missão “constituir uma estrutura 

de cooperação, comunicação e apoio aos museus, que contribua para a compreensão e 

para o desenvolvimento sustentado do território” (Rede de Museus de Vila Nova de 

Famalicão, 2019, p. 14).  

Apresenta como objetivos principais: (1) Promover a cooperação para a 

utilização integrada e descentralizada de recursos humanos, materiais e financeiros; (2) 

Fomentar a adoção e desenvolvimento de padrões de rigor, qualidade e ética no 

exercício das práticas museológicas; (3) Potenciar a troca de experiências e 

conhecimentos entre profissionais dos museus; (4) Divulgar os museus e aproximar a 

respetiva oferta cultural aos diferentes públicos e (5) Valorizar o diálogo e explorar 

conexões entre as coleções e o território, respeitando a identidade e a missão de cada 

museu.  

Atualmente são 12 unidades museológicas que compõem a Rede de Museus, 

dentre elas: Casa de Camilo - Museu. Centro de Estudos; Museu Bernardino Machado; 

Museu Fundação Cupertino Miranda - Centro Português do Surrealismo; Museu 

Nacional Ferroviário - Núcleo de Lousado; Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave; 

Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves; Museu do Automóvel; Museu 

da Guerra Colonial; Casa-Museu Soledade Malvar; Museu de Arte Sacra da Capela da 

Lapa; Museu da Confraria de Nossa Senhora do Carmo de Lemenhe; Museu Cívico e 

Religioso de Mouquim. 

Ainda que por um curto período, foi muito gratificante fazer parte desta rede e 

colaborar com uma instituição que se propõe a ser o agente transformador da sua 

comunidade. Trabalhar na RMVNF é estar integrado a um espaço dinâmico com projetos 

sendo desenvolvidos e materializados a todo o instante. Para além da prática no 

contexto museológico, é preciso mencionar que a vivência num ambiente onde os 

recursos humanos são motivados constantemente, faz despertar uma energia de 

trabalho coletiva que viabiliza realizar qualquer projeto com qualidade e satisfação.  
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4.2. Estudo de Coleções 

 

4.2.1. Investigação do Acervo 

As primeiras atividades realizadas no museu caracterizaram-se pela recolha de 

documentos e arquivos impressos existentes sobre Soledade Malvar e a instituição. A 

reunião de cartas, fotografias (figura 35), notícias em jornais locais, diários e cadernos 

de anotação da própria colecionadora permitiu termos uma compreensão inicial da 

história de Soledade Malvar. 

Após a recolha destas fontes primárias foi feito um mapeamento das peças do 

acervo de joalharia no local em que são exibidas. Reconhecer as formas e as tipologias 

dos objetos, executando registos fotográficos e desenhos para auxiliar na representação 

das peças neste primeiro contacto com o acervo, foi necessário para conseguir 

identificar as fichas de inventário nos arquivos do museu, e, assim, prosseguir com a 

investigação e reunir todos os modelos existentes de fichas.  

Na sequência, foi feita a análise das fichas e uma primeira leitura para se 

perceber normas, vocabulários e métodos utilizados. Este processo, logo nos primeiros 

meses da investigação, conduziu para uma proposta de contribuição de preenchimento 

de normas de inventário que será mencionado posteriormente neste mesmo relatório.  

Ao identificar a cronologia da coleção, a partir do seu inventário, foi possível 

buscar fontes secundárias para o seu estudo. Foram utilizadas bibliografias 

especializadas de joalharia e das artes decorativas e consultadas outras fontes de 

pesquisa, como acervos similares em outros museus e catálogos de leilões.  

Após manusear todo o arquivo físico, passamos para o rastreio de informação 

nos arquivos digitais do museu. Em grande parte, os documentos eram os mesmos, pois 

a maioria passou pelo processo de digitalização e catalogação. No entanto, outros 

elementos foram encontrados, como plantas da casa antes e depois da adaptação, 

vídeos documentais sobre a colecionadora e documentos mais restritos, como, por 

exemplo, a carta de José Régio. 
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Embora, tenha se seguido um cronograma, algumas etapas não foram tão 

lineares. Havendo a necessidade de consulta simultânea das diversas fontes. Com isso, 

no retorno ao museu após o período de encerramento devido às medidas de 

confinamento, tivemos acesso a outras fontes primárias que não estavam acessíveis na 

fase inicial da investigação, como fotos de Soledade Malvar pertencentes a membros da 

família que foram enviadas para o museu durante este período.  

Figura 35 - Acervo fotográfico CMSM 

 

Fonte: Imagem da autora 

O processo de investigação do acervo em diversas etapas permitiu que 

colocássemos em prática, aspetos que ficavam, muitas vezes, apenas na vivência teórica 

das unidades curriculares. 
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4.2.2. Entrevistas 

 

A história oral foi um dos métodos de recolha selecionado para levantar 

informações sobre a colecionadora e as coleções da CMSM. Esta metodologia de 

investigação utilizada pela historiografia a partir da segunda metade do século XX 

permite considerar as experiências dos indivíduos que estiveram em contacto com um 

determinado grupo, lugar ou assunto por meio de entrevistas captadas por áudio ou 

vídeo. Desse modo, a história oral pode ser pensada como um valioso método voltado 

para a produção de narrativas como fonte de conhecimento, mas acima de tudo como 

uma fonte de saber (Delgado, 2003, p. 23). As entrevistas desta investigação foram 

pensadas de forma a recuperar lembranças e memórias de pessoas que conviveram com 

Soledade Malvar, que ajudassem a contar um pouco mais sobre a vida da colecionadora  

As entrevistas foram organizadas de forma semiestruturadas utilizando o 

modelo “bola de neve” (“snowball sampling”). Este método permite que ao longo das 

primeiras abordagens os entrevistados sugiram possíveis novos contactos para serem 

entrevistados que tenham relevância para o assunto.   

Dessa forma, foi construída uma listagem de pessoas do círculo familiar e pessoal 

de Soledade Malvar que pudessem contribuir para a construção da sua biografia e as 

relações com as coleções do acervo da CMSM.  Contudo, a pandemia relacionada com 

o Covid-19 levou ao encerramento das instituições entre março e junho, 

impossibilitando a realização presencial de entrevistas. Também não foi possível aplicar 

as entrevistas por email ou telefone tendo em conta as limitações inerentes à idade dos 

potenciais informantes privilegiados que partilharam a vida de Soledade Malvar.   

A CMSM reabriu ao público dia 1 de junho e foi apenas a partir dessa data que 

se realizaram duas entrevistas presenciais da lista inicial, Sra. Alexandrina Costa 

(funcionária do Município de Vila Nova de Famalicão) e o Sr. António Alves de Carvalho 

(antigo motorista de Soledade Malvar).  
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As entrevistas foram planeadas e realizadas em colaboração com a colega de 

estágio Sofia Navalho. Deste modo, foi desenvolvido primeiramente um protocolo de 

consentimento informado28 de dados que disponibilizasse a utilização das informações 

contidas nas entrevistas29 para este estudo académico.  

A partir das leituras realizadas sobre métodos e técnicas de desenvolvimento da 

história oral, seguimos os procedimentos e elaboramos um protocolo administrativo 

com as etapas e procedimentos das entrevistas, com informações acerca do local onde 

aconteceria a conversa, data, horário, uma breve apresentação sobre o trabalho para o 

conhecimento dos entrevistados e outros dados30.  

Por último, organizou-se um guião de entrevistas semiestruturadas31 com 

perguntas específicas para os respetivos entrevistados com o objetivo de recolher novas 

informações e histórias sobre a colecionadora e suas coleções.  

No dia em que eu e a colega Sofia Navalho, conseguimos entrevistar o Sr. António 

Alves de Carvalho, após todas as consoantes do período de isolamento que vivemos ao 

longo da investigação, nos deparamos com um senhor muito gentil e com a memória 

viva para contar as suas vivências com a nossa colecionadora.  Ganhamos um bouquet 

com as flores eleitas por Soledade Malvar e um convite para conhecer o local onde ela 

nasceu na próxima visita. A oportunidade de poder ouvir sobre a vida de Soledade, 

narradas pelo Sr. António Alves Carvalho foi uma etapa única desta experiência prática 

da museologia e da recolha de dados através da história oral. 

As entrevistas foram realizadas nos dias 16 e 23 de junho de 2020, seguindo as 

normas sanitárias estabelecidas pela DGS e tiveram a duração de aproximadamente 1 

hora. Foi captado apenas áudio dos participantes, sem registo de imagens áudio visuais. 

 

28 Veja-se o Apêndice D. 
29 As entrevistas cumpriram todos os requisitos do regulamento da comissão de ética da 

Universidade do Porto, relacionados com o tratamento de dados  
 
30 Veja-se o Apêndice E. 
31 Veja-se o Apêndice F 
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Foram feitos registos fotográficos apenas para circulação interna da instituição. Após 

realizada as entrevistas, foram feitas as transcrições e o tratamento das informações 

recolhidas.    

 

4.2.3. Abertura do Cofre 

 

No dia 16 de junho de 2020 foi possível realizar a abertura do cofre da CMSM 

para o manuseamento da coleção de joalharia (figura 36), após um agendamento prévio 

com a equipa de colaboradores do museu e a organização dos procedimentos e normas 

sanitárias recomendadas pela DGS devido à crise pandémica da COVID-19. 

Figura 36 - Manuseamento das peças da coleção de joalharia  

pela autora deste trabalho, durante a abertura do cofre 

 

Fonte: Sofia Navalho, 2020 

Este procedimento foi executado fora da sala do cofre, numa mesa preparada 

com superfície coberta por polietileno expandido (etaflon), para acondicionar as joias 
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durante toda a perícia. As peças foram manipuladas utilizando luvas vinílicas 

transparentes sem aceleradores químicos, para evitar o contacto direto de agentes 

engordurantes com o metal. A escolha do uso por este material possibilitou a não 

absorção de resíduos de algodão no corpo das joias, tendo em contas as arestas que 

friccionam as luvas feitas de tecido de algodão (figura 37).  

 

Figura 37 - Ferramentas utilizadas para o manuseamento das joias e abertura do cofre 

 

Fonte: Imagem da autora 

As joias foram pesadas e foi observado o estado de conservação de cada uma delas de 

modo a registar a data em que a peça foi analisada para ser monitorada novamente no 

futuro. Com esta oportunidade de experienciar o contacto direto com as peças, foi 

possível observar detalhes que não estavam descritos nas fichas de inventário e, com 

um novo olhar, adicionar outra informação ao inventário. Foram verificados e apontados 

danos, lesões nos metais e eventuais ausências de pedras que não tinham sido 

registados anteriormente.   

Este manuseamento e contacto físico com a coleção trouxe muitos benefícios 

para a investigação: permitiu observar o verdadeiro estado de conservação das peças, 

as marcas de contrastes, as inscrições, além dos sistemas e dos mecanismos que 
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caracterizam a tipologia do adorno e que não estavam descritos com clareza nas fichas 

de inventário. Estes dados seriam necessários para um estudo mais aprofundado da 

coleção.  

Durante o procedimento, as informações relevantes a serem inseridas nas fichas 

de inventário posteriormente foram registadas manualmente. As peças foram 

manuseadas individualmente e foram cumpridas as orientações da equipa da CMSM, 

que acompanhou todo o processo.  

 

4.2.4. Revisão Retrospetiva das Fichas de Inventário 

Ao longo das atividades na CMSM foi realizada a revisão retrospetiva de 27 fichas 

de inventário de peças que integram a coleção de joalharia. Para desenvolver esta 

revisão, foi feito o levantamento de todos os modelos de fichas encontradas, das mais 

recentes às mais antigas, para que fosse possível identificar as normas, os métodos e os 

vocabulários utilizados. Após a leitura inicial das fichas, apontaram-se os campos a 

alterar, incluindo informações adicionais ou corrigindo informações pouco precisas – 

como, por exemplo, os campos de descrição dos objetos, que por muitas vezes, eram 

demasiado breves.  

O nome deste método elucida seu objetivo. Através da revisão da ficha de 

inventário mais recente até a mais antiga, é possível retificar e completar o histórico de 

um determinado objeto e gerir seus dados e informações.  Com isso, este processo de 

revisão conduziu a necessidade de normatizar campos encontados nas fichas de 

inventário.  

Foram consultados manuais normativos para inventários publicados pela DGPC 

destinados às normas gerais de inventariação e a ourivesaria e também o guia técnico 

do Spectrum, publicado pela entidade Collections Trust.   

Este processo de organizar, estudar e normatizar os campos das fichas 

encontradas levou ao desenvolvimento de um contributo para a criação de um manual 
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de preenchimento das fichas de inventário de coleções de pintura e joalharia da Casa-

Museu Soledade Malvar. O documento encontra-se no apêndice32  e foi construído em 

colaboração com a colega de estágio Sofia Navalho.  

Apesar de existir uma base de dados informatizada já utilizada pela RMVNF, as 

fichas de inventário não foram feitas diretamente neste sistema. Devido ao período de 

isolamento, não foi possível criar estratégias para o compartilhamento da base de dados 

para os estagiários que não possuem credenciais de acesso ao sistema 

In.Patrimonium.net. Dessa forma, as informações acrescentadas às 27 fichas foram 

organizadas em tabelas seguindo a orientação sequencial do In.Patrimonium.net, as 

quais encontram-se copiladas no último apêndice deste relatório33.   

Espera-se que o resultado prático desta investigação auxilie, no futuro, o 

processo de inventariação dos colaboradores da RMVNF tal qual como a criação de 

outros manuais que contribuam para o desempenho das funções museológicas. À 

exemplo de outros estudos sobre o tema de gestão de coleções, como o caso do projeto 

para o Museu do Exército, “a natureza e gestão de colecções dos museus militares na 

dependência da Direcção de História e Cultura Militar”(2011), elaborado pela museóloga 

Mariana Jacob Teixeira que também reflete a prática de registar-se os procedimentos 

realizados nos museus em relação à documentação existente em seus acervos.   

 

4.2.5. Visita à Quinta dos Cónegos 

Em 7 de Julho de 2020, tivemos a oportunidade de conhecer uma antiga 

habitação de Soledade Malvar, a Quinta dos Cónegos (figura 38), localizada na Rua do 

Souto, n.º 63, no município da Maia. A visita foi realizada com o apoio da RMVNF e da 

Câmara Municipal da Maia, mediada pelo Dr. Mário Aguiar, da unidade de turismo.  

 

32 Vê-se Apêndice G. 
33 Vê-se Apêndice H. 
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A intenção desta atividade foi levantar informações sobre o período em que 

Soledade Malvar viveu na residência, cruzando informações com os documentos 

fotográficos da época que consta no acervo da CMSM e, assim, complementar a 

biografia da colecionadora. 

Fomos apresentadas à casa construída no século XVIII, à sua história e também 

às transformações realizadas por seus antigos proprietários até o momento em que foi 

assumida a tutela pela Câmara Municipal da Maia. A visita no contexto do edifício teve 

como objetivo realçar os aspetos de recuperação, restauração e adaptações 

museológicas que foram feitas principalmente a partir de um incêndio no ano de 1991.  

 

Figura 38 - Fachada de entrada da casa da Quinta dos Cónegos 

 

Fonte: Imagem da autora 

Foi interessante ouvir e observar as técnicas de restauro realizadas nos espaços 

internos da casa, desenvolvidos com rigor e um alto investimento para que a 

recuperação fosse completa (figura 39). Cuidados com a conservação dos mobiliários e 

as artes decorativas, como, por exemplo, a estabilidade da temperatura ambiente e o 

controlo de luminosidade nos espaços, também foram mencionados e apontados ao 

longo da visita. 



   
 

101 

Figura 39 - Sala de estar da Quinta dos Cónegos 

 

Fonte: Imagem da autora 

No exterior, havia pequenas construções do período barroco e muito cuidado na 

manutenção dos jardins (figura 40). Ao conhecermos estas áreas externas, encontramos 

os lugares que Soledade Malvar foi fotografada de acordo com os registos documentais.  
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Figura 40 - Jardins da Quinta dos Cónegos 

 

Fonte: Imagem da autora 

 

A visita contribuiu para aprofundarmos conhecimentos sobre a temática de 

casas museu e conservação do património, e para a recolha de dados sobre a 

colecionadora que investigada. 
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4.2.6. Produção da Folha de Sala do Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa 

 

Durante o período de estágio e de forma a aprofundar a experiência de 

inventário e o conhecimento sobre os acervos das unidades museológicas da RMVNF, 

foi-nos lançado o desafio de colaborar na produção de conteúdo para a iniciativa do 

"Objeto em Destaque" do Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa. Este trabalho foi 

orientado por uma Técnica Superior, da área de História da Arte, da equipa da RMVNF, 

resultando num contributo para o estudo de alguns dos bens culturais em exposição 

permanente no museu. As peças foram selecionadas de acordo com a área de 

investigação de cada estagiária. Logo, foi-me atribuído, o conjunto de artefactos 

relacionados com a ourivesaria, a píxide, a custódia e o cálice com patena. 

A folha de sala respeitante à custódia (figura 41) foi distribuída em julho de 2020, sendo 

as restantes distribuídas no decorrer da iniciativa34. A informação recolhida neste 

processo de investigação e os estudos dos objetos serão inseridos nas fichas de 

inventário da base de dados InPatrimónio.Net e disponibilizadas ao público através da 

plataforma Famalicão ID. 

  

 

34 Ver em Apêndice C todas os textos elaborados para as folhas de sala nesta atividade. 
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Figura 41 - Modelo final da folha de sala e manuseio de artefacto para estudo 

 

Fonte: Reprodução do impresso distribuído pela RMVNF e imagem da autora 

Foi desafiador entrar em contacto com mundo dos objetos de culto católico e 

investigar os seus significados, simbologia e formas de representações. Foi-nos 

permitido, manusear e observar os objetos no seu local de exibição e descobrir outros 

objetos semelhantes. 

Esta experiência também proporcionou uma maior aproximação com outra 

unidade museológica da Rede de Museus e os seus colaboradores, enriquecendo em 

muito, as atividades práticas do exercício de estágio. 
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4.3. Serviços Educativos 

4.3.1.  “Cantigas de encantar: as tradições e a arte de bem receber” 

 

No dia 15 de janeiro, aconteceu o primeiro evento aberto ao público na CMSM. 

O “Cantar os Reis” já é uma tradição no calendário do museu, no qual a comunidade 

famalicense é recebida para celebrar e cantar as Janeiras (figura 42). Contribuímos com 

os preparativos do material a ser distribuído aos visitantes e com a organização do 

espaço de receção ao público. No decorrer da celebração, estive presente com os outros 

membros da equipa do museu, auxiliando e orientando os recém-chegados no que fosse 

necessário. 

Figura 42 - "Cantigas de encantar" na CMSM 

 

Fonte: Imagem da autora 

O evento lotou o museu e o público alegrou-se com as cantigas e o convívio 

social. No entanto, o acervo exposto ficou vulnerável durante o evento, devido ao 
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grande número de pessoas transitando no primeiro piso. Era necessário ter muita 

atenção para que os objetos não sofressem qualquer tipo de dano, uma vez que se 

encontravam sem proteção de vitrines.  

Para a próxima edição da atividade, será necessário ter maior atenção em 

relação ao número de lotação da casa e solicitar reforço aos recursos humanos para este 

dia de evento. Acompanhar o planeamento da atividade do museu e observar os 

métodos de organização da instituição foi muito importante para o processo de 

aprendizagem. 

 

4.3.2. Proposta de atividade para o Dia Internacional dos Museus 2020 

Em colaboração com a colega de estágio, Sofia Navalho, submeteu-se uma 

proposta de visita orientada para a Noite Europeia dos Museus a ser realizada no dia 16 

de maio de 2020. O projeto tinha intenção de apresentar ao público uma visita 

teatralizada com Soledade Malvar e uma amiga vinda do Brasil. 

A encenação ocorreria por toda a casa-museu, onde o público acompanharia a 

anfitriã Maria da Soledade contando curiosidades sobre as suas coleções de pintura e 

joalharia e também sobre aspetos da sua vida enquanto colecionadora, na companhia 

da amiga Priscila. Maria Soledade e Priscila guiariam e interagiriam com o público de 

forma descontraída, como uma visita casual. 

A atividade recebeu o nome de “Sejam bem-vindos a minha casa!” e teve como 

objetivo aproximar a comunidade local com a história da colecionadora e divulgar o 

acervo dos museus, bem como a narrativa dos objetos, através de uma visita orientada 

teatralizada. A intenção do programa era cativar os públicos e ampliar o conhecimento 

sobre a biografia de Soledade Malvar de forma dinâmica e criativa. 

Para esta proposta foi pensado o guião da visita orientada, a caracterização das 

personagens, a duração, o público-alvo e o plano orçamental para a realização da 

atividade. A proposta foi submetida para a RMVNF, mas não pode ser realizada devido 

à crise pandémica do vírus COVID-19, que acabou tendo por consequência o 
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encerramento dos museus do município. A RMVNF adaptou a programação do DIM 

2020 para um formato online, porém a proposta não foi desenvolvida, pois foi pensada 

com a intenção de ser presencial e estabelecer um contacto direto com o público e com 

os ambientes da casa-museu. 

 

4.4. Encontros Científicos 

 

4.4.1. IV Encontro da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão 

 

O IV Encontro da RMVNF (figura 43) aconteceu nos dias 25 e 26 de novembro de 

2019. O primeiro dia do encontro, realizado no Museu de Cerâmica Artística da 

Fundação Castro Alves, foi designado para a realização de atividades reflexivas e em 

equipa entre os membros da RMVNF. Estes exercícios foram orientados, num primeiro 

momento, pela Professora Dra. Alice Lucas Semedo. Em seguida, na parte da tarde, 

houve atividades em grupo sob a orientação da Adriana Paiva juntamente com Ana 

Fernandes, pertencente à empresa Enigmind que organiza exercícios para team 

building. 
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Figura 43 - IV Encontro da RMVNF Fundação Castro Alves 

 

Fonte: Imagem da autora 

No dia 26, o evento reuniu vários estudantes e profissionais de museologia no 

Museu Nacional Ferroviário - Núcleo de Lousado e teve como objetivo abrir um debate 

sobre a questão do “Ser Museu” no século XXI (figura 44).  

Foi também apresentado aos convidados o livro “Definir a missão... da 

necessidade ao desafio”, primeiro número da coleção monográfica “Ser e fazer museus 

no século XXI”, criado pela RMVNF. O documento resulta do projeto “Ser MuSeu” 

coordenado por Alice Semedo, que decorreu entre novembro de 2018 e 2019, no 

âmbito do III Encontro. O projeto contou com a participação e dedicação das equipas 

pertencentes às 12 unidades museológicas da Rede de Museus para a definição de 

Missão de cada Museu.  

O encontro possibilitou ouvir a reflexão de profissionais da museologia sobre 

questões relacionadas às necessidades de adaptação das instituições no século XXI, 

principalmente no sentido de comunicar com o seu público através de plataformas 

digitais e as exigências de utilizar estas ferramentas para ampliar o alcance de 
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informações para a comunidade. Foi discutido também o papel dos museus nos dias 

atuais na perspetiva abordada pelo ICOM na última conferência, em Kyoto35.  

O encontro Ser MuSeu foi transmitido por streaming, em tempo real, nas redes 

sociais da RMVNF para que todos tivessem acesso ao conteúdo.  

Figura 44 - Poster de divulgação do IV encontro da RMVNF 

 

Fonte: Reprodução do impresso distribuído pela RMVNF 

  

 

35  25.ª Conferência Geral do ICOM (International Council Museums) realizada em Kyoto, de 1 a 7 de 
setembro de 2019.  
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4.4.2. RVCC Profissional 

 

A primeira sessão do RVCC Profissional aconteceu no dia 9 de dezembro de 2019, 

com os colaboradores de diversas unidades culturais da RMVNV, no Museu Ferroviário 

do Núcleo de Lousado. O tema desta sessão foi sobre a ação de avaliação do projeto ser 

Museu.  

Na parte de componentes conceituais foram desenvolvidas questões de 

definição, objetivos da avaliação, abordagens teóricas e métodos, e técnicas de 

avaliação em museus. Em seguida, foi feita a reflexão prática de avaliação do processo 

"Ser Museu". A sessão foi muito relevante para a compreensão da importância de se 

avaliar projetos e como isso pode ser efetuado na prática com as equipas dos museus.  

Em 6 de janeiro de 2020, aconteceu a segunda sessão do RVCC Profissional de 

Museografia e Gestão do Património, na Fundação Cupertino Miranda. O tema desta 

sessão foi sobre o planeamento de uma atividade para o serviço educativo. Na primeira 

parte do dia tivemos uma visita às instalações (espaços públicos – biblioteca, museu, 

auditórios, livraria, vista da torre –, e bastidores – reservas, espaço que está a ser 

adaptado para torre literária). Houve um panorama da história e evolução da Fundação 

e como articulam os diferentes espaços e serviços relativamente aos seus públicos. 

No segundo momento, foi feito uma reflexão sobre o Serviços Educativo, 

nomeadamente qual a sua estrutura, recursos e programação, bem como a metodologia 

de conceção, implementação e avaliação das atividades. Seguindo para a atividade 

prática de realização e experimentação de atividades selecionadas do Serviço Educativo 

do Museu. A sessão na Fundação Cupertino Miranda foi bem lúdica e com a exposição 

de muitas ferramentas e instrumentos que podem ser utilizados e abordados na 

conceção de atividades para o serviço educativo, abrindo caminhos para explorar de 

forma criativa uma função quotidiana que é preciso estar sempre a desenvolver nos 

museus.  
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4.4.3. Reunião da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão 

 

Em 3 de fevereiro de 2020, aconteceu no Museu da Indústria Têxtil um encontro 

com as equipas colaboradoras das unidades museológicas da RMVNF. O objetivo da 

reunião foi apresentar o balanço do relatório anual de atividades em 2019, o 

planeamento para as atividades em 2020 e a proposta do programa para o Dia 

Internacional dos Museus. Foi mencionado também os trabalhos que estavam a ser 

desenvolvidos no âmbito do estágio curricular pelos respetivos estudantes, 

universidades e projetos, para os membros da Rede que estavam presentes.  

Após a apresentação, foi realizado o processo "Ser Museu | Definir a missão… da 

necessidade ao desafio", resultante do workshop que aconteceu em novembro de 2019, 

na semana do IV Encontro da Rede de Museus de VNF. A atividade pretendia avaliar 

como foi o processo das equipas na definição da missão das suas unidades museológicas 

ao longo do período de 100 dias de execução do projeto.  

Com isso, foi realizado um exercício em que cada equipa refletia sobre como 

tinha sido definir a missão do seu local de trabalho, quais dificuldades, sentimentos, 

expectativas e ferramentas que os ajudaram na elaboração dessa definição. Cada grupo 

teve aproximadamente 45 minutos para debater com as suas equipas internas e registar 

como havia sido o processo. Após essa análise, cada museu apresentou para as demais 

unidades a sua missão e o percurso feito para se chegar no resultado.  

Perceber os obstáculos, ou até mesmo, a naturalidade, como essas missões 

foram definidas por diferentes unidades museológicas foi muito enriquecedor. É notório 

que algumas instituições sabem exatamente o que são e representam e que outras 

tinham um trabalho maior a ser feito.  

Participar deste evento foi uma oportunidade de observar os métodos de 

avaliação dos projetos implementados após a sua conclusão.  
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4.5. Outras Atividades 

4.5.1. Tratamento Arquivístico 

 

A CMSM conta com um acervo documental e fotográfico inédito que necessita 

ser tratado adequadamente para que possa ser inserido na base de dados da RMVNF. 

Com isso, foi-nos proposto tratar estes arquivos sob a orientação e com a formação do 

Técnico Superior da Área de Arquivo. Além de desenvolver habilidades neste campo de 

extrema relevância da Museologia, foi possível coletar mais informações acerca da 

colecionadora através deste processo. 

Juntamente com a colega Sofia Navalho, participei num workshop no dia 5 de 

março de 2020, para a demonstração do uso da base de dados e de como as informações 

são inseridas campo a campo. Foi fornecido um documento para estudo de “Orientações 

de Descrição Arquivística”, publicado pela Direção Geral de Arquivos que tem como 

objetivo a normalização das descrições em arquivos. Também foi disponibilizado o 

“Manual de Procedimentos de Descrição Arquivística”, aplicado à base de dados da 

RMVNF, desenvolvido pelo Técnico Superior. 

Experienciamos a possibilidade de receber uma breve formação interna para 

compreender os procedimentos relacionados com a gestão e o inventário de arquivos e 

a sua adaptação para o contexto de acervos documentais em museus. Ficamos ainda a 

conhecer os procedimentos específicos que estão a ser implementados na CMSM, tendo 

em conta que ainda não existia um levantamento e inventário do acervo documental, 

constituído essencialmente por manuscritos com poemas da Soledade Malvar, 

fotografias, plantas e livros. 

Infelizmente, esta tarefa não pode ser concluída em decorrência do plano de 

contingência adotado diante do avanço no número de casos de Covid-19, suspendeu as 

atividades por tempo indeterminado. No entanto, a informação compartilhada 

connosco sobre este tema e o processo inicial que transcorreu com os arquivos, foi 

muito valioso para a aprendizagem e a experiência do estágio.  
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Considerações Finais  

A tipologia museológica de casas-museu permite entrar em contacto com um 

mundo de memórias e preciosidades pertencentes ao seu antigo proprietário. Construir 

a narrativa de uma instituição que pretende preservar a imagem de um personagem, 

apresentar como era o seu modo de vida e exibir as suas coleções particulares, não é 

tarefa fácil. Este processo de investigação começou com o esforço para reunir 

informações sobre a vida pessoal de Soledade Malvar, as suas práticas de colecionar e o 

estudo da sua coleção de joalharia, de modo a contribuir com novas informações sobre 

a coleção e a colecionadora, enriquecendo comunicação do museu. 

Os processos de investigação necessitam de organização e empenho para 

responder ao que se procura inicialmente. Para além dos obstáculos normais, o contexto 

da crise de COVID-19 que ameaçou a vida de toda a população e a estabilidade da forma 

como era conhecida no mundo não foi favorável. No âmbito do estágio curricular, houve 

interrupções no quotidiano programático das atividades na CMSM, o que impossibilitou 

a vivência com os públicos e eventos agendados, como a programação presencial do Dia 

Internacional dos Museus organizado pela Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão 

e muitos outros. 

As entrevistas planeadas inicialmente, que tinham como objetivo recolher 

informações sobre a colecionadora, não se puderam ser realizar por envolver 

informantes em idade avançada e com dificuldade de estabelecer contacto físico e até 

mesmo virtual. No entanto, após o retorno de alguma normalidade, foi possível executar 

com sucesso as entrevistas com algumas pessoas, eleitas como “peças-chaves” para esta 

investigação. Tal foi o caso do Sr. António Alves de Carvalho, motorista de Soledade 

Malvar, e da Sra. Alexandrina Costa, inventariante da coleção na época em que foi doada 

à CMVNF. Dessa forma, foi necessário adaptar os objetivos e encontrar soluções dentro 

das possibilidades existentes. 

Novas estratégias foram planeadas, tornando regulares as reuniões de vídeo 

chamada com as pessoas envolvidas nesta investigação para que o trabalho continuasse 

vivo e ativo durante um período tão dramático na vida de todos. O estudo ficou mais 
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isolado da casa-museu, mas com a forte presença virtual da colega Sofia Navalho. 

Permanecemos em constante contacto para executar a revisão retrospetiva das fichas 

de inventário das coleções e todas as outras questões relacionadas com instituição que 

compartilhamos juntas durante o período de estágio. 

As orientações com a Professora Doutora Alice Semedo foram muito mais 

frequentes do que o habitual, ato crucial para o andamento dessa pesquisa durante o 

longo período de isolamento. O apoio e acompanhamento, com certeza, foram a força 

motriz para que a investigação não fosse interrompida. 

As informações que eram necessárias a nível documental e a rede de contactos 

com os entrevistados foram viabilizados de forma eficaz pela equipa da RMVNF 

composta por técnicos superiores. Sem o esforço e a colaboração do núcleo da CMVNF 

não seria possível aceder a informações e estar em contacto com o acervo da coleção 

de joias da Casa-Museu Soledade Malvar. 

No tocante ao tema abordado, espera-se ter contribuído para a documentação 

da biografia de Maria Soledade Ramos Malvar e que possam ser acrescentadas 

informações para a construção da narrativa do museu, ampliando o conhecimento sobre 

a coleção e a colecionadora. No que envolve a questão de género, é importante ressaltar 

que há poucas casas-museu em Portugal que procuram preservar a memória de 

colecionadoras ou figuras públicas femininas sendo esta uma importante abordagem 

para novos caminhos a serem construídos.  

O contacto com a coleção de joalharia na CMSM e os desdobramentos do estudo 

sobre ourivesaria popular portuguesa constituíram uma vivência única acerca do que 

esperava encontrar no campo de estudo e gestão de coleções e na prática museológica. 

Acredita-se que a relevância desta investigação se relaciona com a ausência de 

coleções públicas de joalharia denominada de ouro popular, categoria definidora de um 

recorte importante desta tipologia de artefactos tradicionais do norte de Portugal. 

Embora o tema da joalharia, inserida no campo das artes decorativas, esteja relacionado 

com o luxo e poder, falar sobre o ouro popular é dar voz às pessoas e tradições que 

giram em torno destes artefactos. Além disso, entende-se que é uma forma de dar 
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visibilidade à cultura material de classes sociais que nem sempre foram representadas 

ao longo da vasta história da joalharia.  

Importa sublinhar que é preciso prestar atenção aos museus locais, contribuindo 

para com investigação dos seus acervos, para que a comunidade de determinado 

território tenha acesso às informações daquilo que constitui o seu património e a sua 

história.  

O processo de aprendizagem neste estágio contou com elementos de 

componentes teóricos abordados nas unidades curriculares do primeiro ano do 

Mestrado, aliado a metodologias de trabalho e processos colaborativos. Ainda que o 

plano de estágio tenha sofrido adaptações ao longo do ano, as experiências vividas na 

instituição de acolhimento foram extremamente gratificantes e aplicáveis na esfera 

quotidiana da museologia. Esta investigação só pode ser concluída com o apoio e o 

suporte de mestres e colegas que inspiraram e contribuíram de alguma forma para o 

desenvolvimento deste trabalho. 
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Anexo A – Escritura de Doação (CMVNF) 
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Anexo B – Documento de Atualização do Espólio Doado por Soledade Malvar 
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Apêndice A – Cronologia de Maria Soledade Ramos Malvar.  

Fonte: Gráfico de própria autoria. 
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Apêndice B - Tabela e Legendas de Controle das Atividades Realizadas Durante o Período 

de Estágio. 
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Legendas 

  
Tipo de Atividade No de Horas de 

Atividades 

 

    
 

Orientação Tutorial 25 
 

    
 

Conferências e 
Seminários 

24 
 

    
 

Atividades CMSM 126 
 

    
 

Formação e 
Atividades Rede de 
Museus 

42 
 

    
 

Leitura e Produção 
Textual 

294 
 

    
 

Cursos e Formações 
Relacionadas 

66 
 

   
Total:  577 Horas  

 

      

      

Data Início Término Atividades Participantes / Onde Horas 

      

23/09/2019 10:00 13:00 Orientação Tutorial Alice Semedo, Eva 
Cordeiro e Liliana 
Aguiar (FLUP) 

3 

24/09/2019 10:00 17:00 FLUP Seminário I Alice Semedo e Paula 
Menino Homem - 
Palestras 

6 

08/10/2019 10:00 17:00 Revisão de Bibliografia Biblioteca FLUP 6 

10/10/2019 10:00 17:00 Revisão de Bibliografia Biblioteca FLUP 6 



   

 

2 

16/10/2019 10:00 12:00 Visita de Estudo Alice Semedo - ISEP 2 

22/10/2019 17:00 18:00 Orientação Tutorial Alice Semedo e Sofia 
Navalho (FLUP) 

1 

23/10/2019 14:00 18:00 Conferência Eco Museu Vivianne Ribero 
(UNIRIO) - FLUP 

4 

29/10/2019 14:00 16:00 Reunião Mariana Jacob 
- Assinaturas 

CMSM e Câmara 
Municipal de VNF 

2 

04/11/2019 14:00 18:00 Conferência Gestão de 
Coleções 

Juliana Alves (FLUP) 4 

07/11/2019 10:00 17:00 Visita aos Museus da 
Rede VNF 

FCM, CBM, CMSM, 
MAS, MFL 

6 

13/11/2019 10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Biblioteca FLUP 6 

19/12/2019 10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Biblioteca FLUP 6 

15/11/2019 10:00 17:00 Conferência: VI 
Encontro da Associação 
Portuguesa de Casas 
Museu  

Faculdade de Letras de 
Coimbra 

6 

20/11/2019 10:00 17:00 Visita aos Museus da 
Rede VNF 

Casa de Camilo + 
Guerra Colonial 

6 

25/11/2019 10:00 17:00 Formação RVCC Rede 
de Museus 

Fundação Castro Alves 6 

26/11/2019 14:00 18:00 IV Encontro da Rede de 
Museus 

Museu Ferroviário de 
Lousado 

4 

03/12/2019 10:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa-Museu Soledade 
Malvar 

6 

05/12/2019 10:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa-Museu Soledade 
Malvar 

6 

09/12/2019 10:00 17:00 Formação RVCC - 
Avaliação 

Museu Ferroviário de 
Lousado 

6 



   

 

3 

10/12/2019 10:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa-Museu Soledade 
Malvar 

6 

12/12/2019 10:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa-Museu Soledade 
Malvar 

6 

17/12/2019 10:00 18:00 Apresentação Pública + 
Apontamentos  

Alice Semedo e 
Mariana Jacob - FEUP 

7 

18/12/2019 10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Biblioteca FLUP 6 

19/12/2019 10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Biblioteca FLUP 6 

26/12/2019 10:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

CMVNF 6 

02/01/2020 10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Biblioteca FLUP 6 

03/01/2020 10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Biblioteca FLUP 6 

06/01/2020 10:00 17:00 Formação RVCC - 
Serviço Educativo 

Fundação Cupertino 
Miranda 

6 

07/01/2020 10:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa Museu Soledade 
Malvar 

6 

08/01/2020 10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Biblioteca FLUP 6 

09/01/2020 10:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa Museu Soledade 
Malvar 

6 

14/01/2020 10:00 17:00 Atividades de 
Assistência à Dra 
Rosário 

Casa Museu Soledade 
Malvar 

6 

15/01/2020 12:30 18:30 Evento no Museu/ 
Canto de Reis 

Casa Museu Soledade 
Malvar 

6 

16/01/2020 10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Biblioteca FLUP 6 
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21/01/2020 10:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa Museu Soledade 
Malvar 

6 

23/01/2020 10:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa Museu Soledade 
Malvar 

6 

28/01/2020 14:00 15:00 Orientação Tutorial Alice Semedo e Sofia 
Navalho (FLUP) 

1 

30/01/2020 10:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa Museu Soledade 
Malvar 

6 

03/02/2020 14:00 17:00 Reunião DIM - Rede de 
Museus 

Museu da Indústria 
Têxtil 

3 

04/02/2020 10:00 12:00 Orientação Tutorial Mariana Jacob (CMSM) 2 

04/02/2020 13:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa Museu Soledade 
Malvar 

4 

06/02/2020 10:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa Museu Soledade 
Malvar 

6 

07/02/2020 10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Biblioteca FLUP 6 

10/02/2020 10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Biblioteca FLUP 6 

11/02/2020 10:00 12:00 Reunião Eva Cordeiro Museu de Arte Sacra 
Capela da Lapa 

2 

11/02/2020 13:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa Museu Soledade 
Malvar 

4 

13/02/2020 10:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa Museu Soledade 
Malvar 

6 

18/02/2020 10:00 12:00 Reunião Eva Cordeiro Museu de Arte Sacra 
Capela da Lapa 

2 
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18/02/2020 13:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa Museu Soledade 
Malvar 

4 

19/02/2020 09:30 17:00 Curso: Acesso Universal 
às Coleções de Museus 
e Arquivos  

Acesso Cultura - Casa 
Allen 

6 

20/02/2020 10:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa Museu Soledade 
Malvar 

6 

21/02/2020 10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Biblioteca FLUP 6 

26/02/2020 10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Biblioteca FLUP 6 

27/02/2020 10:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa Museu Soledade 
Malvar 

6 

24/02 a 
28/02 

10:00 12:00 Estudo de Coleção de 
Arte Sacra  

Capela da Lapa - A/C: 
Eva Cordeiro  

10 

03/03/2020 10:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa Museu Soledade 
Malvar 

6 

05/03/2020 10:00 17:00 Workshop Tratamento 
Arquivístico  

Pedro Ferreira e 
Mariana Jacob - CMSM 

6 

10/03/2020 10:00 11:00 Orientação Tutorial Alice Semedo e Sofia 
Navalho (FLUP) 

1 

12/03/2020 10:00 17:00 Atividades e Consulta 
Acervo Documental 

Casa Museu Soledade 
Malvar 

6 

12/03/2020 11:00 13:00 Orientação Tutorial Mariana Jacob (CMSM) 2 

16/03 a 
20/03 

10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Quarentena COVID-19 30 

23/03 a 
27/03 

10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Quarentena COVID-19 30 

30/03 a 
03/04 

10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Quarentena COVID-19 30 
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06/04 a 
19/04 

18:00 20:30 Curso Mooc: 
Documentação de 
Acervo Museológico 

IBRAM - Instituto 
Brasileiro de Museus 

40 

06/04 a 
10/04 

10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Quarentena COVID-19 30 

08/04/2020 10:30 12:30 Reunião MMUS Paula e Comissão 
Científica (Zoom) 

2 

13/04 a 
17/04 

10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Quarentena COVID-19 30 

15/04/2020 09:00 13:00 Conferência: MuSA Zoom 4 

20/04 a 
24/04 

10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Quarentena COVID-19 30 

21/04/2020 14:30 15:30 Orientação Tutorial Alice Semedo 
(Individual/Skype) 

1 

27/04 a 
01/05 

10:00 17:00 Leituras + Produção 
Textual 

Quarentena COVID-19 30 

28/04/2020 11:00 12:00 Orientação Tutorial Alice Semedo e Sofia 
Navalho (Skype) 

1 

23/04 a 
03/05 

18:00 20:00 Curso Mooc: Inventário 
Participativo 

IBRAM - Instituto 
Brasileiro de Museus 

20 
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Apêndice C – Folhas de Sala do Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa 

Texto sobre estudo de artefactos religiosos de ourivesaria destinado para as 

folhas de Sala do Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa 
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“Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos, e todos 

beberam” (Marcos 14:23) 

Cálice e Patena 

Alfaias usadas na celebração de missa. Material constituído por prata do século 

XX. Oferecidas ao museu pelo Monsenhor Fernandes da Silva.  

Dimensões: 64 x 33 x 15cm 

Peso: 0,765 kg 

Inventário No 36 

 

O cálice é um recipiente com copa e pé alto, feito vulgarmente em metal nobre, 

de ouro ou prata. A palavra do latim calix (em grego, kylix) designa um vaso em forma 

de taça para beber. 

A patena é um pequeno prato consagrado, geralmente em ouro ou prata 

dourada, utilizado durante a missa, para colocar a hóstia, antes e depois da consagração, 

e para recolher eventuais partículas. De forma circular, pode ser decorado, no reverso, 
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com uma representação religiosa, símbolos eucarísticos ou ainda uma inscrição. A 

patena costuma fazer conjunto com o cálice e a píxide. Na Liturgia Eucarística, o cálice 

simboliza o Sangue 

de Cristo e a patena destina-se a conter a Hóstia Maior ou Magna que simboliza 

o Corpo de Cristo. Ambos nos remetem para a Última Ceia.  

O objeto de destaque trata-se de um artefacto de ourivesaria cujos símbolos 

foram fabricados pelos processos de fundição, incisão e cinzelagem. São representados 

diversos tipos de folhagens e flores, como: flor de lis, hibiscus, tulipas e rosas. Há 

também diversos motivos eucarísticos neste objeto como o cordeiro, o pelicano e a fênix 

renascida, somado aos motivos da paixão como as cincos lanças, a coroa de espinhos e 

a cruz. O cálice é confeccionado em prata com detalhes em prata dourada.   

 

Bibliografia 

 

ALDAZÁBAL, José (s/d). Dicionário Elementar de Liturgia. Secretariado Nacional 

de Liturgia. Disponível em: 

http://www.liturgia.pt/dicionario/dici_ver.php?cod_dici=124 

MACHADO, Rosário Correia (org.), 2017. A Eucaristica, Fonte de Misericórdia e 

Alegria - Catálogo da Exposição de Arte Sacra da Vigararia de Paços de Ferreira. Ed: 

Centro de Estudos do Românico e do Território.  

Universidade Católica Portuguesa. Fundação da Casa de Bragança (2004). 

Thesaurus – Vocabulário de Objetos de Culto Católico. Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

por Thalita Sbragio, em 05/03/2020. 
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 “Lá dentro, a mais pequenina píxide que já vi na minha vida. De prata brilhante. O seu destino 

era levar as hóstias consagradas para a comunhão dos doentes: mão engenhosa de artesão popular a 

envolveu naquele mimoso estojo!”  

(D. Albino Mamede Cleto, Presidente da Comissão Episcopal 

 para os Bens Culturais da Igreja, Portugal, 2004) 

Píxide 

Vaso de prata destinado a guardar as partículas, do século XIX.  

Foi puncionada pela contrastaria do Porto.  

Dimensões: 20 x 7cm 

Peso: 204,4 g  

Inventário No 41 

 

A Píxide é um artefacto religioso utilizado nas cerimônias eucarísticas cuja função 

é guardar as hóstias ou partículas consagradas e para a sua distribuição durante a 

comunhão. Costuma fazer conjunto com o cálice e patena. Este objeto é composto por 

uma copa com tampa. Possui o formato de uma taça com nó central na haste. Sua base, 

ou copa, apresenta motivos fitomórficos, com trabalhos em cinzelagem e repuxo, 

técnica muito utilizada na ourivesaria portuguesa que permite adicionar relevo às 
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superfícies do metal. A tampa apresenta uma cruz ornamental sobreposta no topo.  A 

base é confeccionada em prata dourada, pois por regra, o seu interior onde é 

armazenada a hóstia, deve ser constituída por metal nobre. Este artefato, também 

considerado um estojo, era utilizado para transportar as hóstias para os doentes.  

O objeto em destaque faz parte da coleção de ourivesaria do Museu de Arte 

Sacra e trata-se de um delicado objeto de culto católico da segunda metade do século 

XIX.  

Informação Adicional 

 

A Píxide também pode ser conhecida como Cibório e faz parte do conjunto de 

alfaias liturgicas utilizadas nos cultos católicos.  

O termo píxide tem origem no grego, pyxís-ídos, e latino, pyxis-ĭdis. O termo 

cibório tem também origem no grego, kibórion, e no latim, ciborĭu. 

A sua função é guardar as hóstias consagradas, servindo também para distribuir 

a Comunhão e expor o Santíssimo Sacramento. A píxide ou cibório deve ser 

confecionada em metais nobres, como a prata ou o ouro e em modo geral, é 

representada em forma de caixa de fundo plano, como um estojo, ou de cálice com pé, 

sempre com tampa. É comum colocar no cume da tampa uma pequena cruz. 

Bibliografia 

ALDAZÁBAL, José (s/d). Dicionário Elementar de Liturgia. Secretariado Nacional 

de Liturgia. Disponível em: 

http://www.liturgia.pt/dicionario/dici_ver.php?cod_dici=124 

MACHADO, Rosário Correia (org.), 2017. A Eucaristica, Fonte de Misericórdia e 

Alegria - Catálogo da Exposição de Arte Sacra da Vigararia de Paços de Ferreira. Ed: 

Centro de Estudos do Românico e do Território.  

Universidade Católica Portuguesa. Fundação da Casa de Bragança (2004). 

Thesaurus – Vocabulário de Objetos de Culto Católico. Lisboa. 

 

por Thalita Sbragio, em 05/03/2020
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Apêndice D - Modelo do Protocolo de Consentimento Informado para Tratamento de 

Dados dos Entrevistados.  
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Protocolo de Consentimento Informado     

Agradecemos a disponibilidade para participar neste estudo realizado por nós, Sofia 

Navalho e Thalita Sbragio, sob a orientação da Professora Doutora Alice Lucas Semedo, no 

âmbito do Mestrado em Museologia, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Temos 

a certeza de que as informações partilhadas serão de extrema importância para a realização 

desta investigação, que foi planeada para ser um contributo válido para os processos de análise 

no âmbito do Estudo de Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu Soledade Malvar da 

Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão (RMVNF).     

Esta fase da investigação tem como objetivo levantar informações sobre a vida da 

colecionadora Soledade Malvar e a Casa-Museu e obter dados sobre os objetos das coleções de 

pintura e joalharia para os respectivos estudos de coleções. A recolha destes dados será feita 

através de entrevistas gravadas e transcritas posteriormente. As entrevistas acontecerão na 

Casa-Museu Soledade Malvar com a autorização prévia da Rede de Museus de Vila Nova de 

Famalicão.   

Salienta-se que a participação neste estudo é voluntária e o colaborador poderá desistir 

a qualquer momento, sem que essa decisão se reflita em qualquer prejuízo. Toda a informação 

obtida neste estudo será estritamente confidencial e a identidade de seus participantes não será 

revelada em qualquer relatório ou publicação, ou a qualquer pessoa não relacionada 

diretamente com este estudo, a menos que seja autorizada por escrito.   
  

Eu, _____________________________________, com número de cartão cidadão no 

____________________, estou ciente e aceito participar de livre vontade da recolha de dados 

do referido estudo. 

Data ___/___/_____ 

Assinatura 

__________________________________________________________________  
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Apêndice E - Protocolo Administrativo de Entrevistas a Alexandrina Costa e António 

Alves   

O documento contém os objetivos da entrevista, o guião utilizado e o protocolo 

efetuado.  
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Guião e Protocolo de Administração de Entrevista a Alexandrina Costa  

Mestrado em Museologia 

Junho 2020 

 

Data: 16/06/2020                                                                                     

Iniciou-se às: 14:00h 

Terminou às: 15:00h 

 

Local da entrevista: Casa-Museu Soledade Malvar  

Local da entrevista: Sala de Jantar, 1.º piso. Disposição de três cadeiras em 

círculo. Aparelhos: Utilização de um gravador de áudio portátil e um telemóvel 

adicional para a captação de imagens e som no decorrer da entrevista. 

Participante: Alexandrina Costa (CMVNF) 

Entrevistadoras / Moderadoras: Sofia Navalho e Thalita Sbragio (FLUP) 

 

Protocolo  

 
1. Agradecimento pela disponibilidade e a intenção da D. Alexandrina Costa em 

compartilhar as suas vivências e informações sobre as coleções e a colecionadora 

Soledade Malvar.  À Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a toda a equipa da 

Casa-Museu Soledade Malvar em tornar possível a organização desta sessão.  À Mestre 

Mariana Jacob Teixeira e ao Bruno Peliteiro Gomes pela intermediação do contacto com 

a D. Alexandrina. 

A recolha das informações nesta entrevista certamente contribuirá em muito para a nossa 

investigação no âmbito do Mestrado em Museologia.  
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2. Breve apresentação do caráter da investigação acerca do Mestrado em 

Museologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e expor os objetivos da 

entrevista. 
3. Conduzir a entrevistada ao local em que serão feitas as perguntas e deixá-la 

confortável ao ambiente.  
4. Posicionar os aparelhos que farão o registo de áudio e imagem das informações 

coletadas na entrevista.  
5. Iniciar a comunicação seguindo o guião de entrevista semi-estruturadas.  
6. Finalizar a entrevista, falando sobre as questões de metodologia de trabalho 

proposta para os meses seguintes. 
7. Pedir para que assine o Protocolo de Consentimento Informado. 

 

Objetivos 

 

1. Compreender aspetos da vida pessoal da colecionadora e suas motivações. 

2. Descobrir informações sobre os objetos das coleções de pintura e joalharia 

e  

dados sobre locais onde possivelmente a colecionadora adquiriria as 

suas peças.  

3. Compreender aspetos da normalização adotada para o preenchimento das 

fichas  

de inventário das coleções, especificamente nas coleções de pintura e 

joalharia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



   

 

3 

 

 

 
 

Guião e Protocolo de Administração de Entrevista a António Alves de Carvalho  

Mestrado em Museologia 

Junho 2020 

 
  

Data: 23/06/2020  

Iniciou-se às: 15:00h 

Terminou às: 16:15h 

 

Local da entrevista: Casa-Museu Soledade Malvar  

Local da entrevista: Sala de Jantar, 1.º piso. Disposição de três cadeiras em círculo. 

Aparelhos: Utilização de um gravador de áudio portátil e um telemóvel adicional 

para a captação de imagens e som no decorrer da entrevista. 

Participante: Sr. António Alves de Carvalho 

Entrevistadoras / Moderadoras: Sofia Navalho e Thalita Sbragio (FLUP) 

 
Protocolo  

1. Agradecimento pela disponibilidade e a intenção do Sr. António em compartilhar as suas 

vivências e informações sobre as coleções e a colecionadora Soledade Malvar.  À Câmara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão e a toda a equipa da Casa-Museu Soledade Malvar 

em tornar possível a organização desta sessão.  À Mestre Mariana Jacob Teixeira e ao 

Bruno Peliteiro Gomes pela intermediação do contacto com o Sr. António. A recolha das 

informações nesta entrevista certamente contribuirá em muito para a nossa investigação 

no âmbito do Mestrado em Museologia.  
2. Breve apresentação do caráter da investigação acerca do Mestrado em Museologia pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto e expor os objetivos da entrevista. 
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3. Conduzir a entrevistada ao local em que serão feitas as perguntas e deixá-lo confortável 

ao ambiente.  
4. Posicionar os aparelhos que farão o registo de áudio e imagem das informações 

coletadas na entrevista.  
5. Iniciar a comunicação seguindo o guião de entrevista semi-estruturadas.  
6. Finalizar a entrevista, falando sobre as questões de metodologia de trabalho proposta 

para os meses seguintes.  
7. Pedir para que assine o Protocolo de Consentimento Informado. 

 
Objetivos 

1. Compreender aspetos da vida pessoal da colecionadora e suas motivações. 

2. Descobrir informações sobre os objetos das coleções de pintura e joalharia e  

dados sobre locais onde possivelmente a colecionadora adquiriria as suas peças.  

3. Coletar memórias e histórias da vida de Soledade Malvar relacionada às suas 

coleções e a sua casa.  
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Apêndice F – Guião de Entrevistas a Alexandrina Costa e António Alves 

Matriz com as questões e objetivos específico para cada entrevistado.     
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Matriz: Questões e objetivos de análise elaboradas para a 

entrevista de Alexandrina Costa36 
 
 

Bloco A 
 

 

 

 

 

Sobre a 
Colecionadora 

Objetivos de Análise Questões 

Contextualizar o 

papel da Sra Alexandrina 

nas funções do Museu 

durante o período de 

criação e abertura.  
 
Compreender 

aspetos da vida pessoal da 

colecionadora e suas 

motivações.  

Em que período a 

sra. exerceu atividades na 

Casa-Museu Soledade 

Malvar e quais funções 

ficou responsável?   

Houve contacto 

com a D. Soledade Malvar 

entre o processo de 

doação do espólio e a 

abertura do Museu?  

D. Soledade teve 

alguma formação para 

atuar como antiquária? 

Com quem aprendeu?  

Havia alguma 

ligação, ou interesse, de 

Soledade Malvar nas 

festas populares do norte 

de Portugal? Como por 

exemplo, a da Romaria da 

Nossa Senhora da Agonia 

em Viana do Castelo?  
 

 

Bloco B 
 

Objetivos de 
Análise 

Questões 

 

36 Documento produzido pela autora deste Relatório e pela colega Sofia Navalho, durante o 

estágio efetuado no âmbito do Mestrado em Museologia. 
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Sobre os 

objetos da 

coleção e como 

foram 

adquiridos 

Descobrir 

informações sobre os 

objetos das coleções 

de pintura e joalharia. 
 
Levantar 

dados sobre locais 

que possivelmente a 

colecionadora 

adquirira suas peças. 

Havia alguma joia da coleção 

que era de uso pessoal de Soledade 

Malvar?  
* Na coleção de joias, há um 

colar de magistrado. Soledade teria 

herdado o adorno de algum 

familiar?   

As peças da coleção de 

joalharia podem ser 

majoritariamente designadas como 

joias de ouro popular, uma categoria 

muito recorrente na região rural do 

Minho no século XIX. Havia uma 

intenção por parte da colecionadora 

em coletar este tipo de peças 

especificamente?  

Houve alguma dificuldade no 

processo de avaliação das peças, 

tanto pintura quanto joalharia? 

Existe algum registo de 

compra de algum objeto de pintura 

ou de joias? 

 
Bloco C 

 
Sobre o 

espaço 

expositivo e as 

fichas de 

inventário 

Objetivos de Análise Questões 

Compreender o plano 

expositivo inicial e como as 

peças foram distribuídas nos 

espaços da casa.  
 
Compreender aspetos da 

normalização adotada para o 

preenchimento das fichas de 

inventário das coleções, 

especificamente nas coleções de 

pintura e joalharia. 

Foram dadas 

algumas indicações, por 

parte de Soledade Malvar, 

sobre quais as peças que 

esta queria que fossem 

expostas?  

Qual o critério de 

seleção das peças em 

exposição e quem foi o 

responsável por esta 

seleção?  

A peça "Um riacho" 
(Milheiroz), da autoria de 
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Júlio Ramos, encontra-se 

na sala do 1°andar. Esta já 

foi exposta em qualquer 

outro local da Casa-

Museu?  

Qual norma de 

inventário foi utilizado 

inicialmente para os 

preenchimentos das 

fichas?  
 

 

 

 
 

Matriz: Questões e objetivos da análise elaboradas para a 
entrevista a António Alves de Carvalho37 

 
 

Bloco A 
 

 

 

 

 

Sobre a 
Colecionadora 

Objetivos de Análise Questões 

Contextualizar o papel 

do Sr António na vida de 

Soledade Malvar. 
 

Compreender aspetos 

da vida pessoal da 

colecionadora e suas 

motivações.  

Como classifica a sua relação com 

Soledade Malvar? 

Em que período o Sr. António esteve 

a trabalhar para a D. Soledade 

Malvar?  

Soledade Malvar tinha uma ligação 

forte com a Natureza ou o campo? 

Havia alguma ligação, ou interesse, 

de Soledade Malvar nas festas 

populares do norte de Portugal? 

Como por exemplo, a da Romaria da 

 

37 Documento produzido pela autora deste Relatório e pela colega Sofia Navalho, durante o 

estágio efetuado no âmbito do Mestrado em Museologia. 
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Nossa Senhora da Agonia em Viana 

do Castelo?  
 

Bloco B 
 

Sobre os 

objetos da 

coleção e 

como foram 

adquiridos 

Objetivos de Análise Questões 

Descobrir 

informações sobre 

os objetos das 

coleções de pintura e 

joalharia. 
 

Levantar dados 

sobre locais que 

possivelmente a 

colecionadora 

adquirira as suas 

peças. 

Em que leilões e antiquários Soledade 

comprava as obras? 

Como é que Soledade transportava as 

peças que comprava?  

Em que local a colecionadora comprou 

a pintura “Um riacho” (Milheiroz)? 

A colecionadora guardava algum registo 

da compra das peças que comprava?  

  
Havia alguma joia da coleção que era de 

uso pessoal de Soledade Malvar?  
* Na coleção de joias, há um colar de 

magistrado. Soledade teria herdado o 

adorno de algum familiar?  
  

As peças da coleção de joalharia podem 

ser majoritariamente designadas como 

joias de ouro popular, uma categoria 

muito recorrente na região rural do 

Minho no século XIX. Havia uma 

intenção por parte da colecionadora em 

coletar este tipo de peças 

especificamente? 
  

Segundo a Dona Alexandrina, Soledade 

viveu durante um período de tempo na 

Maia. Sendo que Milheirós pertence ao 

concelho da Maia, acha que esse dado 

poderá ter influenciado a compra da 

pintura “Um riacho” (Milheiroz)?  
 

Bloco C Objetivos de Análise Questões 
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Sobre o espaço 

expositivo e as 

fichas de 

inventário 

Descobrir informações 

sobre o papel de Soledade 

Malvar na organização dos 

objetos na Casa-Museu 
 

Compreender o que levou a 

colecionadora a doar a sua 

coleção e habitação 

Quando surgiu a ideia, por 

parte de Soledade Malvar, de 

doar a sua coleção e casa e 

qual a razão?  

Foram dadas algumas 

indicações, por parte de 

Soledade Malvar, sobre quais 

as peças que esta queria que 

fossem expostas?  
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Apêndice G – Documentação Restrospetiva 

Foi desenvolvido em colaboração com a colega de estágio Sofia Navalho um 

“Contributo para a criação de um manual de preenchimento das fichas de inventário de 

coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu Soledade Malvar”. O documento 

apresenta uma breve introdução sobre o processo de consulta, análise e elaboração do 

inventário de pintura e joalharia da CMSM, indicando concretamente os dados que 

foram alterados e acrescentados.   
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Contributo para a criação de um manual de 

preenchimento das fichas de inventário de coleções de pintura 

e joalharia da Casa-Museu Soledade Malvar 

Um dos elementos fundamentais, e que contribui para assegurar a segurança do 

acervo de qualquer instituição museológica, é o inventário das suas coleções. Se não for 

efetuada, pode constituir um grande risco de perda de peças e impossibilitar a prática 

da gestão das coleções (Sistemas do Futuro, Lda., s/d, p.24). 

Segundo a Lei-Quadro dos Museus Portugueses, as instituições museológicas 

devem proceder à inventariação e documentação dos seus bens culturais. Deve-se, 

obrigatoriamente, elaborar um inventário museológico aos objetos incorporados e 

documentar o direito de propriedade desses bens (AR, n.º 47/2004, 2004, p.3). 

No âmbito da realização do estágio, integrado no Mestrado em Museologia e 

elaborado na CMSM, foi proposta a análise de todas as fichas de inventário de pintura e 

joalharia existentes na CMSM (das mais antigas até às mais recentes) e a elaboração de 

um inventário retrospetivo.  

Para a concretização deste documento foi efetuada primeiramente uma 

pesquisa sobre a definição de documentação retrospetiva, que é definida como um 

“processo contínuo através do qual a documentação incompleta, inadequada e 

incorreta é melhorada” (Collections Trust, s/d, p.1).  

O passo seguinte foi a consulta e análise das fichas de inventário da CMSM. A 

partir desta, compreendeu-se a existência de cinco fases de maturação do inventário 

dos objetos desta instituição museológica. 
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Um dos inventários consultados trata-se de um conjunto de fichas, em 

documento Word, cujo título apresentado é “Coleção da Casa-Museu Soledade Malvar”. 

Os objetos são descritos em apenas uma frase, que inclui uma descrição da peça e uma 

datação da mesma (aproximada ou concreta). Existe também um outro modelo de 

inventário, que possui 4 categorias (título; técnica; autoria e dimensão) e um outro, 

organizado em tabela, composto por 6 categorias (número de ordem; números de 

inventário (cadastro); matéria e processos de execução; descrição; dimensões e peso; 

origem do fabrico, época). 

Posteriormente foi feita uma análise do In Patrimonium.net (sistema de gestão 

do património cultural, criado pela Sistemas do Futuro), cujo objetivo é dar resposta às 

necessidades das instituições que pretendem gerir o acervo, de forma eficiente, através 

de uma ferramenta, disponibilizada em rede. A esta aplicação pode aceder-se a partir 

de qualquer browser, pois está inserida em servidores na “cloud”, facilitando as 

atualizações e manutenções que se pretendem efetuar (Sistemas do Futuro, Lda., p.1). 

O In Patrimonium.net é utilizado pela RMVNF, incluindo a CMSM. Seguidamente 

verificou-se a existência de um grande número de campos, embora os únicos de 

preenchimento obrigatório sejam o “Número de Inventário”, “Designação”, “Título”, 

“Descrição” e “Fotografia”.  

Partindo deste princípio, e comparando as fichas de inventário da CMSM com o 

sistema de gestão cultural do Sistemas do Futuro, intitulado In Patrimonium.net, 

refletiu-se que deveriam ser complementadas as fichas de inventário, acrescentando 

alguns campos, que se relacionam com a natureza na coleção de pintura e joalharia e 

aos dados que foram recolhidos até ao momento.  Este processo de revisão das fichas 

de inventário gerou a reflexão e análise de todos os campos existentes no sistema 

Patrimonium.net. Dessa forma, elegemos os campos que possuem maior importância e 

relevância de preenchimento no que toca as coleções estudadas.  

Este documento serve para indicar os dados adicionados às fichas de inventário 

e justificar estes acrescentos, com o auxílio das normas do In Patrimonium.net. De forma 
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a simplificar a informação, o texto foi dividido pelos diversos campos de preenchimento. 

A este texto foi acrescentado um glossário, cujos termos foram descritos com o auxílio 

do Dicionário de termos de arte e arquitectura, da autoria de Jorge Pais da Silva e 

Margarida Calado e do Glossário existente nas Normas de Inventário – Artes Plásticas e 

Artes Decorativas: Pintura, produzidas pelo antigo Instituto dos Museus e da 

Conservação (atual Direção Geral do Património Cultural).    

Sabemos que os processos de inventariação não são permanentes e estão 

sempre a sofrer alterações à medida que novos estudos são realizados. Através destas 

ferramentas é possível acompanhar o histórico e movimentação de cada peça do acervo 

e evitar riscos de perda e danos. Desta forma, normatizar os campos de preenchimento 

e adquirir uma base de dados acessível para o compartilhamento de informações é 

fundamental para orientar as equipas técnicas e para o sucesso da gestão de coleções 

das instituições museológicas.  

 

Número de inventário 

Segundo a norma de preenchimento do In Patrimonium.net, este campo é o 

primeiro a ser preenchido. Tal como acontece na Casa-Museu Soledade Malvar, são 

colocadas as iniciais da instituição museológica no início do número de inventário 

(MSM). De seguida, indica-se, por vezes, o tipo de coleção a que se refere (ex. P, que 

equivale a pintura) e, posteriormente, o ano em que foi primeiramente inventariada. 

Por fim, insere-se o número ao qual se associa o objeto que está a ser inventariado, 

dentro do tipo de coleção. (Sistemas do Futuro, Lda., s/d, p.25). 

Para este exercício, optou-se por manter o mesmo número indicado nas fichas 

de inventário incluídas na plataforma InPatrimonium.net.   
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Designação 

 Por “designação” compreende-se o nome comumente atribuído à peça a 

inventariar (Ibidem, p.26). Tendo em conta esta descrição, alterou-se o termo “pintura”, 

utilizado na ficha de inventário da CMSM, por “sem designação”, tal como se refere no 

modelo de preenchimento do In Patrimonium.net aos objetos cuja designação não é 

conhecida (Ibidem). 

Título 

 Este campo, respeitante ao nome pelo qual é referido o objeto ou que o 

seu autor lhe colocou (Ibidem, p.27), manteve-se inalterado, visto que está 

corretamente utilizado nas fichas de inventário. 

Descrição 

 Tal como o nome indica, deve ser preenchida uma descrição do objeto a 

inventariar (Ibidem). O texto existente nas fichas de inventário da CMSM foi 

desenvolvido, visto que não indicava as informações necessárias (as características 

específicas, a estrutura, o formato e a temática representada). Este foi preenchido tendo 

em consideração a “objetividade e exatidão” a que o texto deve obedecer (Ibidem).    

Multimédia  

 Em “multimédia” são anexadas uma ou mais fotografias, que permitem 

identificar o objeto de forma mais facilitada (Ibidem).  

Foram mantidas algumas imagens utilizadas nas fichas de inventário da CMSM e 

as restantes foram substituídas por outras fotografias, de maior qualidade, captadas 

pelas estagiárias.  
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Autorias    

 Este campo, destinado à indicação do(s) autor(es) da peça (individuais ou 

coletivos) (Ibidem, p.29) foi apenas utilizado nas peças cuja autoria é conhecida (tal 

como ocorre nas fichas de inventário da CMSM).  

Os subcampos “produções” e “precisão”, indicados nas normas de 

preenchimento do In Patrimonium.net (Ibidem), não foram utilizados. Tal deve-se ao 

facto de não haver peças de pintura e joalharia produzidas industrialmente e de não 

existir informação clara sobre o facto de se tratarem de objetos de autoria oficial ou de 

cópias.   

Categorias  

 Em “Categorias” foi mantido o subcampo “Área”, já existente nas fichas 

de inventário de joalharia, e acrescentado às fichas de inventário de pintura. Foi 

igualmente adicionado o subcampo “Justificação”, cujo objetivo é anunciar a razão de 

se ter optado por incluir o objeto em determinado tipo de categoria. (Ibidem, p.31). 

Coleções  

 Este campo não existia nas fichas de inventário da CMSM e foi adicionado 

às fichas de inventário de pintura e joalharia elaboradas no âmbito do Relatório de 

estágio. Foi indicado o “tipo de coleção” a que o objeto museológico pertence (“pintura” 

e “joias”), o seu material, técnica e função. O subcampo “justificação”, que tem como 

finalidade explicar a razão pela qual determinado objeto se enquadra em certo tipo de 

coleção (Ibidem, p.32), foi também adicionado e preenchido com o auxílio do glossário, 

criado para este propósito.  

Cronologia  

 Tal como o campo anteriormente referido, também este foi acrescentado 

às fichas de inventário da CMSM. Com o objetivo de colocar todas as datações 
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referentes aos objetos museológicos (Ibidem, p.39), foram indicados os dados sobre a 

data do começo e finalização da execução da obra (“data inicial” e “data final”) e a época 

a que se associam os objetos (em “época”). Os subcampos “data textual” e “parte 

descrita”, indicados em In Patrimonium.net, não foram acrescentados. Quanto ao 

primeiro, não existiam dados suficientes para que este seja preenchido, já o segundo 

não se referia a nenhum dos objetos inventariados. 

 Em “justificação”, foi anotada a razão pela qual se insere o objeto 

museológico em determinada cronologia. Esta foi indicada somente tendo em conta as 

datações inscritas nas peças.  

Direitos 

Os “direitos” foram acrescentados às novas fichas de inventário. Neste foram 

registados os responsáveis legais do objeto museológico em “entidade” (Ibidem, p.43) e 

a indicados os direitos específicos que a instituição museológica possui sobre 

determinado objeto, em “descrição” (Ibidem, p.44). 

Épocas 

  Este campo diz respeito aos períodos em que se enquadra a peça e que 

podem ser históricos, culturais, cronológicos ou geológicos (Ibidem, p.46). Este foi 

unicamente preenchido nos casos em que os objetos que se encontram já datados ou 

quando existe informação sobre a cronologia em que o artista viveu. Nestes casos, 

foram preenchidos os dados sobre a época em que foi produzida a obra e a justificação 

para a atribuição de determinada época à peça inventariada.  

Estados  

 Aqui são referidos os estados da peça, que podem ser de conservação, 

funcionamento, forma, entre outros (Ibidem, p.49).  
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 Em relação às fichas de inventário da CMSM, manteve-se a mesma 

informação indicada no subcampo “estado”, “data do estado” e “colaborador”. 

Acrescentou-se apenas a “descrição” breve do estado em que o objeto se encontra, 

apontado apenas os elementos mais importantes.   

Existem diversos subcampos relacionados com a “montagem”, a “luminusidade”, 

o “embal/transp”, “guarda/higieni” e “luminosidade”. O objetivo é proceder à indicação 

de recomendações da forma como o objeto deve ser manuseado, embalado e 

higienizado, ou da forma como se deve proceder à sua montagem e os cuidados a ter 

com a exposição à luz. Porém, não havendo um profundo conhecimento sobre a área 

de conservação, optou-se por não preencher. O mesmo acontece com o subcampo 

“data de revisão”.  

Funções 

 Tal como o nome indica, aqui é registada a função que o objeto 

desempenhou ao longo da sua existência, antes de ser integrado no acervo do museu 

(Ibidem, p.52). Este campo foi adicionado às fichas de inventário pré-existentes, onde 

foi mencionado o “tipo de função” (referente ao tipo de utilização que o objeto tinha) e 

a “justificação” (destinada à explicação dessa atribuição) (Ibidem).  

Incorporações 

 Em “incorporações” é elaborado o registo da incorporação de 

determinado objeto no acervo do museu (Ibidem p.58). Este campo foi acrescentado às 

fichas de inventário pré-existentes, indicando o “tipo de incorporação”, a 

“proveniência” e o “intermediário” (entidade encarregue da mediação entre qualquer 

entidade e a CMSM). Foi ainda mencionada a “data” de incorporação da peça na Casa-

Museu. 
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Inscrições 

 As “inscrições” referem-se ao tipo de texto que a peça contém (Ibidem, 

p.59). 

 Aos subcampos “tipo de inscrição”, “texto”, “posição” e “data”, foram 

acrescentados o “autor” da inscrição (nos casos em que existe conhecimento sobre tal) 

e a “técnica” utilizada para a executar.   

Inventariantes 

 Em “inventariantes” foram mantidos os mesmos subcampos que se 

encontram mencionados nas fichas de inventário da CMSM (“inventariante” e “data”). 

Foi unicamente acrescentado, em “notas”, o facto de ter sido inventariado por uma 

estagiária, no contexto de Mestrado em Museologia.  

Localizações 

 O campo “localizações” serve para referir todos os espaços, dentro ou 

fora da instituição museológica, nos quais o objeto museológico esteve e está (Ibidem, 

p.63).  

 Aos subcampos “tipo de localização” e “local habitual”, existentes nas 

fichas de inventário da CMSM, foi incluída a “localização” da peça e a “data localização” 

em que a esta se encontrava ou encontra.  

Materiais 

 Este campo, destinado a anotar os materiais que constituem o objeto 

museológico (Ibidem, p.65), foi acrescentado às fichas de inventário da CMSM.  Neste 

foram preenchidos os subcampos “tipo de material” e a “cor” que o objeto apresenta. 

Também se indicou a “parte descrita”, de forma a se fazer compreender qual a parte da 

peça a que se está a referir. 
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 O preenchimento deste campo foi efetuado de forma simplificada, tendo 

em conta o modo de preenchimento utilizado pelas Normas de Inventário – Normas 

Gerais (Instituto dos Museus e da Conservação, 2007, p.49) referindo apenas o tipo de 

material utilizado (ex. madeira, pintura a óleo). 

Medidas 

 Todas as informações indicadas nas fichas de inventário da CMSM sobre 

este campo foram mantidas, respeitando a norma In Patrimonium.net: “unidade de 

medida”, o “tipo de medida”, o “valor” e a “parte descrita”. 

Valores 

 Da mesma forma que acontece em “medidas”, também aqui se manteve 

as mesmas informações que foram indicadas nas fichas de inventário da CMSM e que se 

encontram em In Patrimonium.net (“avaliador”, “moeda”, “valor”, “tipo de valor” e 

“data” (Sistemas do Futuro, Lda., p.83). 
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Glossário 

Aguarela – Técnica de pintura utilizada em suportes como o cartão, o papel, o 

marfim ou o pergaminho, na qual é aplicada a goma-arábica, solúvel em água, que cria 

camadas transparentes e coloridas (Instituto dos Museus e da Conservação, 2007, p.69). 

Cinzelagem – Processo de conferir forma a um bloco ou superfície de metal, por 

meio de cinzel. Esse processo acontece através por meio de esculpimento e extração de 

porções do metal. Ou, moldando, já que o metal precioso possui grande maleabilidade, 

desenvolvendo gradualmente uma forma a partir de uma superfície contínua com 

espessuras regulares sem gerar desperdício. (Instituto dos Museus e da Conservação, 

2011, p.132). Essa técnica permite dar volume ao artefacto, sem que o interior seja 

solidificado.      

Cravação – Ou engaste. Processo e forma como as gemas são engastados ou 

encastoados no metal. Muito comum em peças de joalharia. (Instituto dos Museus 

e da Conservação, 2011, p.134). 

Cravação Inglesa – Tipo de cravação em que a base, ou cintura, da gema está 

totalmente envolvida por uma virola de metal. (Instituto dos Museus e da Conservação, 

2011, p.134).  

Destacamento – Perda de aderência da camada de tinta no suporte, que pode 

ocorrer por “escama” ou “pulverulência” (Instituto dos Museus e da Conservação, 2007, 

p.81). 

Ensaiador – Responsável por praticar o ensaio de averiguar a legalidade do metal 

precioso empregue na liga. Quando confirmado a autenticidade, coloca a marca 

apropriada. Ofício desempenhado por órgãos públicos Municipais ou Casa da Moeda. 

(Instituto dos Museus e da Conservação, 2011, p.138).    
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Ensaio – Análise feita ao ouro e à prata para determinar a sua autenticidade, 

identificação e o teor das suas ligas. Este processo pode ser feito através da copelação 

ou por pedra de toque. (Instituto dos Museus e da Conservação, 2011, p.138).  

Esmaltagem – Técnica decorativa aplicada a estrutura da peça, cobrindo sua 

totalidade, ou parcialmente, com pasta vítrea translúcida ou opaca. Há diferentes tipos 

de técnicas para desenvolver este tipo de ornamentação com esmalte. (Instituto dos 

Museus e da Conservação, 2011, p.138).    

Filigrana – ou Filigranagem é o processo de torção de dois finos fios de ouro ou 

prata, muitas vezes com espessuras mínimas. O filamento ocorre por meio de metal 

fundido sobre uma rilheira de fio, obtendo uma barra (ou lingote) que depois de 

transformada é puxada em uma fieira, onde transforma-se em vários metros de fio de 

acordo com a espessura desejada. A técnica permite que o ourives crie ornamentos e 

motivos para peças de joalharia e artefactos decorativos. (Instituto dos Museus e da 

Conservação, 2011, p.141).  

Fissura – Fenda de pequena dimensão na camada pictórica e que pode resultar 

num estalado fundo (horizontal ou vertical) (Instituto dos Museus e da Conservação, 

2007, p.91). 

Fundição – Processo técnico de fundir e moldar metais por meio de vazamentos 

em moldes, podendo ocorrer por meio de técnicas de fundição a cera perdida ou 

fundição a areia, esta última menos usual. (Instituto dos Museus e da Conservação, 

2011, p.143).  

Gema – Designação para pedras preciosas. "definida como material natural cuja 

a beleza, raridade e durabilidade o tornam aplicável em joalharia ou apta para o uso de 

ornamentação". Convém lembrar que o uso da expressão, pedras semipreciosas, é 

equivocado e não deve ser utilizado como definição ou descrição de pedras e gemas 

(Instituto dos Museus e da Conservação, 2011, p.144).    
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Liga – Mistura de dois ou mais metais que são fundidos em proporções variáveis, 

originando um outro metal com propriedades distintas, nomeadamente a dureza, 

maleabilidade, resistência mecânica e ponto de fusão. (Instituto dos Museus e da 

Conservação, 2011, p.14  

Marca – Pequenas punções de dimensões mínimas utilizada no interior das 

peças, ou em local não aparente, para fornecer informações sobre a autenticidade do 

artefacto produzido em metal nobre. As marcas possibilitam confirmar informações 

sobre o metal, teor da liga, local onde foi identificado e o período de fabrico. Sendo 

possível, muitas vezes, identificar até mesmo o autor e fabricante por meio deste tipo 

de punção. (Instituto dos Museus e da Conservação, 2011, p.148).    

Minas Novas – As gemas que possuem esta classificação correspondem a cristais 

de rocha, topázio ou goshenites de natureza incolor. Utilizadas habitualmente em peças 

de prata nos finais do século XVIII e começo do século XIX em cravação fechada e com 

folheta refletora para o realce do brilho e refração luminosa. (Instituto dos Museus e da 

Conservação, 2011, p.149). É uma designação comercial e não mineralógica, sendo uma 

expressão adotada em contexto histórico artístico e determinada pela sua proveniência, 

localizada na região de Minas Novas, no Brasil, principal fornecedor deste tipo de pedra 

durante o período (Orey, 1995, p. 59). 

Natureza-morta – Termo utilizado para designar a representação de objetos sem 

vida, como flores, frutos ou animais mortos (Instituto dos Museus e da Conservação, 

2007, p.99). 

Ourivesaria – Arte de confecionar adornos de joalharia e outros objetos em ouro, 

por vezes também é designado a artefactos produzidos em outros metais como a prata 

e ligas de metal branco. Ou ainda o cobre e o latão quando revestido a prata ou a ouro. 

Sendo uma categoria vinculada às artes decorativas. (Instituto dos Museus e da 

Conservação, 2011, p.15).  



   

 

13 

Ouro – Metal nobre de cor amarela, maleável, dúctil, inoxidável e quimicamente 

inerte, o que não permite ação de ácidos. Seu ponto de fusão ocorre a cerca de 1063ºC. 

Pode ser ligado a prata, cobre, zinco ou paládio para obtenção de ligas de cores e 

propriedades diferentes. (Instituto dos Museus e da Conservação, 2011, p.150).   

Pintura – Arte de pintar. Expressão artística criada num suporte, adotando 

diferentes técnicas como o acrílico, aguarela, encáustica, fresco, guache, óleo, pastel e 

têmpera (Calado; Silva, 2005, p. 289).   

Pintura de género ou de costumes – Pintura que representa figuras populares 

em cenas da vida quotidiana (Calado; Silva, 2005, p.179).  

Pintura de paisagem – Obra de arte cuja temática é o campo e cenas com 

camponeses, onde a natureza é predominante e os animais e figuras humanas 

apresentam dimensões reduzidas (Ibidem, p. 270). 

Pintura religiosa – Pintura cujo tema, na cultura europeia, são todas as imagens 

que estão relacionadas com o Cristianismo (a Bíblia, vida de santos, etc.) (Ibidem, p. 

290). 

Punção – Marca que determina a autenticidade do artefacto ou adorno de 

ourivesaria acerca do metal confecionado e seu fabricante. (Instituto dos Museus e da 

Conservação, 2011, p.154).  

Retrato – Representação de um ou mais indivíduos, com o objetivo primordial 

de tornar eterna a sua memória (Instituto dos Museus e da Conservação, 2007, p.108). 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

14 

Referências bibliográficas 

1stDibs (s.d.). Kate Young – Huge Signed K. Young Floral Oil on Canvas Painting. 

https://www.1stdibs.com/art/paintings/still-life-paintings/kate-young-huge-signed-k-

young-floral-oil-on-canvas-painting/id-a_3020321/  

ArtPrice.com (s.d.). biography of Clearence K. Young 

(XIX).  https://www.artprice.com/artist/213859/clarence-k-young/biography  

Calado, M & Silva, J. H. Pais da (2005). Dicionário de Termos de Arte e Arquitetura. 

Lisboa: Editorial Presença. 

Collections Trust (s.d.). SPECTRUM PT – Guia técnico: Documentação 

retrospetiva. Disponível em :https://www.bad.pt/noticia/wp-

content/uploads/2017/04/04_DocRetro_SPECPT.pdf  

Gomes, P. (2012). Óleo. Glossário de Técnicas Artísticas. 

https://www.ufrgs.br/napead/projetos/glossario-tecnicas-artisticas/oleo.php  

Instituto dos Museus e da Conservação (Ed.) (2000). Normas de inventário: 

Normas gerais. Disponível em: 

http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/NormasInventario.aspx  

Instituto dos Museus e da Conservação (Ed.) (2007). Normas de inventário: 

Pintura. Instituto dos Museus e da Conservação. Disponível em: 

http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/NormasInventario.aspx  

Instituto dos Museus e da Conservação (Ed.) (2011). Normas de inventário: 

Ourivesaria. 1.ª Edição. 

Invaluable (s.d.) Luiz Assencio Tomasini (1823-1902) – Lot 194: Tomasini, óleo 

sobre tela. TOMASINI, Luís Ascênsio.  

https://www.invaluable.com/auction-lot/tomasini-adamastor-dim-36-x-46-cm-

tomasini-115-c-xzd2ouvh03  



   

 

15 

LiveAuctioneers (s.d.). F Albini (20th Century) Italian. A Winged Cherub. 

https://www.liveauctioneers.com/item/43994267_f-albini-20th-century-italian-a-

winged-cherub  

Orey, Leonor d' (1995). Cinco séculos de joalharia. Museu Nacional de Arte 

Antiga. Lisboa: Instituto Português de Museus, 1995. ISBN 972-8137-33-8. 

Sistemas do Futuro, Lda. (s.d.). In Patrimonium.net. Ajuda. Disponível 

em:  https://sistemasfuturo.com/manual/   

Sistemas do Futuro, Lda. (s.d.). In Patrimonium.net Flyer. Disponível em: 

https://sistemasfuturo.pt/pdf/inpatrimoniumnet_PT.pdf  

Universidade Digital/Gestão de Informação (2009). Antigos Estudantes Ilustres 

da Universidade do Porto. 

https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=antigos%20estudantes%

20ilustres%20-%20j%c3%balio%20ramos 



   

 

122 

Apêndice H - Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia.  

Realizadas no âmbito do estágio curricular na Casa-Museu Soledade Malvar.   
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000402 

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Laça 

Título: Sem título 

Descrição: Laça, em ouro amarelo, sem marca 

identificativa de contraste, dos finais do século XIX. 

Possui um jogo simples de articulação, cravação de 6 

pedras e ornamentos de arabescos, motivos 

fitomórficos e pequenos corações. Contraste não 

identificável (figura semelhante a uma pomba).  

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre com motivos 

fitomórficos compondo elementos ornamentais.  

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final:  Século XIX 

Época: Contemporânea 

Justificação: Fabrico entre 1876 - 1900  

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 
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Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação:  Conjectural 

Estados 

Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação. O metal encontra-se com leve 

avermelhado no centro, ao redor das pedras, possivelmente causado pela exposição a 

fontes luminosas. O valor ideal de exposição à luz e radiação ultravioleta é que seja inferior 

a 300 lux. Na data de abertura do cofre, o índice era de 340 lux.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto ornamental para o adorno do corpo de uso pessoal.  

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Contraste 

Autor: Sem Marca 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  
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Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro; Inorgânico\Lítico 

Cor: Amarelo  

Medidas 

Alutura: 2 cm  

Largura: 1,5 cm 

Peso: 8,23 gr 

Numerações 

MSM 360; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-244; Inventário Antigo - data: 00/00/2013 

MSM.IOB.000402; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Fundição - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cinzelado - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Lapidação - Pedra (Gema) 

Ourivesaria/Joalharia: Cravação - Pedra (Gema)  

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 170.000,00 

Data: 00/06/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 
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Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.ICO.000039  
 
 
 
 
 
 

 
 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Brinco (par) 

Título: Sem título 

Descrição: Par de brincos "À Rainha", em ouro 

amarelo, sem marca de contraste, cujas 

características indicam um fabrico durante a 1ª 

metade do século XX. Tipologia de brinco muito 

comum no século XIX, sendo reproduzida e 

fabricada até os dias atuais. São peças 

tradicionais da ourivesaria popular do norte de 

Portugal (seu recorte regional está inserido nas 

zonas rurais), também conhecida como ouro 

popular. Possui duas articulações e sistema de 

argolas. Outras designações: Brincos "À Rainha", 

"À Vianesa", "À mulher fidalga", "À burguesa 

rica". 

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre com motivos 

fitomórficos compondo elementos ornamentais.  

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 
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Cronologia 

Data Final:  Primeira metade do século XX (1900-1950) 

Época: Contemporânea 

Justificação: Atribuição cronológica realizada com base nas características formais que 

apresenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural 

Estados 
Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto ornamental para o adorno do corpo de uso pessoal.  

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Contraste 

Autor: Sem Marca 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 
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Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro; Inorgânico\Lítico 

Cor: Amarelo  

Medidas 

Peso: 25,78 gr (o par) 

Numerações 

Conjunto 39; Inventário Antigo - data: s.d. 

VNF-MSM-244; Inventário Antigo - data: 00/00/2013 

MSM.IOB.000402; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Fundição – Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cortado/cerrado - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cinzelado - Ouro 

  

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 130.000,00 

Data: 00/06/1997 
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Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000405 

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Pendente 

Título: Sem título 

Descrição: Coração em filigrana, duplo, com 

aplicação de duas pedras. Não possui marca de 

contraste. As características que apresenta 

indicam uma datação enquadradas em meados do 

século XIX. 

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre com motivos 

fitomórficos compondo elementos ornamentais.  

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final:  Século XIX (entre 1825 e 1875) 

Época: Contemporânea 

Justificação: Atribuição cronológica realizada com base nas características formais que 

apresenta. 

Direitos 
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Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural 

Estados 
Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto ornamental para o adorno do corpo de uso pessoal.  

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Contraste 

Autor: Sem Marca 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 
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Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro; Inorgânico\Lítico 

Cor: Amarelo, verde e vermelho 

Medidas 

Peso: 15,20 gr  

Numerações 

MSM 347; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-246; Inventário Antigo - data: 00/00/2013 

MSM.IOB.000402; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Filigrama – Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Lapidação – Pedra (Gema) 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 136.000,00 

Data: 00/06/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000406 

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Trancelim 

Título: Sem título 

Descrição: Trancelim de duas voltas, em ouro 

amarelo. 

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre com motivos 

fitomórficos compondo elementos ornamentais.  

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final:  Final do século XIX (1875-1900) 

Época: Contemporânea 

Justificação: Atribuição cronológica realizada com base nas características formais que 

apresenta. 
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Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural 

Estados 

Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto ornamental para o adorno do corpo de uso pessoal.  

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Contraste 

Autor: Sem Marca 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 
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Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro; Inorgânico\Lítico 

Cor: Amarelo  

Medidas 

Peso: 13,72 gr  

Numerações 

MSM 345; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-247; Inventário Antigo - data: 00/00/2013 

MSM.IOB.000402; Inventário Atual 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 98.000,00 

Data: 00/06/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM. ICO.000040 

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Brinco (par) 

Título: Sem título 

Descrição:  Par de brincos em ouro amarelo, da 

ourivesaria popular portuguesa, com esmaltes 

em tons diversos. Ambos ostentam marca do 

ourives do Porto João de Oliveira Ramos, 

registada em 1865 pelo ensaiador Vicente 

Manuel de Moura. 

 

Autorias 

Autor: João de Oliveira Ramos 

Tipo de Autoria: Ourives 

Precisão: Indicado 

Nota: Identificação realizada com base na marca de contraste que ostenta. 

 

Autor: Vicente Manuel de Moura 

Tipo de Autoria: Ensaiador 

Precisão: Indicado 

Nota: Identificação realizada com base na marca de contraste que ostenta. 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre com motivos 

fitomórficos compondo elementos ornamentais.  
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Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final: 1865 

Época: Contemporânea 

Justificação: Datação atribuída com base no enquadramento cronológico da marca de 

contraste que ostenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural 

Estados 
Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto ornamental para o adorno do corpo de uso pessoal.  

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Contrastaria: João de Oliveira Ramos 

Notas: Marca do ourives (N.o 1571), registada em 1865, por Vicente Manuel de Moura 



   

 

17 

(VIDAL, Manuel Gonçalves - Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses: Século XV a 

1887. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1974, p. 161)  

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro; Inorgânico\Lítico 

Transformado\Esmalte 

Cor: Amarelo, vermelho e azul ciano.  

Medidas 

Peso: 12,79 gr (o par) 

Numerações 

Conjunto 40; Inventário Antigo - data: s.d. 

MSM 328; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-248.1; Inventário Antigo - data: 00/10/2003 

MSM.IOB.000402; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Fundição - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cinzelado - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Esmalte/Pintado 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 
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Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 180.000,00 

Data: 00/06/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.ICO.000041 

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Brinco (par) 

Título: Sem título 

Descrição: Par de brincos ouro amarelo com 

esmaltes cores diversas, datado fim século XIX 

com punção do ourives ARG. 

 

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre com motivos 

fitomórficos compondo elementos ornamentais.  

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final:  1876 - 1900  

Época: Contemporânea 

Justificação: Atribuição cronológica realizada com base nas características formais que 

apresenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 
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Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural 

Estados 
Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto ornamental para o adorno do corpo de uso pessoal.  

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Contrastaria 

Técnica: Punção  

Texto: ARG 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 
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Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro; Inorgânico\Lítico 

Transformado\Esmalte 

Cor: Amarelo, verde, laranja, diferentes tons de azuis. 

Medidas 

Peso: 16,36 gr (o par) 

Numerações 

Conjunto 41; Inventário Antigo - data: s.d. 

MSM 331; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-249.1; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

MSM.IOB.000402; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Fundição - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cinzelado - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Esmalte/Pintado 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 180.000,00 

Data: 10/11/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.ICO.000042 

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Brinco (par) 

Título: Sem título 

Descrição: Par de brincos em ouro amarelo com 

marca de contraste registada fins do século XIX. 

Possui motivos decorativos de cachos de uvas e 

sistema de argolas.  

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre com motivos 

fitomórficos compondo elementos ornamentais.  

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final:  1876 - 1900  

Época: Contemporânea 

Justificação: Atribuição cronológica realizada com base nas características formais que 

apresenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 
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Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural 

Estados 

Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação. O metal encontra-se com 

leve avermelhado, possivelmente causado pela exposição a fontes luminosas. O valor 

ideal de exposição à luz e radiação ultravioleta é que seja inferior a 300 lux. Na data de 

abertura do cofre, o índice era de 340 lux.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto ornamental para o adorno do corpo de uso pessoal.  

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Contrastaria 

Técnica: Punção  

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  
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Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro; Inorgânico\Lítico 

Cor: Amarelo  

Medidas 

Peso: 8,81 gr (o par) 

Numerações 

Conjunto 42; Inventário Antigo - data: s.d. 

MSM 329; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-250.1; Inventário Antigo - data: 00/10/2003 

MSM.ICO.000042; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Fundição - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cinzelado - Ouro 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 120.000,00 

Data: 10/11/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000413 

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Colar 

Título: Sem título 

Descrição:  Colar de magistrado com pendente 

de dupla função em ouro amarelo com pedras 

de cor, sem contraste, princípio do século XIX. 

O pendente pode ser removido do colar e ser 

utilizado apenas como alfinete. Possui motivos 

decorativos de flecha, flor de lis, tulipas e 

concha.  

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre com motivos 

fitomórficos compondo elementos ornamentais.  

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final:  1800 - 1825 

Época: Contemporânea 

Justificação: Atribuição cronológica realizada com base nas características formais que 

apresenta. 
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Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural 

Estados 

Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação. Falta pedra branca no centro 

superior.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto ornamental para o adorno do corpo de uso pessoal.  

É possível que tenha a função para uso cerimonial.  

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Contrastaria 

Técnica: Punção  

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 
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Localização  

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro; Inorgânico\Lítico 

Cor: Amarelo 

Medidas 

Peso: 43.95 gr 

Numerações 

Conjunto 42; Inventário Antigo - data: s.d. 

MSM 351; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-251; Inventário Antigo - data: 00/10/2003 

MSM.IOB.0000413; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Fundição - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cinzelado - Ouro 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 550.000,00 

Data: 10/11/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.ICO.000043 

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Brinco (par) 

Título: Sem título 

Descrição: Par de brincos em ouro amarelo, 

designados de estilo barroco, sem marca de 

contraste presumivelmente dos fins do século XIX. 

Possui motivos fitomórficos, sistema de argolas e 

articulações nos pendentes.  

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre com motivos 

fitomórficos compondo elementos ornamentais.  

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final:  1876 - 1900 

Época: Contemporânea 

Justificação: Atribuição cronológica realizada com base nas características formais que 

apresenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 
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Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural 

Estados 

Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação. O metal encontra-se com 

leve avermelhado, possivelmente causado pela exposição a fontes luminosas. O valor 

ideal de exposição à luz e radiação ultravioleta é que seja inferior a 300 lux. Na data de 

abertura do cofre, o índice era de 340 lux.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto ornamental para o adorno do corpo de uso pessoal.  

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Contrastaria 

Técnica: Punção  

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  
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Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro; Inorgânico\Lítico 

Cor: Amarelo  

Medidas 

Peso: 7,49 gr (o par) 

Numerações 

MSM 330; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-252-1; Inventário Antigo - data: 00/10/2003 

MSM.ICO.000043; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Fundição - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cinzelado - Ouro 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 90.000,00 

Data: 00/06/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.ICO.000044 

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Brinco (par) 

Título: Sem título 

Descrição: Par de brincos em ouro amarelo, 

designados de estilo barroco, com marca de um 

ourives de Braga registada em 1806. Possui 

motivos fitomórficos, sistemas de argolas e 

articulações nos pendentes.  

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre com motivos 

fitomórficos compondo elementos ornamentais.  

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final:  1806 

Época: Contemporânea 

Justificação: Datação baseada na marca de ourives que a peça ostenta 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 
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Justificação: Conjectural 

Estados 

Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto ornamental para o adorno do corpo de uso pessoal. 

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Sem contraste 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro; Inorgânico\Lítico 
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Medidas 

Peso:  19,40 gr (o par) 

Numerações 

MSM 327; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-253-1; Inventário Antigo - data: 00/10/2003 

MSM.ICO.000044; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Fundição - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cinzelado - Ouro 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 230.000,00 

Data: 00/06/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.ICO.000045  
 

 
 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Brinco (par) 

Título: Sem título 

Descrição: Par de argolas em ouro amarelo, 

designação de estilo barroco, sem contrastes. 

Modelo ainda em produção, não sendo possível 

identificar o seu período. 

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre com motivos 

fitomórficos compondo elementos ornamentais.  

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final:  s.d. 

Época: Contemporânea  

Justificação: Apesar de não ter sua cronologia bem definida, a peça está inserida na 

época contemporânea de acordo as composições formais que apresenta.  

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 
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Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural 

Estados 

Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto ornamental para o adorno do corpo de uso pessoal.  

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Sem contraste 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 
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Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro; Inorgânico\Lítico 

Medidas 

Peso:  4,85 gr (o par) 

Numerações 

MSM 336; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-254-1; Inventário Antigo - data: 00/10/2003 

MSM.ICO.000045; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Fundição - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cinzelado - Ouro 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 30.000,00 

Data: 00/06/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.ICO.000046  
 

 
 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Brinco (par) 

Título: Sem título 

Descrição: Par de argolas em ouro amarelo, 

designação de estilo barroco, sem contrastes. 

Possui motivos fitomórficos.  

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre com motivos 

fitomórficos compondo elementos ornamentais.  

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final:  1876 - 1900 

Época: Contemporânea  

Justificação: Atribuição cronológica realizada com base nas características formais que 

apresenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 



   

 

38 

Justificação: Conjectural 

Estados 

Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto ornamental para o adorno do corpo de uso pessoal.  

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Sem contraste 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro; Inorgânico\Lítico 
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Cor: Amarelo 

Medidas 

Peso:  8,80 gr (o par) 

Numerações 

MSM 337; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-255-1; Inventário Antigo - data: 00/10/2003 

MSM.ICO.000046; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Fundição - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cinzelado - Ouro 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 90.000,00 

Data: 00/06/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.ICO.000047 

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Brinco (par) 

Título: Sem título 

Descrição: Brinco em ouro amarelo com pedras 

falsas na cor turquesa e vermelho. Volumes em 

chapa recortada e dobrada. Motivos vegetalistas, 

sistema de argolas e pendente articulado. Marca 

de contraste incompletas. 

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre.  

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final:  1876 - 1900 

Época: Contemporânea  

Justificação: Atribuição cronológica realizada com base nas características formais que 

apresenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 
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Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural 

Estados 

Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto ornamental para o adorno do corpo de uso pessoal.  

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Contraste incompleto 

Técnica: Punção 

Texto: “G” 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 
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Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro; Inorgânico\Lítico 

Pedras: Falsas 

Cor: Amarelo, vermelho e turquesa 

Medidas 

Peso:  8,82 gr (o par) 

Numerações 

MSM 333; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-256-1; Inventário Antigo - data: 00/10/2003 

MSM.ICO.000047; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Cortado/serrado - Ouro 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 65.000,00 

Data: 10/11/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.IOB.00024  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Grilhão 

Título: Sem título 

Descrição: Grilhão com medalhão incrustado de 

pedras falsas (turquesas, pérolas e vidros 

vermelhos). Punção da contrastaria de Braga e 

foi presumivelmente fabricado entre 1834 e 

1863. A designação de grilhão é de uma corrente 

maciça de metal feito à mão em trabalho 

minucioso. O medalhão, ou florão, possui 

representações fitomórficas como flores e 

folhagens, há também a presença de laços e fitas 

que compõem a moldura da medalha. No centro, 

possui 4 esferas enfileiradas na vertical, 

semelhantes às contas de Viana. Possui uma base 

de chapa muito fina.  Esta tipologia de joia não 

pode ser considerada popular, devido à 

complexidade do seu feitio, preço pelo peso e 

valor da mão de obra utilizada. Apenas 

lavradores mais ricos ou emigrantes regressados 

podiam comprar este tipo de adorno. 

Atualmente, é raro encontrar ourives que 

executam este fabrico, estando praticamente 

extinto. Quando uma jovem aparecia nos desfiles 

da mordomia com este tipo de joia era um índice 

de que a família possuía grandes fortunas (Costa 

& Freitas, 2011, p.181). Por estes motivos, pode 
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ser considerada uma das peças mais importante 

da coleção de Soledade Malvar. 

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre.  

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final:  1834 - 1866 

Época: Contemporânea  

Justificação: Atribuição cronológica realizada com base no contraste que apresenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural 

Estados 

Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 
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Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto ornamental para o adorno do corpo de uso pessoal.  

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Contrastaria 

Técnica: Punção 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro; Inorgânico\Lítico 

Pedras: Falsas 

Cor: Amarelo, vermelho e turquesa 

Medidas 

Peso:  49,70 gr (o conjunto, grilhão e florão)* 

Notas: Convém pesar novamente, a pesagem da ficha anterior consta 79,97 gr. 

 

Numerações 
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MSM 326; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-257; Inventário Antigo - data: 00/10/2003 

MSM.IOB.000424; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Cortado/serrado - Ouro 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 1.300.000,00 

Data: 00/06/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000425  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Relicário 

Título: Sem título 

Descrição: Relicário, em ouro amarelo, revestido 

por filigrana com pendente, assim designadas 

por, na parte central, existir uma peça que sugere 

o expositor do Santíssimo. Será datado dos finais 

do século XIX e era habitual o seu uso no Minho. 

Estrutura-se por duas partes unidas por argola, 

sendo a parte superior constituída por um trifólio 

lobulado (uma folha central verticalizada e duas 

paralelas, simétricas, laterais e pendentes com, 

na união, uma pedra azul segura por garra) e a 

inferior compõe o relicário em oval. Peça 

revestida por fios de filigrana fazendo ovais e 

espirais. Relicário tem no centro representando 

uma custódia, e tem como fundo um têxtil de cor 

vermelha, estando envidraçada. A moldura do 

relicário encontra-se ornada por enrolamentos 

em ouro, e está ladeada por quatro pedras azuis 

seguros por garras. Apresenta pega de suspensão 

no reverso.  

Outras Designações: Custódias; "Relicairos"; 

"Lábias": Designação atribuída pela semelhança 

com os lábios da parte superior; 
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"Brasileiras": Designação atribuída pelo facto de 

que, na altura em que os homens de Castelo de 

Neiva emigravam para o Brasil, quando vinham a 

Portugal visitar a mulher ou a namorada, tinham 

obrigatoriamente de comprar esta peça, mesmo 

que fossem imensos os sacrifícios feitos para esta 

aquisição (muitos dos que iam para estas 

paragens, vinham ainda mais pobres). A custódia, 

era orgulhosamente exibida, na missa dominical, 

e à saída então o povo, perante tal exibição diria 

"Olha a brasileira!" - daí a peça passou a ter essa 

designação. 

Autorias 

Autor: Manuel António Gaudêncio 

Tipo de Autoria: Ourives 

Precisão: Atribuído 

Notas: Com base em exemplar similar existente no Museu dos Biscainhos.  

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre.  

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final:  1876 - 1900 

Época: Contemporânea  

Justificação: Baseada na informação avançada pelo avaliador, relativamente à atribuição 

da marca de contraste. 

Direitos 
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Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural 

Estados 

Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Religiosa/Devocional/Votiva 

Justificação: Trata-se de um artefacto de adorno pessoal e de uso votivo/religioso.   

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Contrastaria 

Técnica: Punção 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 
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Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro; Cor: Amarelo 

Transformado\Fibra Têxtil - Fundo da Custódia; Cor: Amarelo 

Inorgânico\Lítico; Cor: Azul 

Transformado\Vidro 

Medidas 

Peso:  19,50gr (o par) 

Numerações 

MSM 348; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-258; Inventário Antigo - data: 00/10/2003 

MSM.IOB.000425; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Cortado/serrado - Ouro 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 230.000,00 

Data: 00/06/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.ICO.000048 

 
 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Brinco (par) 

Título: Sem título 

Descrição: Par de Brincos Caramujos elaborados 

em filigrana e com detalhes em esmalte. Chama-

se “caramujos” as peças que possuem o adereço 

floral esmaltado na cor azul. Possui três jogos de 

articulação com pequenos pendentes 

pendurados no segundo jogo e uma imponente 

laça representada em filigrana. Pode ser 

classificado dentro da categoria de ourivesaria 

popular rica.  

Autorias 

Autor: Sem autoria 

Tipo de Autoria: Ourives  

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre.  

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final:  1834 - 1863 

Época: Contemporânea  
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Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural 

Estados 

Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto de adorno pessoal.   

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Sem contraste 

Técnica: Punção 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  
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Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro; Cor: Amarelo 

Medidas 

Peso: 21,62 gr (o par) 

Numerações 

MSM 355; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-259-1; Inventário Antigo - data: 00/10/2003 

MSM.ICO.000048; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Filgrana – Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Esmaltado 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 280.000,00 

Data: 10/11/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000428  
 
 
 
 
 

 
 
 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Colar 

Título: Sem título 

Descrição: Colar Riviera com Cruz em minas 

novas com cravação inglesa, datado dos finais do 

século XIX e início século XX, embora não possua 

contraste identificativo. Possui efeito 

semelhante aos diamantes. Este conjunto 

apresenta características do estilo internacional 

da época, sendo uma tipologia de joia urbana 

como relata o autor português Gonçalo de 

Vasconcelos Sousa. O conjunto contrasta com o 

restante da coleção que pertence na sua maioria 

a categoria de ourivesaria popular. 

Provavelmente esta é a peça de maior valor da 

coleção de Soledade Malvar, devido à presença 

de tais pedras.  “As rivières são formadas por 

estruturas metálicas sucessivas, cravadas com 

diamantes de certa dimensão e dispostas em 

fileira, podendo ser decrescente no sentido das 

extremidades ou completamente similares.” 

(Sousa, 2012, Vol I. p. 119) 

Autorias 

Autor: Sem autoria 

Tipo de Autoria: Ourives  

Categorias 
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Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre.  

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final:  1876 - 1924 

Época: Contemporânea  

Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural 

Estados 

Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação.  

O fecho encontra-se solto e o metal precisa passar por limpeza.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Religiosa/Devocional/Votiva 

Apotropaica 

Justificação: Trata-se de um artefacto de adorno pessoal e de uso votivo/religioso.  

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 
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Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Sem contraste 

Técnica: Punção 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro;  

Transformado\Metal\Prata;  

Inorgânico\Lítico 

Cor: Branco 

Medidas 

Peso: 26,00 gr  

75,30 gr - peso total do conjunto (colar com cruz + brincos + alfinete)  

Numerações 

MSM 364; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-260.1; Inventário Antigo - data: 00/10/2003 

MSM.IOB.000428; Inventário Atual 

Técnicas 
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Ourivesaria/Joalharia: Fundição - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cravação - Pedras 

Notas: Cravação Inglesa com Grifa 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 1.700.000,00 

Notas: O valor atribuído é referente ao conjunto composto por colar, par de brincos e 

alfinete.  

Data: 10/11/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000429 e 

MSM.IOB.000430 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Brinco (par) 

Título: Sem título 

Descrição: Par de brincos em minas novas com 

cravação inglesa, datado dos finais do século XIX 

e início século XX, embora não possua contraste 

identificativo. Possui motivos fitomórficos (florais 

e folhagens) e três pendentes em cada peça. 

“Minas novas” é considerado um tipo de cristal 

de origem da cidade de mesmo nome, 

provenientes do Brasil. Possui efeito semelhante 

aos diamantes. Este conjunto apresenta 

características do estilo internacional da época, 

sendo uma tipologia de joia urbana como relata o 

autor português Gonçalo de Vasconcelos. O 

conjunto contrasta com o restante da coleção 

que pertence em sua maioria a categoria de 

ourivesaria popular.  

Autorias 

Autor: Sem autoria 

Tipo de Autoria: Ourives  

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre.  
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Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final:  1876 - 1924 

Época: Contemporânea  

Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural 

Estados 

Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação.  

O fecho encontra-se solto e o metal precisa passar por limpeza.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto de adorno pessoal.  

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Sem contraste 
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Técnica: Punção 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro;  

Transformado\Metal\Prata;  

Inorgânico\Lítico 

Cor: Branco 

Medidas 

Peso: 22,00 gr (o par) 

75,30 gr - peso total do conjunto (colar com cruz + brincos + alfinete) 

Numerações 

MSM 359; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-260.2; Inventário Antigo - data: 00/10/2003 

MSM.IOB.000429 e MSM.IOB.000430; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Fundição - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cravação - Pedras 

Notas: Cravação Inglesa com Grifa 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 
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Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 1.700.000,00 

Notas: O valor atribuído é referente ao conjunto composto por colar, par de brincos e 

alfinete.  

Data: 10/11/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000431  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Brinco (par) 

Título: Sem título 

Descrição: Alfinete “trémulo”/tremblant (D’Oray, 

1995, p.124) em minas novas com cravação 

inglesa, datado dos finais do século XIX e início 

século XX, embora não possua contraste 

identificativo. Possui motivos fitomórficos (florais 

e folhagens) e três pendentes. “Minas novas” é 

considerado um tipo de cristal de origem da cidade 

de mesmo nome, provenientes do Brasil. Possui 

efeito semelhante aos diamantes. Este conjunto 

apresenta características do estilo internacional da 

época, sendo uma tipologia de joia urbana como 

relata o autor português Gonçalo de Vasconcelos. 

O conjunto contrasta com o restante da coleção 

que pertence em sua maioria a categoria de 

ourivesaria popular.  

Autorias 

Autor: Sem autoria 

Tipo de Autoria: Ourives  

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre.  

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 
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Cronologia 

Data Final:  1876 - 1924 

Época: Contemporânea  

Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural 

Estados 

Conservação: Bom  

Parte descrita: Fabrico 

Notas: A peça encontra-se em bom estado de conservação. Contudo, falta uma pedra no 

centro inferior da peça. Possui partículas de micro organismos no interior do alfinete de 

tamanho considerável, é necessário manutenção e limpeza da peça.  

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto de adorno pessoal.  

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Sem contraste 

Técnica: Punção 
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Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro;  

Transformado\Metal\Prata;  

Inorgânico\Lítico 

Cor: Branco 

Medidas 

Peso: 27,20 gr  

75,30 gr - peso total do conjunto (colar com cruz + brincos + alfinete) 

Numerações 

MSM 357; Inventário Antigo - data: 27/01/1997 

VNF-MSM-260.3; Inventário Antigo - data: 00/10/2003 

MSM.IOB.000431; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Fundição - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cravação - Pedras 

Notas: Cravação Inglesa com Grifa 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 



   

 

65 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 1.700.000,00 

Notas: O valor atribuído é referente ao conjunto composto por colar, par de brincos e 

alfinete.  

Data: 10/11/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000432 

 

 

 

 

 

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Pendente 

Título: Sem título 

Descrição: Imagem de Nª Srª em ouro amarelo 

cinzelado com marca de contraste não identificado, 

mas datado provavelmente dos meados do séc. XIX.  

Ornamento também conhecido vulgarmente como 

pendurezas dentro da categoria da joalharia conhecida 

como ouro popular. Os pendentes com a iconografia de 

Nossa Senhora da Conceição são comuns na 2a metade 

do século XIX relacionados com a religiosidade e 

superstição. (Sousa, 2012, Vol I. p. 164) 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria 

Justificação: Segundo as Normas Gerais da DGPC, no mapa de classificação para coleções 

museológicas, “Ourivesaria” é a categoria e “Joalharia” é determinada como uma 

subcategoria. (Normas Gerais, 2000, p. 88). 

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Justificação: Tipologia de artefactos de adornos pessoais fabricados em metal nobre. 

Cronologia  

Data: 1825 - 1875 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 
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Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 

Estados 

Conservação: Bom 

Parte Descrita: Fabrico 

Data do estado: 16.06.2020 

Data de Revisão: 16.06.202 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Religiosa/Devocional/Votiva 

Justificação: Trata-se de um artefacto de adorno pessoal e de uso votivo/religioso. 

Iconografias 

Religiosa\Senhora 

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Sem contraste 

Técnica: Punção 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 
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Localização 

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro;  

Inorgânico\Lítico 

Cor: Amarelo 

Medidas 

Unidade de Medidas: Gramas 

Tipo de Medida: Peso 

Valor: 13,38 gr 

Numerações 

MSM 349; Inventário Antigo (27.01.1997) 

VNF-MSM-261; Inventário Antigo (00.10.2003) 

MSM.IOB.000432; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia\Cinzelado-Ouro 

Justificação: Consoante ao que já existe em ficha de inventário. 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 180.000,00 

Data: 00/06/1997 
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000433  

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Crucifixo  

Título: Sem título 

Descrição: Crucifixo em ouro amarelo, datado de finais 

do século XIX. Apresenta cruz em "Canovão", com 

resplendor, arredondado, aureolando quase 

totalmente a iconografia de Jesus com a Senhora da 

Soledade aos pés do Filho. Usava-se habitualmente no 

Minho e no Douro, sobretudo em Viana do Castelo e 

Braga. 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria 

Justificação: Segundo as Normas Gerais da DGPC, no mapa de classificação para coleções 

museológicas, “Ourivesaria” é a categoria e “Joalharia” é determinada como uma 

subcategoria. (Normas Gerais, 2000, p. 88). 

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Justificação: Tipologia de artefactos de adornos pessoais fabricado em metais nobres. 

Cronologia  

Data: 1876 - 1900 (Finais do Século XIX) 

Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 
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Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 

Estados 

Conservação: Bom 

Data do estado: 16.06.2020 

Notas: Amassado no verso inferior do crucifixo. 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Religiosa/Devocional/Votiva 

Apotropaica 

Justificação: Trata-se de um artefacto de adorno pessoal e de uso votivo/religioso. 

Iconografias 

Iconclass\7 - Bíblia\73 - Novo Testamento\73D - Paixão de Cristo\73D5 - a crucificação de 

Cristo: prelúdio da morte de Cristo na cruz (Mateus 27:34-44, Marcos 15:23-32, Lucas 

23:33-43, João 19:18-24)\73D58 - a inscrição: I(esus) N(azarenus) R(ex) I(udaeorum) - 

Crucificação de Cristo. 

Iconclass\7 - Bíblia\73 - Novo Testamento\73D - Paixão de Cristo\73D5 - a crucificação de 

Cristo: prelúdio da morte de Cristo na cruz (Mateus 27:34-44, Marcos 15:23-32, Lucas 

23:33-43, João 19:18-24). 

Iconclass\1 - Religião e Magia\11 - Religião cristã\11F - Virgem Maria\11F7 - iconografia 

específica representações de Nossa Senhora (N.B. somente anotações secundárias)\11F74 

- outros aspetos específicos representações de Nossa Senhora (N.B. somente anotações 

secundárias). Descrição: Nossa Senhora da Soledade. 

Iconclass\1 - Religião e Magia\11 - Religião cristã\11D - Cristo\11D1 - símbolos e 

prefigurações de Cristo\11D12 - a cruz - símbolos de Cristo. 

Justificação: Consoante ao que já existe em ficha de inventário. 

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 
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Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Contrastaria 

Autor: Não identificável  

Texto: Não identificável  

Técnica: Punção 

Posição: Argola 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização 

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro;  

Inorgânico\Lítico 

Cor: Amarelo 

Medidas 

Unidade de Medidas: Gramas 

Tipo de Medida: Peso 

Valor: 41,19 gr 

Numerações 

MSM 340; Inventário Antigo (27.01.2020) 
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VNF-MSM-262; Inventário Antigo (00.10.2003) 

MSM.IOB.000433; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia\Canovão – Cruz  

Ourivesaria/Joalharia\Filigranado - Resplendor 

 

 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 330.000,00 

Data: 10/11/1997 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000434 

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Crucifixo  

Título: Sem título 

Descrição: Crucifixo em ouro amarelo, com marca da 

contrastaria do Porto, dos finais do século XIX. 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria 

Justificação: Segundo as Normas Gerais da DGPC, no mapa de classificação para coleções 

museológicas, “Ourivesaria” é a categoria e “Joalharia” é determinada como uma 

subcategoria. (Normas Gerais, 2000, p. 88). 

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Justificação: Tipologia de artefactos de adornos pessoais fabricado em metal nobre. 

Cronologia  

Data: 1876 - 1900 (Finais do Século XIX) 

Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 
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Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 

Estados 

Conservação: Bom 

Data do estado: 16.06.2020 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Religiosa/Devocional/Votiva 

Apotropaica 

Justificação: Trata-se de um artefacto de adorno pessoal e de uso votivo/religioso. 

Iconografias 

Iconclass\1 - Religião e Magia\11 - Religião cristã\11D - Cristo\11D1 - símbolos e 

prefigurações de Cristo\11D12 - a cruz - símbolos de Cristo 

Iconclass\1 - Religião e Magia\11 - Religião cristã\11D - Cristo\11D1 - símbolos e 

prefigurações de Cristo\11D11 - letras e monogramas - símbolos de 

Cristo 

Religiosa\Cristo\Crucificado 

Justificação: Consoante ao que já existe em ficha de inventário. 

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Contrastaria 

Autor: Não identificável  

Texto: Não identificável  

Técnica: Punção 
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Posição: Não Possui 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização 

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro;  

Inorgânico\Lítico 

Cor: Amarelo 

Medidas 

Unidade de Medidas: Gramas 

Tipo de Medida: Peso 

Valor: 13,90 gr 

Numerações 

MSM 339; Inventário Antigo (27.01.2020) 

VNF-MSM-263; Inventário Antigo (00.10.2003) 

MSM.IOB.000434; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Cinzelado - Ouro 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  
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Valor: 140.000,00 

Data: 00/06/1997 

Notas:  

Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000435 

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Pendente  

Título: Pendente em cruz 

Descrição: Pendente de cruz barroca em ouro amarela 

com argola. Possui contraste. As punções nela legíveis 

indicam como sendo do fim do século XIX. Possui 

detalhes esmaltados em ambos os lados. 

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria 

Justificação: Segundo as Normas Gerais da DGPC, no mapa de classificação para coleções 

museológicas, “Ourivesaria” é a categoria e “Joalharia” é determinada como uma 

subcategoria. (Normas Gerais, 2000, p. 88). 

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Justificação: Tipologia de artefactos de adornos pessoais fabricado em metais nobres. 

Cronologia  
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Data: 1876 - 1900 (Finais do Século XIX) 

Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 

Estados 

Conservação: Bom 

Data do estado: 16.06.2020 

Notas: Metal amassado 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Religiosa/Devocional/Votiva 

Apotropaica 

Justificação: Trata-se de um artefacto de adorno pessoal e de uso votivo/religioso. 

Iconografias 

Tipo Icon.: Iconclass\1 - Religião e Magia\11 - Religião cristã\11D - Cristo\11D1 - símbolos 

e prefigurações de Cristo\11D12 - a cruz - símbolos de Cristo 

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Contrastaria 

Autor: Não identificável  
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Texto: Não identificável  

Técnica: Punção 

Posição: Não Possui 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização 

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Transformado\Metal\Ouro;  

Transformado\Esmalte 

Inorgânico\Lítico 

Cor: Amarelo 

Medidas 

Peso: 4,82 gr 

Numerações 

MSM 338; Inventário Antigo (27.01.2020) 

VNF-MSM-264; Inventário Antigo (00.10.2003) 

MSM.IOB.000435; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Fundição - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cinzelado - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Esmalte\Pintado 
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Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 110.000,00 

Data: 00/06/1997 

Nota: Valor atribuído aos nºs 435; 436; 437; 438. Convém ser feita uma nova avaliação 

da coleção, quando possível, para atualizar os valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000436 

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Pendente  

Título: Sem título 

Descrição: Pendente de Cruz barroca em ouro amarelo. 

Possui contraste. As punções nela legíveis indicam 

como sendo do fim do século XIX. Possui detalhes 

esmaltados apenas na parte da frente. 

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria 

Justificação: Segundo as Normas Gerais da DGPC, no mapa de classificação para coleções 

museológicas, “Ourivesaria” é a categoria e “Joalharia” é determinada como uma 

subcategoria. (Normas Gerais, 2000, p. 88). 

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Justificação: Tipologia de artefactos de adornos pessoais fabricado em metal nobre. 

Cronologia  

Data: 1876 - 1900 (Finais do Século XIX) 

Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 
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Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 

Estados 

Conservação: Bom 

Data do estado: 16.06.2020 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Religiosa/Devocional/Votiva 

Apotropaica 

Justificação: Trata-se de um artefacto de adorno pessoal e de uso votivo/religioso. 

Iconografias 

Tipo Icon.: Iconclass\1 - Religião e Magia\11 - Religião cristã\11D - Cristo\11D1 - símbolos 

e prefigurações de Cristo\11D12 - a cruz - símbolos de Cristo 

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Contrastaria 

Autor: Não identificável  

Texto: Não identificável  

Técnica: Punção 

Posição: Não Possui 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 
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Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização 

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro;  

Transformado\Esmalte 

Inorgânico\Lítico 

Cor: Amarelo 

Medidas 

Peso: 3,40 gr  

Numerações 

MSM 342; Inventário Antigo (27.01.2020) 

VNF-MSM-265; Inventário Antigo (00.10.2003) 

MSM.IOB.000436; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Fundição - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cinzelado - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Esmalte\Pintado 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 110.000,00 

Data: 00/06/1997 
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Nota: Valor atribuído aos nºs 435; 436; 437; 438. Convém ser feita uma nova avaliação 

da coleção, quando possível, para atualizar os valores. 

Notas:  

Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000437 

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Pendente  

Título: Sem título 

Descrição: Pendente de cruz barroca em ouro amarelo. 

Possui contraste. As punções nela legíveis indicam 

como sendo do fim do século XIX. Não possui esmalte.  

Possui 2 contra argolas presas na bitola. Também 

conhecido como “cruz de ouro mal obrado”. Pois era 

de conhecimento das usuárias que apesar de 

volumosas, eram peças ocas.  

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria 

Justificação: Segundo as Normas Gerais da DGPC, no mapa de classificação para coleções 

museológicas, “Ourivesaria” é a categoria e “Joalharia” é determinada como uma 

subcategoria. (Normas Gerais, 2000, p. 88). 

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 
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Justificação: Tipologia de artefactos de adornos pessoais fabricado em metal nobre. 

Cronologia  

Data: 1876 - 1900 (Finais do Século XIX) 

Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 

Estados 

Conservação: Bom 

Data do estado: 16.06.2020 

Notas: Amassado no centro superior. Precisa passar por processo de limpeza. 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Religiosa/Devocional/Votiva 

Apotropaica 

Justificação: Trata-se de um artefacto de adorno pessoal e de uso votivo/religioso. 

Iconografias 

Tipo Icon.: Iconclass\1 - Religião e Magia\11 - Religião cristã\11D - Cristo\11D1 - símbolos 

e prefigurações de Cristo\11D12 - a cruz - símbolos de Cristo 

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 
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Tipo de inscrição: Contrastaria 

Autor: Não identificável  

Texto: Não identificável  

Técnica: Punção 

Posição: Não Possui 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização 

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro;  

Inorgânico\Lítico 

Cor: Amarelo 

Medidas 

Peso: 2,20 gr  

Numerações 

MSM 343; Inventário Antigo (27.01.2020) 

VNF-MSM-266; Inventário Antigo (00.10.2003) 

MSM.IOB.000437; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Fundição - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cinzelado - Ouro 
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Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 110.000,00 

Data: 00/06/1997 

Nota: Valor atribuído aos nºs 435; 436; 437; 438. Convém ser feita uma nova avaliação 

da coleção, quando possível, para atualizar os valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000438 

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Pendente  

Título: Sem título 

Descrição: Pendente de cruz barroca em ouro amarelo. 

Possui contraste. As punções nela legíveis indicam 

como sendo do fim do século XIX. Possui detalhes 

esmaltados. Possui esmalte nas cores azuis com 

motivos florais.  

Também conhecido como “cruz de ouro mal obrado”. 

Pois era de conhecimento das usuárias que apesar de 

volumosas, eram peças ocas.   

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria 

Justificação: Segundo as Normas Gerais da DGPC, no mapa de classificação para coleções 

museológicas, “Ourivesaria” é a categoria e “Joalharia” é determinada como uma 

subcategoria. (Normas Gerais, 2000, p. 88). 

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Justificação: Tipologia de artefactos de adornos pessoais fabricado em metal nobre. 

Cronologia  

Data: 1876 - 1900 (Finais do Século XIX) 
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Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 

Justificação: Conjectural. Atribuição cronológica realizada com base nas características 

formais que apresenta. 

Estados 

Conservação: Bom 

Data do estado: 16.06.2020 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Religiosa/Devocional/Votiva 

Apotropaica 

Justificação: Trata-se de um artefacto de adorno pessoal e de uso votivo/religioso. 

Iconografias 

Tipo Icon.: Iconclass\1 - Religião e Magia\11 - Religião cristã\11D - Cristo\11D1 - símbolos 

e prefigurações de Cristo\11D12 - a cruz - símbolos de Cristo 

 

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Contrastaria 

Autor: Não identificável  

Texto: Não identificável  
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Técnica: Punção 

Posição: Não Possui 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização 

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Jóias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Jóias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Jóias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro;  

Transformado\Esmalte 

Inorgânico\Lítico 

Cor: Amarelo 

Medidas 

Unidade de Medidas: Gramas 

Tipo de Medida: Peso 

Valor: 2,05 gr  

Numerações 

MSM 365; Inventário Antigo (27.01.2020) 

VNF-MSM-267; Inventário Antigo (00.10.2003) 

MSM.IOB.000438; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Fundição - Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cinzelado-Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Esmalte\Pintado 
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Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 110.000,00 

Data: 00/06/1997 

Nota: Valor atribuído aos nºs 435; 436; 437; 438. Convém ser feita uma nova avaliação 

da coleção, quando possível, para atualizar os valores. 

Notas:  
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Revisão de Fichas de Inventário da Coleção de Joalharia | CMSM 

Nº de Inventário: MSM.ICO.000051 

 

Unidade Cultural: Casa-Museu Soledade Malvar 

Designação: Laça 

Título: Sem título 

Descrição: Conjunto de 18 contas de viana sem contraste 

identificativo. 

 

 

Autorias 

Autor: Desconhecido 

Tipo de Autoria: Ourives 

Categorias 

Área: Arte  

Tipo de Categoria: Ourivesaria/Joalharia 

Justificação: Trata-se de um adorno de uso pessoal fabricado em metal nobre. 

Coleções 

Tipo de Coleção: Joalharia 

Cronologia 

Data Final:  s.d. 

Época: Contemporânea 

Justificação:  

Direitos 

Entidade: Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas 

Época: Contemporânea 
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Justificação:  Conjectural 

Estados 

Conservação: Bom 

Parte descrita: Fabrico 

Data do estado: 16/06/2020 

Data de revisão: 16/06/2025 

Funções 

Tipo de função: Decorativa/Ornamental/Estética  

Justificação: Trata-se de um artefacto ornamental de adorno pessoal.   

Incorporações 

Tipo de incorporação: Doação 

Proveniência: Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data: 27/01/1997 

Inscrições 

Tipo de inscrição: Contraste 

Autor: Sem Marca 

Inventariantes 

Inventariante: Thalita Sbragio 

Data: 16/06/2020 

Notas: Estagiária do Mestrado em Museologia da FLUP 

Localização  

Tipo de localização: Interna\Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 

Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Local habitual: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Localização: Casa-Museu Soledade Malvar\2.º Andar\Sala das Joias 

Data: 16/06/2020 

Materiais 

Tipo de materiais: Transformado\Metal\Ouro; Inorgânico\Lítico 
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Cor: Amarelo  

Medidas 

Peso: 9,10 gr (valor atribuído ao conjunto) 

Numerações 

MSM.ICO.000051; Inventário Atual 

Técnicas 

Ourivesaria/Joalharia: Filigranado – Ouro 

Ourivesaria/Joalharia: Cortado/Serrado - Ouro 

Valores 

Avaliador: António Leonel Lima 

Moeda: Escudo 

Tipo Valor: Avaliação  

Valor: 108.000,00 

Data: 10/11/1997 

Nota: Convém ser feita uma nova avaliação da coleção, quando possível, para atualizar os 

valores. 

Notas:  

 


