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Resumo 

É objetivo do presente estudo contribuir para o conhecimento dos públicos dos 

museus em Portugal, em concreto do Museu Almeida Moreira, de Viseu.  

Como forma de enquadramento do objeto de estudo deste trabalho, optou-se 

inicialmente, por um foco na concetualização de públicos e estudos de públicos, bem 

como pela realização de um levantamento deste tipo de estudos. De igual forma, e uma 

vez que o estudo se realizou no Museu Almeida Moreira, procurou-se também 

apresentar a instituição. 

Seguidamente, e tendo como método de recolha de informação o inquérito por 

questionário e entrevista, foi possível, por um lado, caraterizar os visitantes do MAM 

quanto aos perfis sociodemográficos e, por outro, compreender o contexto de visita, 

sobretudo, em termos das suas motivações.   

Os dados recolhidos demonstraram que os públicos do Museu Almeida Moreira 

são predominantemente femininos, jovens, com elevada qualificação escolar e, com 

interesse em práticas culturais. Quanto às motivações, destaca-se a visita como meio de 

aprendizagem e descoberta, escapismo e interação social com amigos e/ ou família. Os 

visitantes procuram sobretudo experiências educativas, diversão ou interação social.  

 

Palavras-chave: Públicos, Estudo de públicos, Motivações, Museus, Museu Almeida 

Moreira, Museologia. 
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Abstract 

The aim of this study is to contribute to the knowledge of Portuguese museum 

visitors, in particular, those of the Museum Almeida Moreira, Viseu. 

Initially and as a way of contextualizing the object of this study, it opted for a 

focus on the conceptualizing audiences and audience studies, as well conducting a brief 

survey of these types of studies. In the same way, and since the study was carried out in 

the Museum Almeida Moreira, an attempt was also made to present the institution. 

Next, using the questionnaire and interview as data collection methods, it was 

possible, on the one hand, to characterize MAM visitors regarding sociodemographic 

profiles and, on the other hand, to understand the context of the visit, especially in 

terms of their motivations. 

The data collected showed that visitors at Almeida Moreira Museum are 

predominantly feminine, young, with high school qualifications and with an interest in 

cultural practices. As for their motivations, the visit stands out as a regular means of 

learning and discovery, escapism, and social interaction with friends and /or family. 

Above all visitors are looking for educational, social and pleasurable experiences. 

 

Key-words: Audiences, Audience study, Motivations, Museums, Almeida Moreira 

Museum, Museology. 
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Introdução 

Esta dissertação desenvolve-se no âmbito do Mestrado de Museologia da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP). O seu principal objetivo é o de 

contribuir para o conhecimento dos públicos dos museus em Portugal, mais em 

concreto, do Museu Almeida Moreira (MAM), instituição integrante da Rede de Museus 

Municipais de Viseu (RMMV).  

No cenário atual da museologia, os estudos de públicos são vistos como uma 

importante ferramenta para a tomada de decisões dentro das instituições, permitindo 

o conhecimento e a compreensão dos utilizadores dos museus. Este tipo de estudos 

possibilita a reflexão sobre os interesses, necessidades e expectativas dos visitantes, e 

ainda a perceção do que move os públicos. Desta forma, é fornecida informação que 

permite ao Museu tomar decisões no que concerne ao funcionamento, gestão, 

comunicação e orientação de acordo com os públicos que frequentam cada museu e os 

seus interesses. As motivações são igualmente um importante fator de estudo. Tal como 

Falk demonstra (2011, p.1) perceber quem visita os museus e por que motivo o faz pode 

fornecer informações cruciais sobre o papel dos museus na sociedade e na vida de cada 

pessoa bem como os valores que transmitem e os benefícios da visita.  

A Lei Quadro dos Museus, em Portugal, evidencia a importância dos estudos de 

públicos, vincado a necessidade de realização destes: “O museu deve realizar 

periodicamente estudos de público e de avaliação em ordem a melhorar a qualidade do 

seu funcionamento e atender às necessidades dos visitantes” (Lei 47/2004 de 19 de 

agosto). Contudo, a sua concretização não tem sido uma prioridade, como acontece nos 

museus que integram a RMMV. Em Portugal, apesar do reconhecimento da importância 

destas ferramentas, há uma carência de investigação sobre o tema. Quando os museus 

procuram conhecer os seus públicos maioritariamente tendem a realizar levantamentos 

de dados sociodemográficos, sem haver grande foco nas expectativas e motivações dos 

visitantes. São ainda estudos essencialmente quantitativos, que não desenvolvem 
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análises profundas sobre os resultados obtidos. Os diversos autores1 que se dedicam à 

análise e estudo de públicos em museus salientam que são vários os casos em que estes 

são realizados, mas sem terem efeitos reais na política interna dos museus. Pode-se, no 

entanto, fazer referência a dois estudos de públicos que procuram modificar o 

paradigma aqui exposto: o estudo de públicos dos museus nacionais, promovido pela 

Direção Geral do Património Cultural (DGPC) e o estudo desenvolvido por Alice Semedo, 

Rafaela Ganga & Célia Oliveira (2018) em três museus tutelados pela Direção Regional 

de Cultura do Norte (DGCN).  

É neste contexto, de carência e pouco desenvolvimento na área em questão, que 

se propõe realizar este estudo. Em primeiro lugar, para contribuir para o aumento da 

bibliografia na área, mas essencialmente, porque é necessário dotar os museus 

tutelados pela Câmara Municipal de Viseu (CMV) de uma ferramenta vital para a gestão 

das unidades museológicas. Deste modo, os museus viseenses beneficiam de uma 

oportunidade para conhecer quem vai aos seus museus e com que finalidade, 

percebendo que importância estas instituições têm na vida dos seus públicos e que 

função exercem na sociedade.   

Os estudos de públicos são um instrumento fundamental para o conhecimento e 

compreensão dos utilizadores dos espaços culturais. Permitem a reflexão acerca dos 

espaços e debates sobre os interesses, necessidades e expectativas. (Semedo, Ganga & 

Oliveira, 2018, p. 23). 

Considera-se assim que esta investigação pode contribuir para um melhor 

planeamento e gestão dos museus tutelados pela CMV, mais em concreto para o MAM. 

Assim, será possível traçar um plano com a definição de estratégias claras, com o 

objetivo de proporcionar experiências de visitas mais relevantes uma vez que têm em 

conta a heterogeneidade das identidades motivacionais, bem como para um 

 

1 Tais como Allan, 2016; Chen, 2015; Falk, 2006, 2009, 2011; Matos, 2009; Semedo, Ganga & Oliveira, 
2018. 
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aperfeiçoamento da comunicação e dos seus serviços prestados, adequando a oferta 

dos museus às necessidades e exigências dos públicos que o procuram. 

A escolha deste tema para análise justifica-se primeiramente pela questão acima 

referida, da necessidade de dotar os museus municipais viseenses de uma importante 

ferramenta de gestão museológica. Também o interesse pessoal nesta temática, que se 

desenvolveu ao longo do mestrado, fruto de vários trabalhos realizados no âmbito de 

unidades curriculares diversas, foi fundamental para a perceção da necessidade dos 

museus conhecerem os seus públicos.  

Os objetivos desta dissertação são a produção de informação atualizada sobre o 

público do MAM, num leque diverso de informação que inclui os perfis 

sociodemográficos dos visitantes, o contexto de visita, mas sobretudo as motivações. 

Procura-se também, por esta via, promover o conhecimento e fornecer meios para 

garantir novas e melhores respostas para os desafios que os públicos vêm a colocar aos 

museus.  

Não obstante, mais genericamente, pretende-se desenvolver uma série de 

questões, nomeadamente: caracterizar a RMMV (quanto à oferta, programação, 

atividades, etc); descrever o MAM; perceber as razões e importância dos estudos de 

públicos em museus; e, destacar os vários métodos de análise utilizados nestes. 

Para a realização e concretização deste trabalho partiu-se de algumas questões 

orientadoras que assumiram um papel condutor ao longo de toda a investigação. Desta 

forma, procurou-se responder a questões relacionadas com a definição do conceito de 

públicos e estudo de públicos, relacionando esta definição com a evolução da pesquisa 

nesta área. De igual modo, mostrou-se fundamental contextualizar o MAM, fornecendo 

algumas ideias sobre a história, formação, espaços e, atividades desenvolvidas. No 

entanto, estas questões seriam insuficientes para cumprir o objetivo deste trabalho, 

pelo que também se tornou necessário o contacto com os visitantes; foram estes os 

fornecedores de “matéria-prima” da dissertação. Por fim, analisaram-se as motivações 

de visita com base nas respostas dadas pelos visitantes.   
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As opções metodológicas tomadas ao longo deste estudo decorreram das 

dimensões de análise consideradas e foram, por isso, seguidas três estratégias: a 

consulta de fontes documentais e bibliográficas, a aplicação de questionários e a 

realização de entrevistas. 

Embora este não seja o lugar para se apresentar o estado da arte de maneira 

exaustiva é importante mencionar algumas das referências mais influentes para o 

presente estudo. Em relação aos autores sobre estudo de públicos podem destacar-se 

Letícia Peréz Castellanos (2017), Eloíse Peréz Santos (2006), Hernandéz Hernandéz 

(1994), Semedo, Ganga & Oliveira (2018), Hooper-Greenhill (2006) e outros nomes, 

posteriormente referidos. Dos estudos portugueses pode-se referir Jorge Santos e José 

Neves (2005). Sobre as motivações dos visitantes a grande referência é de John Falk 

(2006, 2009, 2011). Sobre a RMMV e o MAM, a bibliografia é bastante limitada quanto 

à informação e dispersa. Evidencia-se, no entanto, alguns autores como Almeida 

Henriques (2008), Galopim de Carvalho (2012) e Alexandre de Lucena Vale (1995) que 

se focam na história da cidade de Viseu, principais monumentos e museus. A maioria da 

informação foi retirada do website do Município de Viseu (Município de Viseu, 2019), 

onde se apresentam as unidades museológicas e coleções visitáveis da cidade. 

Para a obtenção de dados dos próprios visitantes foi utilizada uma metodologia 

mista, optando-se pelo inquérito por questionário e entrevista: para os dados 

sociodemográficos, utilizou-se um questionário e, para a informação sobre as 

motivações e contexto de visita, uma entrevista semiestruturada. A vertente 

metodológica será mais desenvolvida no terceiro capítulo desta dissertação.  

Relativamente à amostra foram considerados todos os visitantes, maiores de 

idade, que entraram no MAM e que aceitaram participar no estudo. A aplicação 

decorreu desde finais de janeiro ao último dia do mês de fevereiro de 2020. Do estudo 

resultou um conjunto de dados qualitativos e quantitativos que permitiram retirar 

conclusões sobre o proposto acima.  

A dissertação organiza-se em seis capítulos. No primeiro, procedeu-se ao 

enquadramento teórico-metodológico da pesquisa, especificando os conceitos centrais 
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em torno dos quais se desenvolveu o estudo, por exemplo, de públicos e públicos do 

museu. Foi ainda apresentado um breve enquadramento face à história dos estudos de 

públicos, aos seus objetivos, metodologia e tipologias. Com mais foco desenvolveram-

se os temas sobre os estudos de públicos em Portugal e sobre a vertente motivacional.  

No segundo capítulo procedeu-se à contextualização do MAM. Por se julgar 

relevante para a sua compreensão, o objeto de estudo foi introduzido após um breve 

enquadramento da RMMV (instituições integrantes e atividades comuns). Sobre o MAM 

especificamente foram tratados os seguintes aspetos: breve historial do MAM, a sua 

coleção, enquadramento arquitetónico, principais atividades desenvolvidas, e 

apresentação dos dados administrativos (recolhidos nos dois anos anteriores a este 

estudo, relativamente às entradas de visitantes — nacionalidade, género e idade). 

O terceiro capítulo dedicou-se à metodologia onde se escrutinaram os métodos 

utilizados para a realização desta dissertação. Neste capítulo apresentaram-se, de igual 

modo, o guião da entrevista e a tabela com as datas de aplicação dos inquéritos. 

No capítulo seguinte expuseram-se os dados recolhidos no questionário, isto é, 

a informação que permitiu a caracterização sociodemográfica (idade, género, 

coabitação, nacionalidade e local de residência, escolaridade, área de formação e 

profissão). 

O quinto capítulo debruçou-se sobre as motivações de visita a museus. Foram 

estabelecidas categorias de acordo com a proposta de Falk (2006, 2009) e de Semedo, 

Ganga & Oliveira (2018). Fez-se ainda se faz um cruzamento das motivações com a 

informação sociodemográfica. 

Seguidamente, expuseram-se os resultados obtidos com base na análise das 

entrevistas, sobre o contexto das visitas ao MAM (como se conheceu o museu, 

acompanhamento, pontos fracos e fortes, relação do visitante com o MAM e outras 

instituições). 

A concluir o trabalho foram sintetizados os principais resultados do estudo 

efetuado e refletiu-se sobre como é que estes podem contribuir para o desenvolvimento 

das atividades do MAM.  
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1. Enquadramento Teórico 

1.1. Estudar públicos 

Neste capítulo procura-se fazer um enquadramento de carácter teórico da 

temática subjacente à dissertação — os estudos de públicos em contexto museal, com 

mais enfoque na vertente motivacional. Primeiramente, e para permitir uma maior 

coerência conceptual, vai-se realizar uma breve apresentação de conceitos e tipologias, 

bem como metodologias e os objetivos dos estudos já realizados.  

1.1.1. Definição de estudo de públicos 

Começa-se, então, por definir o conceito de “públicos”, e de seguida, de “estudo 

de públicos”, procurando ainda fazer uma análise da sua importância nas instituições 

culturais e a evolução desta área.  

Assumindo desde logo que esta dissertação se vai debruçar sobre públicos de 

museus, começa-se por definir este conceito. No dicionário (Grave & Netto, 2002) este 

termo refere-se à “totalidade do povo”, ou a “algo que serve para uso de todos”, ou 

ainda “o que todos podem assistir”. A mesma palavra pode significar “audiência de 

algo”. Na Infopédia2 já se aborda esta palavra enquanto um conjunto de pessoas num 

determinado lugar; grupo de pessoas com características ou interesses comuns, ou a 

assistência (de um espetáculo, programa, evento desportivo, etc.).  

É ainda interessante refletir sobre os conceitos de públicos, espetadores e 

audiências. Estes aparecem como sinónimos em vários dicionários. Todavia, Anabela 

Carvalho (1997), aponta as suas diferenças. De forma geral, o termo “audiência” 

relaciona-se com os media. A audiência, segundo a autora mencionada (Carvalho, 1997, 

p.5), nasce com as primeiras formas de espetáculos em espaços públicos. Com o avançar 

dos tempos e com o desenvolvimento das tecnologias da informação a conceção da 

audiência começou a surgir como uma “massa”, tornando-se anónima e dispersa. 

 

2 Público in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora. Retrieved December 20, 
2020, from https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/público.  

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/público
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A palavra “espetador” é frequentemente associada às artes performativas: “que 

ou quem assiste a um espetáculo”3. Espetador, ao contrário de público, é relativo a um 

momento específico (peça de teatro, jogo de futebol, etc.).   

Sobre a noção de “públicos”, Renato Gomes (2013) na sua tese de mestrado faz 

uma análise a este conceito, abordando vários autores, como Luciana Köptcke & Ferreira 

(2010), que definem públicos como: 

O povo em geral; Conjunto de pessoas que leem, veem ou ouvem uma obra literária, 

dramática, musical, etc. ou ainda: Conjunto de pessoas que assistem efetivamente a um 

espetáculo…, assistência, visitam um museu; tem como sinónimos designações como 

espectadores, consumidores, usuários, leitores, ouvintes, telespectadores (p. 813, as 

cited in Gomes, 2013, p. 11). 

Já Teixeira Coelho (1997) define “públicos” como as pessoas que assumem um 

determinado comportamento, expressam opiniões e juízos de valor (p.322). Para 

Bourdieu, um público está, à partida, condicionado por vários fatores (Bourdieu & 

Darbel, 2003). 

Os públicos de um museu, de acordo com Susana Simplício (2010), são muito 

complexos e entender como estes funcionam é essencial para gerir de melhor forma um 

museu. Estes públicos variam de instituição para instituição e de acordo com a oferta 

que cada museu disponibiliza. Apesar disso, são algumas as características comuns ou 

tendências que podem ser estudadas (p.15). Várias investigações demonstram que os 

dados sociodemográficos dos visitantes dos museus são relativamente estáveis em 

vários países diferentes4. 

Para Leticia Pérez Castellanos (2017) o termo “públicos” é utilizado de forma 

ainda muito vaga, uma vez que se refere a um conjunto simples, físico, de pessoas que 

 

3 Espetador in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora. Retrieved December 20, 
2020, from https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/espetador. 
4 Como se pode constatar, por exemplo, na obra de Bourdieu e Darbel (2003), mas também no estudo de 
públicos do Museu de Serralves (2013); no estudo feito na Casa do Infante no Porto (Ramos, 2015); ou no 
trabalho realizado por Joana Santos, no Museu da Eletricidade (2014). 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/espetador
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assistem a um espetáculo, museu ou biblioteca (p.23). Já Hernandéz Hernandéz (1994), 

procura diferenciar “públicos” de “visitantes”, afirmando que o público dos museus são 

as pessoas que frequentam estas instituições, mantendo relações frequentes com os 

museus e se interessam pelos seus programas e atividades. Os visitantes são os que 

entram ou fazem a visita, mesmo que não sendo a sua vontade, e que não têm esse 

hábito cultural. Diferencia também dentro do público, o público global e o público 

especializado. O primeiro é o que frequenta o museu por iniciativa própria. O público 

especializado é alguém que visita os museus por necessidades relacionadas com a 

profissão ou atividade que exerce (p.188). 

De modo geral, os públicos de um museu são sempre caracterizados como 

heterogéneos na sua composição, compostos por gentes de várias idades, origens, 

situações económicas e educativas. Apesar de características gerais, os públicos 

compõem-se por uma variedade de conjuntos que têm, cada um, uma motivação, um 

objetivo próprio e, um comportamento específico.  

Depois de definido o conceito de “públicos” através de definições dadas por 

vários autores, importa definir o que se entende por “estudo de públicos”. Estes estudos 

inserem-se num campo multidisciplinar de investigação científica, por vezes apelidado 

de estudo de públicos ou de avaliação de públicos, combinando métodos de estudo 

quantitativos e qualitativos, de modo a recolher informação sobre os visitantes e abrir 

espaços de avaliação e reflexão (Semedo, Ganga & Oliveira, 2018). 

A American Association of Museums (AAM) define estudo de públicos (AAM, 

1991) como: 

O processo de obtenção de conhecimento sistemático de e sobre os visitantes de 

museus, atuais e potenciais, com o propósito de incrementar e utilizar disso 

conhecimento na planificação nas atividades relacionadas com o público (as cited in 

Fernández, J., 2014, p.11).  

Este conceito é definido por Asensio e Pol (2005, as cited in Fernández, 2014, 

p.12) como o conhecimento que se pode aplicar à prática da montagem de exposições. 

Pérez Santos (2003) não se foca tanto nas exposições, defendendo que é o estudo que 
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permite tornar os museus mais atrativos para públicos diversos, já que funcionam como 

um instrumento de gestão do museu, baseada em análises de realidade. São também 

ferramentas de tomada de decisões porque permitem recolher várias opiniões sobre 

temas diversos. Jorge Alves dos Santos e José Soares Neves (2005), no seu estudo sobre 

os museus municipais de Cascais, afirmam que o conhecimento dos públicos “constitui 

um importante elemento para a tomada de decisões sobre o sector” (p.17). 

Cada vez mais os museus assumem novas estratégias para fazer face a vários 

desafios que se colocam, nomeadamente atrair e educar os públicos. É notório que os 

museus “disputam” ao nível de atração com outras instituições culturais, tal como Ana 

Patrícia Remelgado (2014, p.62) salienta. Os museus, como instituições culturais, podem 

sentir alguma dificuldade a atrair públicos. Por isso, devem desenvolver a sua atividade 

assente num plano estratégico sustentado, capaz de garantir a sua sobrevivência. Para 

tal, é primordial que se conheça o público, perceber quem visita os museus, os seus 

motivos, as suas necessidades e, as suas exigências. 

1.1.2. Metodologias dos estudos de públicos 

As aplicações destes estudos são várias. Permitem o registo de informação 

sociodemográfica, hábitos de visita, preferências, e são essenciais para o 

desenvolvimento de exposições (facilitando decisões como idioma, tamanho da letra, 

vocabulário). São ainda fundamentais na gestão dos museus e nos serviços educativos 

(uma vez que se percebe quem é o público-alvo e podem adaptar-se as atividades a 

este), nomeadamente para decidir horas de abertura e fecho, preços, organização dos 

espaços, vigilância de salas, estratégias de comunicação. É uma autêntica ferramenta de 

gestão cultural que tem como finalidade alcançar um conhecimento científico e 

sistemático sobre os públicos dos museus.  

São várias as tipologias dos estudos de públicos. Na sua vertente descritiva, 

permitem diferenciar os visitantes por categorias sociodemográficas e conhecer outros 

aspetos como motivações, expectativas, tempo e extensão da visita e, valorização dos 

serviços. Desta forma, facilita-se o conhecimento das necessidades básicas e específicas 
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destes. Estes tipos de estudos ajudam a conceptualizar as exposições, atividades e 

publicações (Ángeles, Canela, Garcia, & Polo, 2008, p.32). 

De acordo com Eloíse Peréz Santos (2008a) podem-se considerar cinco áreas de 

investigação (Tabela 1). Neste âmbito: 

1.  Investigações sobre os visitantes atuais e potenciais, através de análises 

sociodemográficas;  

2. Estudo de visitantes em ligação com a exposição; 

3.  Avaliação das atividades de museus;  

4. Avaliação da opinião dos visitantes sobre espaços e serviços prestados; 

5. Avaliação dos profissionais dos museus. Cada uma destas áreas permite chegar 

a resultados que podem ter impactos em vários níveis (pp. 59-61). 

Tabela 1 - Áreas de investigação dos estudos de públicos 

Análise de públicos Avaliação de 

exposições 

Avaliação de 

programas 

educativos  

Avaliação de 

serviços 

Avaliação dos 

profissionais do 

museu 

Recolha de Dados 

Sociodemográficos; 

Avaliação da 

interação 

entre o 

visitante e a 

exposição. 

Avaliação      das 

visitas guiadas, 

conferências, 

cursos, etc. 

Avaliação do 

tipo de 

informação do 

museu; 

Avaliação do 

pessoal do 

museu: 

interação, 

facilitação da 

visita, etc. 

Recolha de dados 

sobre as 

motivações e 

atitudes. 

 

— 

 

— 

Avaliação de 

fatores físicos: 

Temperatura, 

iluminação, 

som, áreas de 

descanso, etc. 

 

— 

Fonte: Adaptado da obra de Pérez Santos (2008a, pp.49-50) 
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Uma vez que existem várias tipologias de estudos, as metodologias aplicadas são, 

de igual modo, muito variadas, dependendo dos dados que se procuram obter. Pérez 

Santos (2008a) mostra que, de um ponto de vista metodológico, a investigação de 

públicos em museus utiliza métodos e técnicas muito variados, provenientes de diversas 

disciplinas. Normalmente utilizam-se técnicas de observação ou entrevista e 

questionário. Outras técnicas são o grupo de discussão, mapas cognitivos ou análise do 

livro dos visitantes (p.49). 

O inquérito por questionário, segundo Ghiglione & Matalon (2005), é, 

provavelmente, a ferramenta mais utilizada para o estudo de visitantes de museus: 

“Realizar um inquérito é interrogar um determinado número de indivíduos tendo em 

vista uma generalização. (…) Um inquérito consiste, portanto, em suscitar um conjunto 

de discursos individuais, em interpretá-los e generalizá-los” (p.2). Romanello (2015), 

declara o mesmo, que o método mais utilizado tanto para recolher informação 

sociodemográfica, como para avaliar atitudes, comportamentos, expectativas e 

satisfação, é a aplicação de questionários. Não exclui as entrevistas, afirmando que são 

amplamente empregues, bem como outras metodologias qualitativas, como o grupo 

focal, ou a análise do livro de visitas (p. 112).  

O inquérito por entrevista é, paralelamente, apontado como o método mais 

utilizado para o acesso a opiniões, atitudes e perceções dos visitantes, bem como para 

perceber pontos de vista e motivações, visto que as outras ferramentas não possibilitam 

a recolha deste tipo de informação. Importa, pois, definir o conceito de “entrevista”, 

recorrendo a vários autores. Ghiglione & Matalon (2005) referem que a entrevista “é 

uma conversa que tem um objetivo ou de diagnóstico ou de estudo” (p. 63). Já António 

Gil (1999) afirma que é a “técnica em que o entrevistador se apresenta frente ao 

investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção de dados que 

interessam à investigação” (p. 117).  

A entrevista sendo o método mais utilizado, apresenta vantagens e 

desvantagens, que importa aqui apresentar (Figura 1). 
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Figura 1 - Vantagens e desvantagens das entrevistas 

Fonte: Autora, 2020  

Tal como aponta António Carlos Gil (1999) em relação à tipologia de entrevistas, 

estas podem ser variadas, sendo mais ou menos estruturadas; existindo entrevistas não 

diretivas (também denominadas como não estruturadas), livres ou em profundidade; 

entrevistas semidiretivas (semiestruturadas); ou diretivas (estruturadas) (pp. 120–121).  

O questionário é também uma ferramenta bastante utilizada, a par com as 

entrevistas. Tal como se fez anteriormente com o conceito de entrevista, importa 

perceber o que os vários autores entendem por questionário. Segundo Ghiglione & 

Matalon (2005), um questionário “é um instrumento rigorosamente padronizado, tanto 

nas suas questões, como na sua ordem” (p. 110). Para Gil (1999) é uma “técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas” (p. 128).  

Há também diversos tipos de questionário, nomeadamente, questionários 

abertos e fechados, como Ghiglione & Matalon (2005, p.64), referem. Gil (1999), debate 

as principais vantagens e limitações deste método (Figura 2).  
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Figura 2 - Vantagens e desvantagens dos questionários 

    

Fonte: Adaptado da obra de Gil (1999, pp.128-129)  

Numa investigação por inquérito, podem-se utilizar vários métodos de obtenção 

de informação, como entrevistas ou a aplicação de um questionário, que depois devem 

ser complementados com ferramentas de análise de conteúdo.  

A análise de conteúdo pode ser definida da seguinte forma segundo Bardin 

(1977): 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/receção (variáveis inferidas) destas mensagens (p.42).  

Este conceito é ainda definido por Moraes (1999), como constituindo:  

uma metodologia usada para descrever e interpretar conteúdo de toda a classe de 

documentos e textos. Esta análise (…) ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir 

uma compreensão de seus significados a nível que vai além de uma leitura comum (p.2). 
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É, portanto, a análise de conteúdos que possibilita a interpretação dos factos e 

para a confirmação ou não das hipóteses colocadas inicialmente. 

1.1.3. Os estudos de públicos  

Abordar a conceptualização dos estudos de públicos a nível global permite ter 

uma perceção real do que já foi realizado, as áreas mais abordadas, as metodologias 

utilizadas e as lacunas existentes. Por isso, os parágrafos seguintes procuram sintetizar 

o processo de construção deste tema. 

São várias as obras lidas que datam os primeiros estudos de públicos realizados 

ainda no limiar do século XIX, tendo como precursor o inglês Francis Galton, que 

dedicava os seus tempos livres a observar e analisar o comportamento do público em 

salas de exposição dos museus da sua época. Contudo, Eloíse Peréz Santos (2000), 

afirma que já anteriormente os públicos teriam sido alvo de atenção em outros estudos, 

nomeadamente de Benjamin Ives Gilman (p.33). No mesmo sentido, Letícia Castellanos 

(2017), mostra que desde 1884, Henry Hugh Higgins, se preocupou em avaliar a 

dimensão educacional dos museus (p.125). Em 1916, Benjamin Ives Gilman “batizou” o 

termo fadiga do museu, para se referir ao cansaço gerado pelos desenhos da exposição 

nos visitantes, seja pela quantidade de objetos exibidos, o mau design ou problemas na 

colocação de objetos.  

Não obstante, segundo Pérez Santos (2008b), os primeiros estudos mais 

rigorosos sobre visitantes de museus, ocorreram nos EUA, nos anos 20 do século XX, 

impulsionados pela Associação Americana de Museus (p.22). Romanello, (2015) reitera, 

afirmando que as origens dos estudos de público remontam à mudança de perspetiva 

nos museus norte-americanos que começam a tratar as visitas às instituições culturais 

como um direito e não como um privilégio (p.101). Deste modo, começam a 

desenvolver-se estudos empíricos sobre os visitantes dos museus. Eloisa Peréz (2000, 

pp. 23 – 37), Letícia Castellanos (2017, pp. 123 – 146) e J. Fernández (2014, pp. 19 – 23), 

apontam os principais desenvolvimentos na área, das quais se faz um breve resumo nos 

parágrafos seguintes. 
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Ainda nos anos 20 do século XX, os EUA vão impulsionar o desenvolvimento 

desta área, com nomes como Gibson (1925), Robinson (1928), Bloomberg (1929), e 

Melton (1933) que desenvolvem estudos com um maior foco nos comportamentos dos 

visitantes. Em 1930, o Museu de Arte da Pensilvânia, realiza o primeiro estudo de perfis 

dos públicos, através de 1000 entrevistas que pretenderam dar a conhecer o lugar de 

residência, meio de transporte de quem visitava o museu, motivo de visita, salas 

preferidas, e, grau de satisfação. Nesta década, 75 museus norte americanos 

começaram a realizar estatísticas de entrada. Já na década de 1940, Alma Wittlin, 

também nos Estados Unidos, utiliza questionários abertos para perceber o que as 

pessoas aprendem nos museus e os seus principais pontos de interesse (Hooper-

Greenhill, 2006). Nos anos 50, do mesmo século, as investigações são essencialmente 

estatísticas, e o interesse foi principalmente conhecer as características 

sociodemográficas dos participantes do museu, com um aumento nas pesquisas que 

permitiram conhecer os seus perfis. 

Na Europa, já em data posterior, destaca-se a obra de Bourdieu & Darbel de 1962 

[2003], intitulada “L'amour de l'art. Les musées d'art européens et leur public”. Os 

autores, Pierre Bourdieu e Alain Darbel, ambos sociólogos franceses, vão dissertar 

acerca de quem tem um acesso à arte mostrando que a cultura não é um “bem natural”. 

Realizam análises complexas e estatísticas relativamente a museus europeus (efetuam 

estudos em Espanha, França, Grécia, Holanda e Polónia), com o objetivo de conseguir 

chegar a um código formal que caracterize os públicos dos vários museus. Nesta obra, 

os autores mostram que existe uma relação entre a cultura e a classe social onde cada 

individuo se insere. Constata-se que, por exemplo, a frequência de visita a museus 

aumenta quando o nível de instrução é mais elevado. Desta forma, classes mais cultas 

tendem a frequentar mais museus. Também as condutas dos visitantes, bem como os 

seus comportamentos, estão relacionados com o nível de instrução. Nesta década e já 

no Canadá, Cameron e Abbey (1960), realizam milhares de entrevistas para conhecer a 

relação entre os visitantes, as exposições e as campanhas de publicidade.  

Entre 1970 e 1980 destacam-se Harris Shettel (1988, 1989, 1993) e Chandler 

Screven (1976, 1986), que se interessam pela transmissão da mensagem expositiva, na 
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vertente educativa. Nos anos 80 do século XX, realizam-se diversos estudos da Grã-

Bretanha, como o do Museu de História Natural de Londres (Alt., 1980; Miles, 1988). Na 

Alemanha pode-se evidenciar H. J. Klein (1981), que estuda o comportamento dos 

visitantes e H. Treinem (1996) que se dedica às características sociológicas dos 

visitantes.  

Na década seguinte, a Associação Americana de Museus demarca a necessidade 

de estudar os públicos, com o propósito, entre vários, de analisar os serviços dos 

museus. Como consequência esta associação vai dar vários apoios, nomeadamente na 

avaliação de exposições, ajudas económicas e técnicas, incentivando também os 

estudos de públicos. Começam-se a publicar estudos sobre o ritmo de visitas a museus, 

e sobre públicos de museus específicos e exposições concretas. 

É necessário ainda realçar o modelo de análise desenvolvido por John Howard 

Falk e Lynn Diane Dierking, na obra The Museum Experience (1992). O trabalho de John 

Falk e da sua equipa vai ter grande impacto nas décadas que se seguem. As investigações 

centram-se nos aspetos educativos e nas avaliações da eficiência da comunicação em 

exposições, quer na sua totalidade, quer em diferentes fases do seu design. 

Em síntese, nos anos de 1920, os estudos de públicos eram essencialmente 

comportamentais. Vinte anos depois começam a realizar-se quer os primeiros estudos 

de perfis, quer os estudos sobre o impacto da museografia nos visitantes. Na década 

seguinte surge uma vertente mais virada para os aspetos educativos, num âmbito mais 

formal e, paralelamente, realizam-se estudos que tinham como premissa a perceção de 

quem visita os museus, a que horas, com que frequência, e motivações. Na década de 

1970, há um boom nestes estudos, sendo que a área evolui bastante a partir desta data.  

Os estudos de públicos passam a ser considerados ferramentas essenciais para o 

conhecimento e compreensão dos utilizadores dos espaços museológicos. Permitem 

refletir sobre os espaços e discutir sobre os interesses, necessidades e expectativas. 

Possibilitam, ainda, perceber e compreender o que move os públicos a visitar os museus. 

São, por tudo isso, ferramentas importantes de gestão de museus.   
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1.1.4. Estudos de públicos no quadro museológico português 

No cenário atual da museologia, e como se verificou no capítulo antecedente, os 

estudos de públicos são vistos como um instrumento indispensável para a tomada de 

decisões nos museus, permitindo gerir e desenvolver ofertas, e, garantir um melhor 

funcionamento, melhor gestão, comunicação e orientação, adaptada aos públicos e os 

seus interesses. A temática sobre os públicos dos museus é, por isso, de central 

importância.  

Perante tal relevância, em Portugal têm sido realizados alguns trabalhos e 

investigações com vista ao conhecimento dos públicos de museus e monumentos 

nacionais, essencialmente através de estudos realizados na área da Sociologia, com 

maior desenvolvimento a partir da década de 1990. Filipa Pereira (2017), destaca vários 

autores que se dedicaram a esta área, nomeadamente, Idalina Conde (1992), Freitas e 

Santos (1992), Silva e Santos (1995), que se focaram no estudo de públicos e perceção 

estética ou em inquéritos sobre práticas de leitura, ou práticas culturais, incluindo as 

visitas aos museus (p.16). Em relação aos estudos de públicos de museus em território 

nacional pode-se referir o trabalho Jorge Santos e José Neves (2005), que é considerado 

um marco na área. Os autores realizam entrevistas e questionários e também focalizam 

a investigação em fontes documentais, permitindo assim um estudo bastante 

desenvolvido e pormenorizado, traçando não só os perfis sociológicos dos públicos dos 

museus em estudo, mas também resultados sobre as condições, motivações e 

frequência da visita.  

Nos últimos anos, as análises de públicos têm sido desenvolvidas sobretudo em 

universidades, o que evidencia que dentro das instituições não se investe neste tipo de 

investigação, devido essencialmente à falta de recursos. Destacam-se, desta forma, 

trabalhos académicos, dos quais se dão alguns exemplos: estudos realizados em Lisboa, 

na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, como a dissertação de Ana Patrícia Santana 

(2010), sobre os públicos do Museu de São Roque. Do ISCTE, com Susana Simplício 

(2010), Joana Cristina Santos (2014) e Filipa Noronha Falcão Teotónio Pereira (2017), 

com estudos no Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu da Eletricidade, e, 

Museu Nacional de História Natural e da Ciência, respetivamente. Na Faculdade de 
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Letras da Universidade do Porto foram também elaborados alguns estudos, tal como, o 

de Carla Patrícia Ramos (2015), com o trabalho “Perfis e motivações dos visitantes da 

Casa do Infante – Museu”, o trabalho da Joana Almeida Ribeiro (2010) com a dissertação 

“Representações e Opiniões sobre o Património Histórico dos Caminhos de Ferro — O 

Museu Nacional Ferroviário e os Seus Públicos”, ou ainda “Museus e visitantes do 

Ecomuseu do Ribeirão da Ilha”, de Cristina Maria Dalla Nora (2015).  Na Universidade de 

Évora pode-se apontar a dissertação da Sofia Antunes Cabral (2003), com o nome “De 

visitante a frequentador de museus: estudos de públicos de quatro Museus de Arte em 

Lisboa”.  

Grande parte destes estudos são baseados em métodos quantitativos, 

maioritariamente através da aplicação de inquéritos por questionário aos visitantes. 

Verifica-se também que estes estudos, realizados no âmbito de dissertações de 

mestrado, provém de várias áreas de estudo — Museologia, Sociologia, Turismo, 

Marketing, entre outras.  

Um avanço a nível dos estudos de públicos nos museus portugueses foi 

proporcionado pela DGPC, que promoveu um estudo de públicos nos museus nacionais5. 

O principal objetivo deste estudo, segundo a DGPC, é a produção de informação 

“atualizada e fiável sobre os públicos, para o conjunto e para cada um dos museus 

tutelados pela DGPC, num leque alargado de dimensões, promovendo assim o seu 

conhecimento”. Este estudo contou com o apoio do Centro de Investigação e Estudos 

de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa (CIES-IUL), da Fundação Millennium 

BCP e da ONI. É um estudo considerado pioneiro por vários motivos que, de seguida, se 

apontam: 

 

5 Foram alvo de estudo quatorze museus, sendo estes o Museu Nacional de Soares dos Reis (Porto), 
Museu Nacional Grão Vasco (Viseu), Museu Nacional de Machado de Castro (Coimbra), Museu 
Monográfico de Conimbriga – Museu Nacional (Condeixa), Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Museu 
Nacional de Arqueologia, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu Nacional de Arte Contemporânea - 
Museu do Chiado, Museu Nacional do Azulejo, Museu Nacional dos Coches, Museu Nacional de Etnologia, 
Museu Nacional da Música, Museu Nacional do Teatro e da Dança, Museu Nacional do Traje (Lisboa). 
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Trata-se de um estudo pioneiro em Portugal de vários pontos de vista: pelo número de 

museus participantes, pela perspetiva comparativa adotada e pela duração da 

observação (12 meses). Em vários dos museus participantes será - quer pela estratégia 

metodológica adotada, quer pela ausência de estudos de públicos anteriores - o 

primeiro alguma vez realizado e publicado (CIES_ISCTE, 2020). 

A metodologia de estudo baseou-se na aplicação de inquéritos por questionário, 

feito ao público dos museus já mencionados anteriormente, desde que os visitantes 

tivessem mais de 15 anos. O inquérito foi disponibilizado em várias línguas (português, 

inglês, francês e espanhol) e foi realizado durante o ano de 2014/2015, sendo que os 

resultados destes estudos foram disseminados em 2019. O estudo tem tanto uma 

vertente analítica quantitativa como qualitativa (opiniões sobre a visita). A DGPC 

forneceu uma importante ferramenta a estes catorze museus, e a todos os profissionais 

interessados. Todos os estudos estão disponíveis online, na página da DGPC.  

Simultaneamente realizou-se (entre 2014 - 2016), um outro estudo importante 

— Visitar Museus e Monumentos: Um estudo piloto de fatores motivacionais (2018) — 

de Alice Semedo, Rafaela Ganga e Célia Oliveira. Este foi um estudo solicitado pela DRCN 

à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com o objetivo primordial de avaliar a 

qualidade da experiência da visita nos seus museus, na perspetiva dos públicos que 

neles frequentam. Foram, por isso, alvo de avaliação três instituições: Paço dos Duques, 

Bragança; Museu do Abade de Baçal; e a Igreja do Mosteiro de Leça do Balio.  

Como o estudo procura evidenciar questões relacionadas com as motivações, 

terá maior foco no capítulo que se segue. É de realçar a metodologia utilizada, que 

combina métodos quantitativos e qualitativos (questionários, entrevistas, visitas-

mistério, e, observação estruturada), e permite obter diversos resultados, 

nomeadamente, perfis dos públicos, motivações, expectativas e satisfação e, perceções 

dos espaços. 

Este trabalho, juntamente com o realizado nos museus nacionais, evidencia que 

os estudos de públicos têm vindo a ser valorizados junto das grandes instituições de 

gestão museal.  
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Apesar dos avanços já realizados na área e do reconhecimento da importância 

deste tipo de estudos em Portugal, ainda é evidente a escassez de trabalhos, 

essencialmente conduzidos por profissionais qualificados, ou dentro das instituições. 

Ana Santana (2010) faz um resumo do panorama dos estudos de públicos em Portugal, 

focando exatamente estas questões apontadas: 

• A escassez de trabalhos realizados por iniciativa dos museus e de trabalhos 

apresentados a público, demonstra um sentimento de não aceitação dos resultados em 

vez de serem encarados como ferramentas de gestão e programação; 

• A falta de quadros técnicos preparados para realizar estudos desta envergadura, leva os 

museus a recorrerem, quase sempre, a acordos de cooperação com universidades, para 

acolhimento de estudantes que desenvolvam trabalhos nesta área, bem como à prática 

de trabalho em equipa com outras instituições ou entidades; 

• O receio que os estudos de cariz académico, nomeadamente os casos de estudo, não 

tenham repercussão na planificação e programação museológica; 

• O direcionamento da grande maioria das investigações realizadas sobre os públicos dos 

museus, para a análise do público, através de estudos descritivos das características dos 

visitantes, com recurso a inquéritos ou análise de fontes estatísticas, só uma pequena 

parte apresenta avaliação de exposições, atividades ou programas educativos; 

• O esforço em incrementar uma prática regular de análise sobre os dados estatísticos 

correspondentes ao registo de visitantes como primeiro passo para a concretização de 

um estudo mais profundo e direto sobre os públicos (pp. 34– 35). 

A maior parte dos autores analisados também afirmam que o grande problema 

dos estudos é que não mostram resultados efetivos havendo uma incapacidade quer de 

ter efeitos práticos na gestão interna de museus. 

1.2. O estudo de públicos na vertente motivacional 

Os museus procuram atrair públicos, por isso, prontamente, se começou a tentar 

perceber quem visita os museus e por que motivo. Segundo Falk (2011), os visitantes 

estão no centro dos museus do século XXI e saber quem visita, porquê e para que fim 
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são questões de grande importância, que importam ser estudadas e debatidas. Assim, 

as motivações de visita, quando bem compreendidas, são ferramentas que permitem 

dar a conhecer informações cruciais sobre o papel dos museus na sociedade e o valor 

que estes têm na vida de cada pessoa, bem como os valores que transmitem e os 

benefícios da visita (p.1). 

Uma vez que a dissertação se foca na perceção do que leva as pessoas a visitar 

os museus, foi importante fazer um levantamento e análise de estudos de públicos 

realizados na vertente motivacional.   

Grande parte dos estudos de públicos refletem apenas os dados 

sociodemográficos, sem darem muita atenção a outros fatores como atitudes, valores e 

sentimentos, ou em particular, às motivações. Falk (2006, p. 109) vinca que estes 

estudos nos museus utilizam, na sua maioria, apenas fatores demográficos para retirar 

conclusões, o que pode dar uma falsa sensação de explicação de todo o processo de 

visita, desde as motivações à experiência de aprendizagem. No sentido de melhor 

compreender os estudos de motivações em museus é necessário destacar, pela sua 

importância, o papel de John Howard Falk, que procurou estudar os visitantes através 

das suas motivações, relacionando-as com as identidades próprias. Para o autor estas 

questões são essenciais, “asking who visits the museum, why and to what end are not 

mere academic questions; they are questions of great importance” (Falk, 2011, p.1.). A 

sua pesquisa tem como base o facto de serem poucos os trabalhos que procuram 

compreender a globalidade da experiência da visita — o antes, durante e, o depois — 

sendo apenas realizados estudos sobre quem visita os museus, a frequência da visita ou 

os conjuntos sociais, não sendo, para Falk, suficiente.  

Como tem vindo a ser referido, este autor (Falk, 2006), defende que a visita a 

museus é algo muito complexo para ser entendido apenas com base em variáveis 

demográficas ou psicográficas concretas. A experiência do visitante no museu é muito 

efémera e dinâmica; é um relacionamento exclusivamente construído que ocorre cada 

vez que uma pessoa visita um museu. A mesma pessoa pode visitar o mesmo museu em 

dois dias diferentes e ser um visitante totalmente diferente em cada uma das 
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experiências. Assim, só um estudo mais descritivo baseado nas motivações pode 

explicar este processo (p.110).  

Tendo como questão base os motivos de visita, Falk nos seus estudos fez 

centenas de entrevistas a visitantes de museus. Posteriormente, associou cada resposta 

à identidade dos individuo. Estas identidades são a confluência de forças sociais internas 

e externas — agências culturais e individuais. Conclui que a experiência de cada visitante 

é uma síntese de motivações que se relacionam com a sua identidade e a forma como o 

museu é percecionado, e que “as necessidades e interesses dos visitantes estão 

relacionados com essas mesmas motivações” (Semedo, Ganga & Oliveira, 2018, p.31). 

Segundo este autor existem diferentes identidades relacionadas com as motivações: 

facilitadores, colecionadores de experiências, profissionais/ amadores, e 

“recarregadores” de energia: 

• Exploradores: pessoas com algum interesse no conteúdo dos museus, movidas 

pela curiosidade, que esperam encontrar alguma coisa que estimule o seu 

conhecimento; 

• Facilitadores: Visitantes com uma motivação social. A visita tem como foco 

possibilitar a experiência e a aprendizagem de outras pessoas do seu grupo 

social. 

• Colecionadores de experiências: Pessoas que visitam os museus com o desejo de 

experimentar e conhecer novos locais que consideram um destino importante. 

• Profissionais/ amadores: visitantes que sentem uma estreita ligação entre o 

conteúdo do museu e as suas paixões profissionais ou passatempos. As visitas 

normalmente são motivadas pelo desejo de satisfazer um objetivo específico 

relacionado com a sua atividade. 

• Recarregadores de Energia: Pessoas que visitam o museu motivadas pelo desejo 

de uma experiência contemplativa, espiritual. 

O autor ainda descreve mais dois tipos de identidade, os “peregrinos 

respeitosos”, sendo estes os visitantes que vão a museus por um senso de dever ou 

obrigação de honrar a memória de quem está representado no espaço/ instituição, ou 
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os “exploradores de afinidades” este grupo visita um museu que considera adequado às 

suas crenças pessoais ou personalidade.  

No que concerne ao estudo das motivações podem-se ainda referir 

Csikszentmihalyi & Hermanson (1995), que oferecem uma discussão perspicaz sobre a 

questão da motivação e interesse em museus. Segundo estes há uma ligação entre os 

interesses, motivos e práticas do visitante, o conhecimento e o contexto do que é 

exposto no museu.  

Em “Seeking Generic Motivations for Visiting and Not Visiting Museums and Like 

Cultural Attractions” de Richard Prentice, Andrea Davies & Alison Beeho (1997), 

analisam também a vertente motivacional dos visitantes. Neste estudo comprova-se 

que a “fuga à rotina” e “passar um dia fora” são as motivações mais comuns entre 

visitantes. As instituições culturais mostram-se como a saída “ideal” para quebrar a 

rotina, promover o descanso, ou apenas uma solução para estar com os amigos e 

família. São ainda locais de desenvolvimento cultural.  

No estudo “Museums and tourism: Visitors motivations and emotional 

involvement” (2016), Mamoon Allan and Yazan Altal, referem que são ainda poucos os 

estudos sobre as motivações e grau de satisfação relativos às visitas em museus. 

Também Marilyn Hood (1993) procurou estudar públicos e as suas motivações de visita 

a museus. Esta autora afirma que as motivações de visita a museus são diversas, mas 

destacam-se: 

opportunities to learn, the challenge of new experiences, and doing something 

worthwhile for ourselves (…) people choose to come to museums, to find experiences 

that reward their investment of time, effort, attention, and sometimes money. And they 

choose not to come if they find the rewards don’t meet their expectations or are less 

than they can attain in alternative offerings (pp.18-19).  

Os estudos de públicos que se focam nas motivações são até então muito 

escassos. Em Portugal, normalmente são apenas um pequeno capítulo entre vários, não 

havendo uma procura de desenvolvimento destas questões. Destaca-se, como já se 

apontou anteriormente, a obra de Alice Semedo, Rafaela Ganga e Célia Oliveira, “Visitar 
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Museus e Monumentos: Um estudo piloto de fatores motivacionais” (2018).  Estudo, 

realizado entre 2014 e 2016, resultado de um projeto-piloto implementado pela DRCN 

com vista a avaliar a qualidade da experiência de visita nos seus museus e monumentos, 

na perspetiva do público, com vista a apoiar as medidas acionadas na implementação, 

gestão e dinamização da Rede de Museus e Monumentos, através do conhecimento 

sustentado dos públicos que dela usufruem. Através da metodologia adotada, 

identificaram-se tipos de motivações (Semedo, Ganga & Oliveira, 2018, p. 107).  

Confirmou-se que as motivações de visita podem ser organizadas em quatro dimensões, 

sendo estas, a de aprendizagem e descoberta; escapismo; interação social e 

autorrealização:  

• Aprendizagem e Descoberta: Os visitantes procuram o museu para descobrir 

mais sobre um tema, ver algo novo, explorar novos lugares, expandir novos 

interesses, satisfazer a curiosidade, experimentar algo novo ou ainda obter 

autorrealização a partir da aprendizagem; 

• Escapismo: As pessoas procuram as instituições museais para fugir às 

responsabilidades quotidianas, porque procuram uma mudança agradável em 

relação às rotinas diárias, aliviar o stress e tensão, relaxar mentalmente, porque 

vão passear ou preencher o tempo livre e ainda, para fazer algo diferente.  

• Interação Social:  Esta categoria incide sobre os visitantes que procuram passar 

tempo de qualidade com amigos/ familiares; vivenciar algo com os amigos, levar 

a família/ amigos aos museus; fazer alguma coisa com outras pessoas.  

• Respeito e admiração / Autorrealização: Nesta categoria inserem-se os visitantes 

que procuram aprovação social, procurar o sentido de identidade cultural; ter 

uma experiência/ ligação com o passado, ou procurar um sentimento de 

pertença.   

A conciliação de diversas metodologias neste estudo permite um maior leque de 

resultados pormenorizados, garantindo uma perceção alargada sobre as motivações dos 

visitantes das instituições analisadas, mas também retirar diversos outros dados, não só 

informações sociodemográficas, mas também sobre a experiência de visita. 
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Alguns trabalhos académicos são mais uma vez apontados como importantes 

para o desenvolvimento desta matéria. Pode-se destacar, a dissertação de mestrado de 

Maria Filipa de Matos, “Why going to a museum? Motivations and Lifestyle of museum 

visitors and non-visitors” (2009), cuja investigação tem como objetivo contribuir para o 

conhecimento sobre as motivações dos visitantes e desmotivações dos não visitantes. A 

autora destaca como principais motivos de visita o entretenimento, lazer, escapismo, 

diversão, curiosidade e estima. Refere que as motivações se podem ligar à 

personalidade de cada individuo, e ao sentido de realização, aumento de conhecimento, 

autossatisfação, benefício das relações sociais, e, sentido de pertença.  

Esta vertente de estudo é, como se verifica, uma área que necessita de um 

impulso, sobretudo em Portugal. Visto que perceber as motivações, é para muitos 

autores, de especial importância.  
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2. Caracterização do Museu Almeida Moreira 

2.1. A Rede Municipal de Museus de Viseu 

O Museu Almeida Moreira, que aqui se vai estudar, localizado em Viseu, é 

integrante na Rede de Museus Municipais, e por esse motivo, achou-se que seria 

importante começar o capítulo com uma caracterização desta rede, de forma a 

contextualizar o MAM no meio onde se insere.  

Desde cedo se começou a perceber a relevância artística, histórica e patrimonial 

presente na cidade de Viseu, patente nas mais diversas formas artísticas, por isso, 

sempre foi defendido, de várias formas, a necessidade de salvaguardar e preservar a 

história e os bens artísticos e concelhios em locais apropriados, abertos ao público, para 

usufruto cultural. Esta preocupação levou a que começassem a surgir projetos de 

museus de âmbito regional ou local na cidade de Viseu, intensificados pelo 

aparecimento de vários museus regionais por todo o país a partir de meados do século 

XX. Apesar destes esforços e discussões intensas promovidas por singulares 

personalidades de Viseu, como o professor Dr. José Coelho, Almeida Moreira, Armando 

de Matos e, Lucena e Vale, ainda no século passado, só nos anos 90, e já com Fernando 

Ruas no poder, é que começaram a aparecer os primeiros sinais da formação de museus 

regionais nesta cidade. Até então a única instituição museológica de Viseu seria o Museu 

Grão Vasco (atualmente Museu Nacional Grão Vasco – MNGV), formado em 1916, 

localizado junto à Sé Catedral. 

As novas instituições museológicas viseenses emergem já na primeira década do 

século XXI, na sua maioria através de coleções doadas (como o caso da Coleção Dr. José 

Coelho ou mesmo do espólio de Almeida Moreira) ou adquiridas pela câmara 

(Henriques, 2008, p.14). Outros, surgem também na sequência dos inventários 

patrimoniais efetuados nos territórios concelhios, e os que nascem em ligação aos 

processos de aquisição e reutilização de imóveis. Com este desenvolvimento 

museológico torna-se claro a necessidade de haver uma organização formal, tutelada 

pela Câmara. Esta ideia é permanente debatida na imprensa, em debates públicos ou 

em estudos individuais (essencialmente trabalhos académicos), o que evidencia a 
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necessidade de criação e desenvolvimento de uma moderna estrutura museológica em 

Viseu de tutela municipal.   

A nível autárquico, a Câmara Municipal de Viseu, impulsiona este debate. Assim, 

a deliberação de criar uma Rede Museológica Concelhia, tomada por unanimidade em 

março de 2007, constituiu uma aposta política, que foi desenvolvida gradualmente. Esta 

rede tem como principal função, como aponta a ata da reunião ordinária da CMV, de 22 

de março de 2007, “agregar e coordenar os núcleos museológicos já existentes, a 

integrar numa rede museológica municipal” (p.99). Em 2012, de novo na reunião 

ordinária da CMV, a 27 de setembro, se vinca a necessidade de desenvolvimento da 

RMMV, tendo em conta todas as suas vantagens, no texto que de seguida se transcreve: 

A Câmara Municipal de Viseu, através da informação do Senhor Presidente, anexa ao 

registo n.º I.10209/2012, tomou conhecimento da Criação da Rede Municipal de 

Museus. (…) Com o objetivo de salvaguardar e divulgar a história das gentes e da cidade, 

os museus são instrumentos imprescindíveis na dinamização cultural das comunidades 

e na divulgação dos saberes, por forma a garantir o usufruto dos nossos bens artísticos 

(…) É assim criada a Rede Municipal de Museus, projeto que garante o pleno 

funcionamento integrado das estruturas museológicas do município de Viseu, 

assegurando útil e proveitosa cumplicidade entre si, interagindo em recursos, 

interesses, organização, gestão, aplicação de boas práticas e desenvolvimento integrado 

e sustentado. A preservação da história multifacetada do nosso povo e do nosso 

território, leva-nos a lançar mão dessa rede, com um conjunto de estruturas 

museológicas diversificados, muitas já em funcionamento e outras em fase de conclusão 

de obras e conteúdos. A Rede Municipal de Museus envolve as pessoas, as comunidades 

e transforma os espaços físicos em locais acessíveis, vivos e abertos a todos. Atingem-

se objetivos diversos, nomeadamente, investigar, incorporar, conservar, documentar, 

valorizar, apresentar património material e imaterial, chegar ao mais diversificado 

público e desenvolver planos de atividades que contribuem para a valorização educativa 

e cultural da comunidade e em simultâneo promover e propiciar a fruição turística de 

Viseu. Este projeto municipal reforça a política de apoio aos museus e núcleos 

museológicos do concelho, promovendo a sua requalificação, divulgação e, 

concomitantemente, a sua democratização (p.390). 
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Nesta transcrição consegue-se perceber que o objetivo da criação de uma rede 

museológica, se deve sobretudo à necessidade de se salvaguardar e divulgar a história 

das gentes e da cidade. Por outro lado, a CMV procurou criar locais de envolvimento das 

comunidades, tornar os espaços acessíveis, vivos e abertos. Apontam-se também as 

vantagens do trabalho em rede, sendo que as instituições museológicas interagem entre 

si, partilhando interesses, recursos, organização e gestão. Em 2019, esta é uma rede 

bastante complexa e heterogénea, composta por espaços museológicos diversificados, 

descrita da seguinte forma:  

Da tradição do Museu do Linho de Várzea de Calde e da Casa da Ribeira à interatividade 

do Museu do Quartzo. Do ambiente contemporâneo da Quinta da Cruz à narratividade 

do Museu Almeida Moreira e do novo Museu de História da Cidade. Das descobertas da 

Coleção Arqueológica à aprendizagem no Centro de Monitorização (CMIA) (Folheto 

Museus de Viseu, 2019). 

Tal como o folheto dos Museus de Viseu faz referência, a RMMV é composta por 

oito museus e coleções visitáveis, sob a tutela da CMV: Museu do Linho de Várzea de 

Calde (Museu Etnográfico), a Casa da Ribeira, a Coleção Arqueológica José Coelho, o 

Museu da História da Cidade, o Museu Almeida Moreira, o Museu do Quartzo, a Quinta 

da Cruz  e o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA), (Anexos A a H). 

Destaca-se a diversidade temática destas instituições, que se dedicam a disciplinas 

distintas, desde a etnografia à história, passando pela arqueologia, arte e geologia. 

As instituições pertencentes a esta rede estão essencialmente localizadas no 

centro da cidade de Viseu, com grande expressão no centro histórico, com o Museu 

Almeida Moreira, o Museu da História da Cidade, a Coleção Arqueológica Dr. José 

Coelho e a Casa da Ribeira. Mais afastado do centro encontra-se a Quinta da Cruz, na 

freguesia de Vildemoinhos, o CMIA, o Museu do Quartzo na freguesia do Campo e o 

Museu Etnográfico de Várzea de Calde, na freguesia de Calde. 

Um dado evidente é a heterogeneidade das suas coleções e das condições 

museológicas de conservação e exposição dos acervos, assim como nos locais para 
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acolhimento ao público, no entanto, há vários fatores que explicam o que de comum 

tem estas instituições (Apêndice A). 

Nas ações regulares da RMMV estão previstas, anualmente atividades comuns a 

todos os museus, baseadas numa temática escolhida pela CMV. Assim, em 2020, com o 

tema de “Fotografia e Cinema”, foram projetadas várias atividades e exposições nos 

espaços integrantes da rede, com a primeira exposição fotográfica na Quinta da Cruz, 

“acasos objetivos” do jornalista Carlos Magno, inaugurada no dia 18 de janeiro de 2020. 

Em 2019, a RMMV criou um programa comum baseado no tema “gastronomia”, 

uma vez que nesse ano Viseu teve como estratégia de ação cultural o tema “Viseu 2019, 

Destino Nacional de Gastronomia”. Partindo das coleções e exposições, criaram-se 

percursos temáticos que permitiram ao público ter contacto com a cozinha tradicional 

beirã. Os museus foram alvo de atividades diversas, como percursos temáticos, visitas 

guiadas, workshops, cinema, debates e jogos.  

No ano em que Viseu é “Destino Nacional de Gastronomia”, os Museus Municipais 

elegem como uma das suas principais apostas a valorização cultural, criativa e educativa 

da gastronomia e dos seus universos patrimoniais, simbólicos ou sociais. 

Os sete espaços museológicos do Município ― a Quinta da Cruz, o Museu do Quartzo, 

o Museu Almeida Moreira, o Museu de História da Cidade, a Coleção Arqueológica José 

Coelho, a Casa da Ribeira, o Museu do Linho de Várzea de Calde ― respondem assim ao 

repto viseense de 2019, com uma programação diversificada e para todos os públicos, 

através de exposições, atividades educativas, workshops e conferências (Martins, 

2019a). 

Ao longo do ano 2019, os museus municipais organizaram ciclos de conversas e 

conferências subordinadas ao tema “A Gastronomia & o Resto”, explorando as 

afinidades entre a mesa beiraltina e temas como a arte, a religião, a política, a ciência e 

a saúde. 

Já no ano de 2018, a RMMV, teve como tema comum o folclore, e as instituições 

promoveram atividades, exposições, workshops com este tema. A Casa da Ribeira e o 

Museu do Linho de Várzea de Calde foram os epicentros desta oferta, da qual todos os 

museus integrantes da rede participaram.  
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Conclui-se assim concluir que a RMMV tem como grande objetivo a partilha de 

recursos, experiência, atividades e, o mais importante, de conhecimento. 

2.2. O Museu Almeida Moreira 

O Museu Almeida Moreira, é um museu de história e arte situado no centro de 

Viseu, na rua Soar de Cima, na antiga habitação do Capitão Almeida Moreira, fundador 

do MNGV. Constitui um valioso património concelhio, pois nele estão expostos uma 

grande variedade de objetos de diversas tipologias. A sua tutela é da CMV, e integra, 

juntamente com outras sete instituições, a RMMV, como já enunciado previamente.  

O elegante exemplar de arquitetura beirã da casa do Capitão Almeida Moreira é 

destacado por Cruz & Costa (2007). Desenhada presumivelmente pelo Arquiteto Raul de 

Lino tem duas frentes: uma voltada para o Rossio (Apêndice B-1) e outra, a principal, 

voltada para sul (Apêndice B-2), para um pequeno largo, denominado “Almeida 

Moreira”. A primeira frente apresenta uma varanda com colunas de pedra que remete 

para o século XVII e XVIII. A toda a volta da casa existe um friso de azulejos decorativos 

(Apêndice B-3). Em 1903, acredita-se que a casa já estaria construída e que o fundador 

do Museu Grão Vasco se estabelece lá. 

A casa foi deixada à cidade de Viseu, por testamento do proprietário, celebrado 

a 8 de abril de 1938, com a indicação do seu objetivo: dar a conhecer a biblioteca e o 

seu recheio imóvel, onde constam as suas coleções. A entrega oficial realizou-se em 

1953, após o falecimento da governanta do Capitão. 

Deixo à cidade de Viseu, representada pela sua Câmara Municipal, a propriedade da 

minha casa de habitação, no Soar de Cima, desta cidade, com todos os objetos artísticos: 

pratas, (…) casquinhas, móveis, louças (…), faianças, porcelanas, quadros a óleo, 

aguarelas, gravuras, miniaturas, desenhos, livros, jornais, cobertas de damasco, 

bordados e estampados, enfim, todos os objetos artísticos, existentes na citada casa, 

com obrigação para a referida Câmara Municipal de conservar os diferentes 

compartimentos tal qual se acham, como que habitada a casa, assim transformada num 

pequeno Museu -Biblioteca – «Casa-Museu-Biblioteca» - deixando-a assim, única e 
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universal herdeira, deduzidos os legados feitos (Testamento Almeida Moreira, 1938, 

Museu Almeida Moreira). 

A Casa do Soar esteve aberta ao público nos anos entre 1940 e 1962 com a 

designação de “Casa-Museu-Biblioteca”, mantendo os espaços e a coleção tal como 

Almeida Moreira os tinha deixado. Pelo Decreto Lei n.º 44335, de maio de 1962 e 

posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 398/99, de 13 de outubro, este museu foi anexado 

ao MNGV, para efeito de gestão museológica.   

Tornando-se necessário providenciar no sentido de se garantir à Casa-Museu Almeida 

Moreira, em Viseu, a assistência técnica requerida pela finalidade que o seu patrono lhe 

assinou; (…) 

Artigo 1.º A Casa-Museu Almeida Moreira é colocada na dependência da Direcção-Geral 

do Ensino Superior e das Belas-Artes e anexada ao Museu Regional de Viseu (Museu 

Grão Vasco). (Decreto-Lei nº44335, 1962 maio, 10). 

A casa foi alvo de obras de remodelação com o apoio da Fundação Calouste 

Gulbenkian, de 1962 a 1965, reabrindo ao público em 1965 com uma nova 

denominação: “Museu Almeida Moreira”, albergando uma exposição dedicada ao 

espólio do Capitão. De novo, esteve encerrada ao público entre 2004 e 2006, reabrindo 

a 25 de setembro de 2006, depois de obras de beneficiação. Também, entre 2006 e 

2008, por iniciativa da CMV, e do MNGV, o museu sofreu novamente obras de 

remodelação, reabrindo com a exposição “Gosto Pessoal”. Esta esteve patente ao 

público até novembro de 2010, data em que encerrou novamente para obras de 

requalificação, que terminaram no último mês de 2012. 

2.2.1. As coleções do Museu  

A coleção do Museu Almeida Moreira é bastante variada, possuindo desde 

adereços, armas, cerâmicas, desenhos, escultura, espólio documental, gravuras, 

medalhística, metais, mobiliário, numismática, ourivesaria, pintura, têxteis e, vidro 

(Apêndice C). É, como se verifica, uma coleção bastante diversa, de grande abrangência 

epocal, com objetos do século XVII ao XX. Segundo informação obtida junto da 

coordenadora do MAM, a coleção, em exposição e reserva, perfaz, na sua totalidade, 
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8896 objetos inventariados (número que pode sofrer alterações aquando a conclusão 

do processo de inventário, previsto para janeiro de 2021). De realçar o espólio 

documental e a cerâmica. A distribuição das coleções do MAM encontra-se 

representada no Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Distribuição do acervo do MAM por coleções6 

Fonte: Museu Almeida Moreira, 2020  

2.2.2. O edifício e as salas de exposição 

O Museu Almeida Moreira é constituído por diversas salas, distribuídas em três 

pisos, com acesso por escadas interiores e exteriores e ainda com um elevador de apoio.  

Relativamente às salas de exposição, estas encontram-se distribuídas tal como a 

Tabela 2 representa (dividiram-se os tipos de sala em duas categorias, de acordo com a 

função e acessibilidade do público. Assim, por espaços públicos entendem-se os que são 

utilizados pelo público em geral, com a finalidade de conhecer a exposição permanente 

 

6 Coleção constituída por: Documental: 5019 peças; Cerâmica: 1926 peças; Numismática: 540; Vidro: 317 
peças; Pintura: 245; Têxtil: 262; Outras: 587 (Metais: 149; Ourivesaria: 139; Mobiliário: 110; Armaria: 64; 
Gravuras e litografias: 60; Escultura: 46; Medalhística: 19. 

N.º de objetos do acervo

Documental Cerâmica Numismática Pintura Vidro Têxtil Outros
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ou temporária, ou outros serviços; por espaços privados, os que são utilizados apenas 

pelos técnicos que trabalham no museu). 

Tabela 2 - Tipologias dos espaços do MAM 

Piso Espaços 

Piso 0 (térreo) Área privada: 

Duas salas de áreas técnicas; 

WC funcionários; 

Duas salas de apoio; 

 

Área pública: 

Receção; 

Loja; 

WC público – masculino, feminino e deficientes; 

Acesso ao elevador e escadas; 

Sala de exposições temporária; 

Piso 1 Área pública: 

Salas de exposição permanente. 

Piso 2 Área pública: 

Sala de exposição temporária. 

Área privada: 

Duas salas de reserva. 

Fonte: Museu Almeida Moreira 

O piso 0, dá acesso à receção, loja, sanitários e sala de exposição temporária 

(Apêndice B-4 a 7). Na área privada, a par de duas áreas técnicas, encontram-se duas 

salas de apoio à instituição, utilizadas tanto para arrumos de materiais como para outras 

funções. As entrevistas feitas na instituição foram realizadas na sala de apoio junto à 

receção (Apêndice B-8). 

O primeiro piso tem sete salas dedicadas à exposição permanente: a sala da 

Lareira/ Visitas (Apêndice B-9), a sala de Arte Sacra (Apêndice B-10), a sala da 

Companhia das Índias (Apêndice B-11), duas galerias de pintura (Apêndice B-12 e 13), 

sala de Cerâmica (Apêndice B-14) e a sala de Jantar (recriada à semelhança do que seria 

no tempo de Almeida Moreira) — Apêndice B-15. 
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O segundo piso, destina-se a exposições temporárias (Apêndice B-16), bem como 

as salas de reserva (três). 

Na sua totalidade o museu tem uma área de 683,38 m2 (Tabela 3). A exposição 

permanente ocupa um total de sete salas com uma área de 299,70 m2 (1.º piso), a área 

de exposição temporária ocupa 115,20 m2 (r/c: 70,10 m2 + 2º p: 45,10 m2).  

Tabela 3 - Características espaciais do MAM 

Área  M² 

Área expositiva 414,9 m2 

Área serviços 173,80 m2 

Sala de exposições permanente 299,70 m2 

Sala de exposições temporárias 115,2 m2 

Fonte: Museu Almeida Moreira, 2020 

As salas são amplas e com luz natural vinda das janelas e de iluminação artificial. 

Fisicamente, a separação entre salas é feita através de amplas aberturas, que permitem 

boa circulação de pessoas e de obras nos espaços expositivos. 

O acesso às salas de exposição permanente (piso 1), bem como ao piso 2, é feito 

pela escadaria tanto interior como exterior e por um elevador — Apêndice B-17 e 18. 

2.2.3. Atividades: expositivas, educativas e de extensão cultural 

Ao longo da realização deste estudo, no ano de 2019 e 2020, para além da 

exposição permanente, foram desenvolvidas duas exposições temporárias: “Vinde 

Adorar o Menino” (Apêndice B-19), dedicada à tradição artística e popular portuguesa 

do presépio, onde foram expostos um conjunto de presépios artísticos portugueses 

entre os séculos XVII e XIX. Esta exposição esteve patente no MAM entre 29 de 

novembro de 2019 a 12 de janeiro de 2020.  

A 8 de fevereiro, a exposição de ilustrações de Rosário Pinheiro, denominada 

“Beira Ilustre” (Apêndice B-20), que deu a conhecer inúmeras personagens beirãs que 

marcaram a história local e nacional, inaugurou no museu, com duração até dia 24 de 

maio. 
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A par da exposição permanente e da temporária, o museu promoveu ainda a 

realização de outras atividades em vários períodos do ano e com diferentes durações, 

que incluíram atividades educativas, visitas guiadas, workshops e também conferências. 

Em 2019, ano em que Viseu foi “Destino Nacional de Gastronomia”, o MAM 

recebeu o workshop de chá e biscoitos. No ano de 2020, como a temática central dos 

museus foi o cinema e a fotografia, este museu programou a projeção de obras da 

filmografia de Viseu, que retratam a cidade de Viseu e/ou uma das suas personagens 

emblemáticas do concelho.  

O MAM, todos os sábados, organizou um ciclo de atividades com o nome “A 

Linguagem da Arte – História da Arte no Museu”, promovido pela associação Nova 

Acrópole. A iniciativa traduz-se num conjunto variado de sessões dedicadas ao 

conhecimento da história da arte, desde a pré-história à arte contemporânea, mas 

também à interpretação das diversas linguagens e manifestações artísticas construídas 

ao longo do tempo. Estas sessões são dirigidas pela Françoise Terseur, artista plástica, 

investigadora de História da Arte, escritora e formadora da Nova Acrópole. 

A programação dos Museus Municipais de Viseu de 2020, ainda dá registo de 

várias exposições temporárias que vão ser realizadas: 

O Museu apresenta-o em “Arte no escritório”, a partir de 21 de Março. A exposição 

“Santos Populares” inaugura a 6 de junho e, a 22 de agosto, o espaço recebe uma 

retrospetiva do artista viseense Jorge do Carmo, a quem recentemente o Município 

atribuiu a Medalha de Mérito Municipal. A 5 de setembro será a vez de outro viseense 

ocupar a casa: Rogério Seabra Cardoso. O artista expõe desenhos sobre as casas que 

fizeram (e fazem) Torredeita. A fechar o ano de 2020, destaque para a exposição 

subordinada a um dos maiores entusiastas das tecnologias da imagem do século XX 

viseense e ao primeiro “realizador” de cinema de Viseu: “Almeida Moreira: o primeiro 

marketeer”, com inauguração agendada para 25 de novembro, apresenta o Capitão 

como um homem à frente do seu tempo, com o seu espírito empreendedor, bem como 
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a sua visão sobre o turismo e património da cidade de Viseu, tornando-se o primeiro 

“marketeer”7. 

2.2.4. Modo de funcionamento e registo de entradas 

O MAM apresenta um modo de funcionamento quase permanente ao longo do 

ano, isto é, encontra-se aberto ao público de quarta-feira a domingo durante um horário 

pré-definido das 10 às 18 horas (com uma pausa das 13 às 14 horas). Encontra-se 

encerrado às segundas-feiras, terças-feiras no período da manhã e nos seguintes 

feriados: Ano Novo, Domingo de Páscoa, Dia do Trabalhador (1 de maio) e Natal.  O 

museu não cobra nenhuma taxa de ingresso, com a única exceção para visitas-guiadas, 

com o custo de um euro. O controlo de entradas é realizado na receção do museu, não 

havendo bilhete. O registo é feito manualmente e só depois informatizado. É registado 

o género da pessoa, a nacionalidade e a idade aproximada dos visitantes. 

2.2.5. Registo de entradas: dados de 2018 e 2019  

Por se achar pertinente no âmbito deste estudo, apresentam-se, de seguida, os 

dados administrativos cedidos pelo MAM, referentes ao ano de 2018 e 2019. Estes 

dados permitem a análise da evolução do número de visitas, bem como a perceção da 

nacionalidade de proveniência, género, e as idades dos visitantes. 

No ano de 2018 houve um total de 5397 visitantes, sendo a sua maioria do sexo 

feminino, com 2990 entradas. Relativamente à distribuição das visitas por meses do ano, 

em maio e julho registou-se o maior número de entradas, com 713 e 666 visitantes 

respetivamente. Com menor número de entradas pode-se referir novembro (255) e 

dezembro (253) — Gráfico 2. O intervalo de idades que mais se destaca é o de visitantes 

superiores a 56 anos, com 1720 visitantes. 

A nacionalidade que tem maior representatividade é a portuguesa. Do 

estrangeiro, regista-se uma maior proveniência da Espanha, França e Brasil. 

 

7 Esta programação sofreu alterações devido a questões relacionadas com a pandemia de COVID-19. 
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Gráfico 2 - Visitantes do MAM no ano de 2018 

Fonte: Registo de visitantes do MAM ano 2018 – Museu Almeida Moreira 

O ano de 2019 é marcado por algumas mudanças, como se pode verificar pelo 

Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Visitantes do MAM no ano de 2019 

Fonte: Registo de visitantes MAM ano 2019 – Museu Almeida Moreira 

O número de visitantes é relativamente estável, com 5918 registos, com maior 

destaque para o sexo feminino (3335). Os meses com mais visitantes foi maio com o 

registo de 767 entradas, julho (751) e dezembro. A menor afluência verifica-se no mês 

de fevereiro (174) e janeiro (236). O intervalo de idades que se destaca é novamente o 

mesmo, bem como os das nacionalidades.  
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3. Enquadramento Metodológico do Estudo 

A estratégia metodológica é central numa investigação, pois permite recolher 

informação para os propósitos estabelecidos de acordo com os objetivos e as 

problemáticas definidas.  

Assim sendo, a metodologia pode ser apresentada em duas fases. A primeira 

assenta numa recolha de elementos que permitiram traçar o estado de arte relativo aos 

estudos de públicos: conceitos, história e estado atual. Da mesma forma, também se fez 

um levantamento de informação relacionado com a RMMV e com o MAM. Ainda sobre 

as instituições, foi fundamental a visita aos espaços e a observação atenta destes. Sobre 

o MAM foi necessário realizar um levamento de dados relativamente ao registo de 

visitantes nos anos anteriores ao estudo. Por isso, foram consultados quadros-resumo 

de registo de entradas mensais e anuais. Após o desenvolvimento do enquadramento 

teórico foi necessário iniciar a investigação propriamente dita. Através desta, tornou-se 

possível coletar dados mais bem definidos sobre os perfis dos visitantes do MAM e, 

essencialmente, sobre as motivações de visita. Recorreu-se, portanto, a uma estratégia 

metodológica mista, tendo uma vertente qualitativa e quantitativa, baseada na 

realização de inquérito por questionário e entrevista aos visitantes do museu 

selecionado.   

Esta metodologia apoiou-se numa abordagem metodológica e instrumentos de 

recolha utilizados no estudo de Semedo, Célia & Oliveira, “Visitar museus e 

monumentos: um estudo piloto de fatores motivacionais” (2018). Nesta obra as autoras 

recorreram a métodos mistos, nomeadamente, um inquérito por questionário de 

autopreenchimento, uma entrevista semiestruturada, uma matriz de observação, e 

ainda informações cedidas por consultores especializados (acessibilidades e turismo) e 

visitantes mistério. Assim, nesta dissertação é testada a utilização de algumas destas 

ferramentas noutro contexto. Tendo em conta as características desta dissertação, o 

tempo de trabalho, e meios possíveis, as ferramentas utilizadas foram as entrevistas 

semiestruturadas, e um breve inquérito para se deferir tanto as motivações como as 

características sociodemográficas dos visitantes do MAM.  



 
  

48 

Estes inquéritos foram realizados no MAM, museu central na cidade de Viseu, 

que integra a coleção legada à CMV pelo capitão Almeida Moreira. Os critérios de 

seleção relacionam-se com as diferentes disciplinas que aborda, nomeadamente 

história e arte, a sua posição estratégica na cidade, nomeadamente no centro da cidade, 

junto ao centro histórico e à Praça da República. 

3.1. Inquéritos por entrevista e questionário 

A técnica de recolha de dados utilizada nesta dissertação é o inquérito, que é 

provavelmente a ferramenta mais comum para o estudo de visitantes de museus, 

segundo vários autores, como Ghiglione & Matalon (2005) e Romanello (2015). Este 

método é usado essencialmente para recolher informação sociodemográfica, ou dados 

sobre condutas, atitudes, expectativas e necessidades. 

Neste estudo optou-se por realizar entrevistas aos visitantes. Estas entrevistas, 

tinham como base 10 perguntas (sendo que podiam ser acrescentadas ou retiradas, 

dependendo das respostas dos visitantes — como uma entrevista semiestruturada 

permite). Paralelamente foi utilizado também outro método, o questionário escrito, 

autoadministrado, ou seja, a ser preenchido pelos visitantes do museu, procurando dar 

uma abordagem quantitativa, dando a conhecer as características sociodemográficas do 

público do museu. O questionário possui nove perguntas obrigatórias, abertas e 

fechadas, e uma não obrigatória.  

Em todas as fases da investigação, as obrigações morais e responsabilidades 

éticas que um estudo desta natureza exige foram tidas sempre em conta, de modo a 

respeitar a legislação que incide na privacidade e anonimização do visitante. Os 

princípios de ética, tal como apontados pela FLUP (consultou-se a “Declaração de 

princípios e de funcionamento orgânico", da Comissão de Ética da FLUP), foram também 

seguidos com todo o rigor. Garantiu-se, ainda, que todas as pessoas abordadas no 

museu participassem no estudo apenas depois de serem informadas sobre este estudo, 

os procedimentos metodológicos e, a forma como os dados iriam ser utilizados de forma 

a garantir o anonimato. 

https://sigarra.up.pt/flup/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=351636&pv_cod=13DXl2IXuaOa
https://sigarra.up.pt/flup/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=351636&pv_cod=13DXl2IXuaOa
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Os questionários foram realizados nos meses de janeiro e fevereiro de 2020. No 

total participaram 60 pessoas, que perfez 36 entrevistas. 

3.2. As entrevistas 

Face à importância desta técnica, e a todas as vantagens que oferece (apontadas 

no sub-subcapítulo 1.1.2.), os dados para este trabalho de investigação foram recolhidos 

a partir de um conjunto de entrevistas semiestruturadas, realizadas no Museu Almeida 

Moreira, em janeiro e fevereiro de 2020. 

As entrevistas foram realizadas com base num guião estabelecido com perguntas 

e temas a desenvolver. Sendo uma entrevista semiestruturada, o guião não foi visto com 

rigidez durante a entrevista. As perguntas foram colocadas, tendo a ordem, por vezes, 

sido diferente da apresentada no guião. Algumas perguntas efetuadas a cada um dos 

entrevistados sofreram alterações, de forma a adequar o guião à situação de cada 

visitante. É de salientar que se procurou não ultrapassar o tempo limite de 10 minutos, 

para não se tornar cansativo para o entrevistado. 

Todas as entrevistas seguiram um protocolo de aplicação específico (Ver 

Apêndice D). Primeiramente todos os visitantes foram informados do âmbito da 

realização da entrevista e dos objetivos da dissertação. De seguida foi-lhes dado para 

assinar o consentimento informado, que garantia o anonimato na dissertação (sendo 

que nenhum nome ia ser revelado durante a escrita do texto). Após a assinatura do 

consentimento confirmava-se se o gravador estava ligado e a funcionar corretamente e 

de seguida preenchia-se, tanto no consentimento informado, como nos questionários, 

o registo do número da entrevista e questionário, dia e hora. Depois de efetuados todos 

estes passos, começava-se a entrevista, propriamente dita. No final, todos os 

entrevistados preenchiam o questionário. Após todos estes passos as entrevistas foram 

transcritas em Word e guardadas num diapositivo de memória externo, na Drive, e no 

computador da autora. Quando se terminou a fase de aplicação do inquérito, no final 

de fevereiro, foram analisadas com o apoio do Software Nvivo.  

De acordo com as suas respostas procuraram-se relacionar as motivações 

enunciadas com as propostas por Falk (2006, 2011) e por Alice Semedo, Rafaela Ganga 
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& Célia Oliveira (2018). Neste sentido, foram definidos cinco perfis-tipo, que traduzem 

as diferentes motivações. São eles: exploradores, facilitadores, profissionais/ 

entusiastas, procuradores de experiências e recarregadores de energia. 

É com o objetivo de perceber em que identidade, ou identidades, se situam cada 

um dos visitantes que se pretende realizar cada uma das questões já apresentadas. 

As entrevistas (transcritas no Apêndice E), bem como os dados dos 

questionários, foram guardados no computador da autora, numa pasta específica para 

o efeito. Serão guardados por o período de um ano (até março de 2021) e depois 

apagados.  

3.2.1. Guião e protocolo de entrevista 

Neste sub-subcapítulo apresentam-se o protocolo de preparação da entrevista 

(Tabela 4) e o guião desta (Tabela 5), realizados pela autora desta investigação. 

Tabela 4 - Preparação da Entrevista 

Preparação 

Passos necessários Descrição 

Enquadramento da entrevista As entrevistas pretendem dar resposta ao seguinte 

problema de estudos: “O que move as pessoas a 

visitar o Museu Almeida Moreira?” 

Definição de objetivos Identificar e compreender as motivações dos 

visitantes 

Entrevistados Visitante do Museu Almeida Moreira  

Entrevistador Mestranda do 2º ano de Museologia 

Prazo  Janeiro - Fevereiro 2020 

Meio de comunicação Oral (gravada, com consentimento informado) 

Local Sala de apoio ao museu (com duas mesas e 

cadeiras) 

Duração da entrevista  5-15 minutos 
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Aspetos formais a ter em conta Apresentação: 

● Criar um ambiente descontraído. 

● Manter o profissionalismo, procurando 

levar o entrevistado a responder às 

questões e esclarecendo dúvidas que este 

possa ter. 

Descrição do projeto: 

● Referir o âmbito da entrevista. 

Condições de logística Guião de entrevista e consentimentos 

Gravador 

Questionário 

Fonte: Autora, 2020 

Tendo em mente os contextos teóricos e questões da investigação, as entrevistas 

exploraram as seguintes questões: 

Tabela 5 - Guião da Entrevista: Áreas Temáticas e Questões a colocar 

Área Temática Questões a colocar 

Motivações 1. Qual foi o motivo principal da visita? 

[A gratuitidade foi um critério?] 

2. Porquê este Museu e não outro?  

Contexto da Visita 3. É a primeira vez que vem ao Museu 

Almeida Moreira? 

4. Quantas vezes esteve aqui sem 

contar com a visita de hoje? 

5. Como soube da existência do Museu 

Almeida Moreira? 

6. Com quem veio [quem teve a 

iniciativa]? 

7. A visita foi preparada com 

antecedência? 
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Experiência da visita e avaliação 8. Como avalia a sua visita? 

9. Considera este um local importante 

na cidade de Viseu? Porquê? 

10. Se tivesse de escolher três palavras 

para definir este museu quais 

seriam? 

11. O que gostou mais e menos de ver? 

Porquê? 

12. Correspondeu às expectativas que 

tinha? 

13. É um local a regressar? 

14. Recomendaria a outras pessoas uma 

visita a este Museu? 

15. Considera que saiu do Museu com 

novas aprendizagens? 

Relação com instituições culturais 16. Costuma visitar museus ou 

instituições culturais?  

17. Prefere visitas sozinho(a) ou 

acompanhado(a)? 

18. Que papel assume perante os 

outros? 

Fonte: Autora, 2020 

3.2.2. A construção da amostra 

Tendo presentes os objetivos da investigação — perceber as motivações dos 

visitantes do MAM — era indispensável entrevistar indivíduos no museu já enunciado, 

que estivessem disponíveis para falar sobre os motivos e experiência de visita ao museu 

Almeida Moreira. O universo de inquirição foi composto por todos os indivíduos maiores 

de idade que se descolaram a título particular ou em grupo. As pessoas interpeladas 

para a entrevista variaram de acordo com os constrangimentos do museu e o fluxo de 
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visitantes. Quando o fluxo de visitantes não permitiu a participação de todos eles, foram 

escolhidos aqueles que representassem uma maior diversidade demográfica no estudo. 

Tal como aconteceu no estudo de Semedo, Ganga & Oliveira (2018), à partida as 

entrevistas seriam apenas feitas a um elemento adulto. No entanto, foram várias as 

pessoas que se mostraram desconfortáveis ou rejeitaram mesmo fazê-lo sem as pessoas 

que os acompanhavam. Assim, quando presentes, os cônjuges, familiares ou amigos 

também foram entrevistados em conjunto. Quando tal se verificava, apesar de se fazer 

apenas uma entrevista, todos os adultos preenchiam o consentimento informado e o 

questionário.  

No total entrevistaram-se 60 pessoas, 35 mulheres e 25 homens. Cada uma 

destas entrevistas (semiestruturadas) durou cerca de 5 a 10 minutos e teve lugar numa 

sala de apoio junto à receção. 

3.3. O questionário 

O questionário é uma ferramenta amplamente utilizada em vários estudos como 

este. Por isso, neste caso, optou-se por utilizar esta técnica para obter os dados 

sociodemográficos dos visitantes.  

Foi, desta forma, utilizado o inquérito por questionário escrito 

autoadministrado. A construção do inquérito e a aplicação deste foi efetuada pela 

autora da dissertação. O questionário foi construído em língua portuguesa, espanhola e 

inglesa. O tempo estimado para o seu preenchimento não ultrapassou os 5 minutos. 

Quanto ao seu conteúdo este é composto por um conjunto de 10 perguntas: 1. Idade; 

2. Género; 3. Nacionalidade; 4. Local de Residência; 5. Nível de Escolaridade; 6. Área de 

Formação; 7. Profissão; 8. Condição Perante o Trabalho; 9. Número de Membros do 

Agregado familiar; 10. (facultativa) E-mail para investigações futuras. Combinava, desta 

forma, perguntas fechadas e abertas (Apêndice F, G e, H). O questionário era entregue 

aos visitantes no momento final da entrevista.  

Antes de iniciar o inquérito todos os visitantes assinaram o protocolo de 

consentimento informado (Apêndice I). 
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3.4. Análise de dados 

A análise das entrevistas e questionários foi realizada através de métodos 

distintos. 

Todas as entrevistas foram gravadas, transcritas e o seu conteúdo gerido, 

analisado e interpretado com o apoio do software Nvivo. Os dados foram submetidos a 

uma análise temática. Primeiro organizaram-se as entrevistas de acordo com as 

categorias e identidades construídas através da revisão da bibliografia. A informação 

que se analisou nas entrevistas relacionou-se com as motivações e com a experiência de 

visita.  

Já os questionários após serem preenchidos foram colocados num documento 

Excel preparado anteriormente e depois utilizadas ferramentas do próprio programa 

para a conceção de tabelas e gráficos de análise de informação. A questão orientadora 

da análise dos questionários consistiu em obter o perfil sociodemográfico dos visitantes. 

3.5. Balanço de Aplicação 

O período de implementação do inquérito no MAM decorreu entre 30 de janeiro 

e 29 de fevereiro de 2020. No que diz respeito aos dias, a aplicação foi realizada em seis 

dias de fins de semana, e em catorze dias da semana, com exceção das segundas-feiras 

e terças de manhã. No total o inquérito foi aplicado de forma descontinuada durante 20 

dias. Quanto ao horário, nos dias úteis, no período da manhã, foram aplicados os 

inquéritos entre as 10h00 e as 13h00 e, no período da tarde, entre as 14h00 e as 17h30, 

ao passo que nos dias de fim de semana a aplicação foi feita no período da tarde entre 

as 14h00 e as 17.30h. Na Tabela 6, é possível identificar de forma esquematizada a 

distribuição dos questionários e entrevistas nos dias em que se esteve presente no 

Museu: 

Tabela 6 - N.º Entrevistas e Questionários realizadas por dia 

Dia Entrevistas realizados Questionários realizados 
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30.01.2020 

(quinta-feira) 

1 2 

31.01.2020 

(sexta-feira) 

3 3 

01.02.2020 

(sábado) 

4 6 

04.02.2020 

(terça–feira) 

             1 1 

05.02.2020 

(Quarta-feira) 

2 4 

06.02.2020 

(quinta-feira) 

0 0 

07.02.2020 

(sexta-feira) 

1 1 

08.02.2020 

(sábado) 

0 0 

09.02.2020 

(domingo) 

3 4 

12.02.2020 

(quarta-feira) 

1 1 

13.02.2020 

(quinta-feira) 

3 4 

14.02.2020 

(sexta-feira) 

2 5 

15.02.2020 

(sábado) 

4 7 

18.02.2020 

(terça-feira) 

0 0 

19.02.2020 

(quarta-feira) 

0 0 

20.02.2020 

(quinta-feira) 

1 1 
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22.02.2020 

(sábado) 

5 9 

27.02.2020 

(quinta-feira) 

2 4 

28.02.2020 

(sexta-feira) 

0 0 

29.02.2020 

(sábado) 

3 8 

Total 36 60 

Fonte: Autora, 2020 

Durante os 20 dias de aplicação foram realizadas 36 entrevistas e 60 

questionários.  

Verificou-se que aos fins de semana foram aplicados mais questionários e 

realizadas mais entrevistas, uma vez que, o fluxo de visitantes era maior nesses dias ao 

contrário dos dias de semana.  
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4. Caracterização dos Inquiridos 

4.1. Idade, género e coabitação 

4.1.1. Grupos etários 

Analisando os dados obtidos no questionário, no que diz respeito à composição 

dos visitantes segundo a idade observa-se que o escalão etário entre os 26 e os 35 anos 

é o que mais se destaca (como representa o Gráfico 4), com 23,3%, seguido do escalão 

dos 56 aos 65 anos, com 21,7% dos visitantes. Dos 18 aos 25 anos e a faixa etária que 

inclui as idades iguais ou superior a 66 anos, a percentagem é menor (11,7%), embora 

ainda significativa.  

Os visitantes inquiridos têm uma média de idades de 45 anos. 

Gráfico 4 - Distribuição dos inquiridos por grupo etário (percentagem) 

 

Fonte: Inquérito aos públicos do MAM (n=60) 

Em comparação com os dados fornecidos pelo MAM dos anos anteriores 

verificam-se ligeiras mudanças, sendo que nas estatísticas dos anos precedentes, a faixa 

etária com maior relevância foi a de idades acima dos 55 anos.   

Desta forma, consegue-se apontar algumas diferenças, sendo que o motivo 

aparente para estas discrepâncias se poderá relacionar com o período limitado em que 

se realizou a recolha de informação nesta dissertação. É de presumir que se o estudo se 
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estendesse por mais tempo os resultados poderiam aproximar-se aos dos anos 

anteriores. 

4.1.2. Género 

No que concerne ao género, na amostra obtida, verifica-se que são 

maioritariamente do sexo feminino, representando 58,3% (35 mulheres), relativamente 

a 41,7% do sexo masculino (25 homens) — Gráfico 5. Esta informação mostra-se em 

consonância com os dados recolhidos pelo MAM nos anos anteriores à realização deste 

estudo. 

Gráfico 5 - Género dos inquiridos (nº de respostas e percentagem) 

 

Fonte: Inquérito aos públicos do MAM (n=60) 

Ao cruzar o género dos visitantes com os grupos etários (Gráfico 6) pode 

verificar-se que os números de homens em todas as categorias são estáveis, 

destacando-se uma superioridade de mulheres na faixa etária dos 26 aos 35 anos. 

Feminino; 35; 58%

Masculino; 25; 
42%
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Gráfico 6 - Distribuição do género dos visitantes por faixa etária 

 

Fonte: Inquérito aos públicos do MAM (n=60) 

4.1.3. Coabitação 

Como o Gráfico 7 aponta, relativamente à coabitação, a maioria dos visitantes 

vive em família, sendo que apenas 17% dos inquiridos respondeu que residia sozinho. 

Destacam-se os visitantes que vivem com o cônjuge (com 36%) e com mais duas 

pessoas (27%), possivelmente os filhos, como muitos entrevistados referiram. O número 

de pessoas que respondeu que vivia com quatro ou mais pessoas, representa uma 

percentagem de 10%, respetivamente. 

Gráfico 7 - N.º de Membros do Agregado Familiar dos Inquiridos 

 

Fonte: Inquérito aos públicos do MAM (n=60) 

 

0

2

4

6

8

10

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 > 65

Homens Mulheres

1
17%

2
36%

3
27%

4
10%

5
10%



 
  

60 

4.2. Nacionalidade e local de residência  

4.2.1. Nacionalidade  

Gráfico 8 - Nacionalidade dos Inquiridos 

 

Fonte: Inquérito aos públicos do MAM (n=60) 

Como se pode constatar no Gráfico 8, a grande maioria dos visitantes é de 

nacionalidade portuguesa, representado mais de ¾ da amostra. Há ainda um caso em 

que o visitante tinha dupla nacionalidade, portuguesa e britânica, dois casos de 

visitantes espanhóis e quatro de nacionalidade brasileira. Sendo esta uma época do ano 

onde em Viseu não se verifica um pico de turismo, este é um dado expectável. O número 

de visitantes estrangeiros atinge um pico nos meses de verão, especialmente entre julho 

e setembro, meses de maior turismo regional, devido à realização da Feira de S. Mateus 

na cidade. Este evento costuma atrair grande número de pessoas de diversas 

proveniências a Viseu, mas também às instituições culturais.    

Sobre a proveniência dos visitantes, Jorge Sobrado (vereador da cultura do 

município de Viseu) é taxativo: 

ela [Feira de S. Mateus] é cada vez mais nacional e internacional. Há visitantes 

estrangeiros com origem em 24 países, isto é, mais 60% que em 2015. Os visitantes 

nacionais em 2018 vieram de 218 municípios, cerca de 70% do total, com especial 

significado na região do Norte e Lisboa. Os impactos turísticos são evidentes: entre 2015 

e 2018, a pernoita dos visitantes teve um aumento de 23% (Martins, 2019b). 
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4.2.2. Local de residência 

Considerando a residência dos visitantes nacionais (53 de 60), pode-se verificar 

(Gráfico 9 e Figura 3) que a grande maioria, pela proximidade geográfica com a 

localização do MAM, reside no distrito de Viseu (43,4% dos residentes nacionais e 38,3% 

dos visitantes na sua totalidade).  

Gráfico 9 - Local de proveniência dos inquiridos com nacionalidade portuguesa (por 

distrito) 

Fonte: Inquérito aos públicos do MAM (n=53) 

Conforme verificado, a proximidade geográfica corresponde a um importante 

fator de captação de públicos. Não obstante, verifica-se uma considerável mobilização 

de outras zonas do país, sobretudo do distrito de Lisboa, cujos visitantes nele residentes 

representam 20%. Residuais são as restantes regiões de Portugal Continental, Braga 

(6,7%), Porto (5%), Aveiro, Coimbra e Leiria com 3,3%. Com apenas um visitante de 

amostra pode-se referir Castelo Branco, Guarda, Bragança, Santarém e Setúbal, 

representando individualmente 1,6% da amostra. 
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Figura 3 - Nuvem de palavras (Nvivo) com base na localidade dos visitantes 

Fonte: Inquérito aos públicos do MAM (n=60) 

Do estrangeiro (Gráfico 10), registou-se que 6,7% dos visitantes provêm do Brasil 

(dois visitantes de Santo André, um de Balneário e um de Pelotas), 3,3% de Espanha 

(Madrid) e um visitante (1,6%) da China (Macau).  

Gráfico 10 - País de proveniência dos inquiridos estrangeiros 

Fonte: Inquérito aos públicos do MAM (n=7) 

Quando se observa os dados dos anos anteriores (2018, 2019) percebe-se que a 

proveniência de visitantes estrangeiros é mais variada (Tabela 7 - referente ao ano de 

2018). A amostra neste estudo foi mais reduzida por dois motivos: o primeiro relaciona-

se com questões linguísticas. Apesar de pouco numerosos, visitaram o museu alguns 

visitantes de outras nacionalidades, no entanto, estes não conseguiam comunicar em 

português ou inglês e, como tal, não preencheram os questionários ou realizaram a 

entrevista. A segunda razão, deve-se também ao facto de não ser uma época de férias, 

sendo que por isso, o turismo possa ser mais reduzido. 
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Tabela 7 - Nacionalidade dos visitantes. Ano 2018 

País N.º de Visitantes País N.º de visitantes 

Portugal 4135 Botswana 2 

Espanha 435 Nova Zelândia 2 

Inglaterra 141 Austrália 8 

Brasil 179 Macau 1 

França 200 China 1 

Alemanha 49 Nepal 1 

Holanda 48 Índia 1 

Polónia 10 República Checa 2 

Suíça 11 Irlanda 2 

Bélgica 13 Tailândia 1 

Itália 29 Escócia 1 

Japão 14 País de Gales 2 

Rússia 1 Finlândia 12 

EUA 33 Noruega 1 

Colômbia 2 Suécia 3 

Perú 1 Croácia 1 

Bolívia 2 Áustria 3 

Argentina 2 Israel 4 

Venezuela 1 Hungria 5 

Canadá 15 Chipre 4 

Camarões 2 Letónia 1 

Angola 1 Roménia 2 

Fonte: Registo de visitantes do MAM, ano 2018 – Museu Almeida Moreira. 
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4.3. Escolaridade, área de formação e profissão 

4.3.1. Escolaridade 

O nível de escolaridade é um importante indicador, pois, tal como afirmam os 

autores Pierre Bourdieu e Alain Darbel (2003), a frequência de visita nos museus de arte 

está relacionada com a escolaridade. As principais conclusões das premissas destes 

autores seguem a ideia de que a frequência nos museus aumenta à medida que a 

instrução também se intensifica.  De acordo com a amostra obtida, no MAM (Gráfico 

11), verifica-se uma elevada qualificação escolar sendo que 75% dos visitantes têm 

formação superior (43,3% licenciados, 18,3% com mestrado, 10% pós-graduados e 3,3% 

doutorados). Também se pode inferir que apenas 5% têm escolaridade até ao 3.º ciclo 

do ensino básico. A restante percentagem (19%) diz respeito aos visitantes que 

completaram o 12.º ano de escolaridade. 

Gráfico 11 - Escolaridade dos inquiridos 

 

Fonte: Inquérito aos públicos do MAM (n=60) 

Esta informação vai ao encontro do que Pierre Bourdieu e Alain Darbel (2003) 

demostram. Também Jorge Augusto dos Santos (2014, p. 24) aponta a mesma conclusão 

“o nível de escolaridade é um importante indicador e um estruturante eixo da 

seletividade social dos públicos da cultura, sendo a forte correlação os elevados graus 

de instrução e as práticas culturais, transversal aos vários estudos”. 
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Ao cruzar o grau de escolaridade com o género (Gráfico 12) pode concluir-se que 

o número de inquiridos com o estatuto académico superior é maior nas mulheres. Em 

ambos os géneros, a maior percentagem de grau de escolaridade corresponde à 

licenciatura. No doutoramento e pós-graduação as percentagens mantêm-se iguais quer 

no género feminino, quer no género masculino. Nas restantes categoriais, verifica-se 

que os inquiridos de sexo feminino possuem um maior grau de escolaridade. 

Gráfico 12 - Distribuição da escolaridade por género 

 

Fonte: Inquérito aos públicos do MAM (n=60) 

4.3.2. Área de formação 

Figura 4 - Nuvem de palavras (Nvivo) com base na Área de Formação dos visitantes 

Fonte: Inquérito aos públicos do MAM (n=51) 

As áreas de formação, tal como a nuvem de palavras demonstra (Figura 4), são 

bastante diversas, no entanto, há algumas que se destacam, nomeadamente história e 
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arquitetura, ambas com seis referências. Cinco dos inquiridos responderam áreas de 

formação relacionadas com saúde. Com quatro respostas pode-se referir áreas ligadas 

à pedagogia e educação. Estes dados podem ser indicadores do facto de os museus 

serem considerados locais de aprendizagem informal, como mais à frente se 

desenvolve. 

Neste campo do questionário, obteve-se apenas 51 respostas, bastante variadas, 

desde Antropologia, Artes Plásticas, Biologia, Desporto, Conservação e Restauro, 

Contabilidade, Engenharia, Hotelaria e Cozinha e, Música. 

4.3.3. Profissão e condição perante o trabalho 

Figura 5 - Nuvem de palavras (Nvivo) com base na Profissão dos visitantes 

Fonte: Inquérito aos públicos do MAM (n=60) 

Gráfico 13 - Distribuição da Profissão por Categoria Profissional 

Fonte: Inquérito aos públicos do MAM (n=60) 
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No que diz respeito à profissão (Figura 5 e Gráfico 13), é evidente a elevada 

percentagem de especialistas das atividades intelectuais e científicas, que se destacam 

com mais da maioria da amostra, com 56,7%, seguidos dos técnicos e profissionais de 

nível intermédio (10%) e não ativos (15%) — reformados, desempregados, domésticos 

e estudantes (Gráfico 14). As restantes categorias não assumem tanta expressão, 

variando de 1,6% a 3,3% por categoria. 

Dentro do grande grupo que se destaca — especialistas das atividades 

intelectuais e científicas — observa-se que os principais subgrupos que o compõe são 

professores de vários níveis de ensino e arquitetos. 

Gráfico 14 - Distribuição dos inquiridos de acordo com a condição de trabalho 

 

Fonte: Inquérito aos públicos do MAM (n=60) 

Estes trabalhadores são maioritariamente trabalhadores por conta de outrem 

(50%). 
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Museu Abade de Baçal, um museu de importância local, tal como o aqui em estudo, 

localizado no centro histórico de Bragança e, estudado por Semedo, Ganga & Oliveira 

(2018). É importante esta comparação, para se perceber as similaridades ou 

disparidades entre o museu aqui analisado e os supra apresentados. 

O estudo do MNGV, realizado realça alguns dados: há uma ligeira predominância 

dos visitantes do sexo feminino, mas pouco relevante (a percentagem de visitantes do 

sexo feminino é de 50,7%), a classe etária com mais predominância é das idades 

compreendidas entre 35 e 54 anos e, a média de idades é de 45 anos. Estes dados 

coincidem com os realizados para o estudo do MAM. Tal como no MAM, o grau de 

escolaridade dos visitantes do MNGV é elevado, uma vez que 67% concluíram o ensino 

pós‑secundário. Os restantes parâmetros são também similares: a nível profissional, 

destacam-se os especialistas das atividades intelectuais e científicas, com uma 

percentagem de 57%, e os trabalhadores por conta de outrem, com quase 50% das 

respostas. A maior diferença registada é a dos visitantes estrangeiros, sendo que o 

número destes é de 28%. A maior expressão deste número pode ser também explicada 

pelo período de realização do estudo no MNGV ter sido bastante mais alargado, ou 

ainda, pelo facto de esta instituição estar conotada como “Museu Nacional” e, por isso, 

atrair um público mais diverso.  

No MAB os dados recolhidos não diferem muito do MAM. A média de idades só 

aumenta um ano, sendo, portanto, de 46 anos, e as idades com mais relevância são 

entre os 16 e 45 anos. No género há uma predominância ligeira do sexo feminino, a 

escolaridade é bastante elevada (71% dos visitantes são graduados ou pós-graduados), 

com um destaque para a formação em ciências sociais, direito, comércio e 

humanidades.  

Por isso, pode-se observar que, nos três estudos de públicos, aqui referidos de 

forma breve, verificam-se características transversais que geralmente demonstram 

tendências regulares, em que as características demográficas dos visitantes dos museus 

são relativamente estáveis. 
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Nestes estudos pode verificar-se uma predominância (apesar de não ser muito 

vincada) de um público feminino. As idades dos visitantes revelam um público sobretudo 

jovem/adulto e com elevada escolaridade. Os visitantes têm um nível de instrução 

superior, mostrando a existência de uma relação entre o nível de escolaridade e a 

frequência de equipamentos e de práticas culturais, tal como anteriormente foi 

apontado. Maior parte dos visitantes desempenham uma profissão, sendo que o grupo 

ocupacional que se destaca é as profissões intelectuais e científicas. É um público 

profissionalmente ativo, especialista das atividades intelectuais e científicas e é 

constituído sobretudo por professores, arquitetos e profissionais da área de saúde. 

Estes dados são comuns aos estudos de públicos referidos anteriormente — é comum a 

todos a elevada qualificação escolar e profissional, comprovando que o consumo 

cultural ainda não é de igual modo acessível a todas as classes sociais. Comprova 

também a forte relação entre a frequência da visita a museus e o nível de estudos dos 

visitantes, conforme Bourdieu e Darbel (2003) defendiam.   
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5. Motivações de Visita ao Museu Almeida Moreira  

Neste estudo procurou-se perceber as motivações dos visitantes do MAM. Para 

concretizar este objetivo foi colocada no início de cada entrevista a mesma questão aos 

inquiridos, sendo esta a pergunta que desencadeava a restante conversa: “O que o 

motivou a vir aqui hoje?”  ou “Porque veio aqui hoje?”.  

A partir desta pergunta as respostas foram variadas, no entanto, convergiram 

em torno de quatro dimensões: neste estudo o passeio com a família, o conhecer a 

cidade, conhecer ou rever a exposição permanente e/ou temporária e a interação com 

os amigos ou família foram os motivos de visita mais apontados pelos visitantes 

entrevistados.  

As dimensões aqui expostas e a estrutura da análise das entrevistas tiveram 

como base dois estudos sobre motivações, já anteriormente mencionados — Visitar 

Museus e Monumentos: Um estudo piloto de fatores motivacionais de Alice Semedo, 

Rafaela Ganga & Célia Oliveira (2018) e várias obras de Falk (2006, 2009), em que os 

autores desenvolvem categorias de acordo com as motivações dos visitantes.  

Neste estudo verificou-se que o “passeio”, as férias em família, descobrir mais 

sobre o museu e a história de Viseu, levar familiares a conhecer o MAM, bem como a 

descoberta da exposição permanente e temporária foram as respostas mais dadas pelos 

visitantes, enquadrando-se, portanto, nas categorias: Exploradores e Facilitadores, 

propostas por Falk (2006, 2009) e Aprendizagem e Descoberta; Escapismo e Interação 

Social, desenvolvidos por Semedo, Ganga & Oliveira (2018, pp. 107-108). 

5.1. Motivação e identidades 

5.1.1. Aprendizagem e descoberta/ exploradores 

Independente dos vários fatores sociodemográficos anteriormente 

enunciados, como a idade, género, profissão, escolaridade, ou outro, a maioria dos 

visitantes apontaram como grande motivação de visita ao MAM, o conhecer novos 
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espaços e, a exposição temporária e/ou permanente, desenvolver e ampliar 

conhecimentos, descobrir, pensar. Nesta categoria inserem-se 61,7% da amostra:  

MAM.E02: Porque quando venho conhecer uma cidade, como é o caso de 
hoje, que passo cá o dia inteiro, hoje e amanhã de manhã, e tenho o dia 
todo livre (…) tento sempre procurar sobre a história da cidade, registos 
de arte, pronto… Tudo o que possa consumir, que me possa dizer da 
arquitetura, do povo, da história (Mulher, 46 anos, Técnica Autárquica). 

MAM.E03: Porque não conhecia ainda bem o Museu, e tinha curiosidade 
em ver a coleção e o espólio que tem este museu (Homem, 32 anos, 
Funcionário Público). 

MAM.E06/01: Para conhecer um bocadinho da história deste senhor que 
sei que contribui muito para a cultura desta zona e não só, e para 
conhecer um bocadinho este espólio (Homem, 40 anos, Operador Têxtil). 

MAM.E17: Vim ao Museu, que é um dos mais bonitos da cidade, mas hoje 
o que me fez vir aqui foi a exposição da Rosário [Rosário Pinheiro, autora 
da exposição permanente - “Beira Ilustre”], já tinha visto nas redes sociais 
e quis vir ver (Homem, 43 anos, Desempregado). 

MAM.E33/01: Foi mais por curiosidade, pela exposição temporária 
(Mulher, 73 anos, Reformada). 

Em determinados casos, os interesses e gostos pessoais dos visitantes em 

temas mais concretos, como arte ou mobiliário, levaram-nos a querer visitar o museu:  

MAM.E10/01: Adoro mobiliário e gosto muito da cerâmica, embora 
também goste de ver quadros, está a entender? (…) Mas o mobiliário e 
cerâmica é o que me apaixona, e foi isso que também me trouxe aqui. 
(Homem, 54 anos, Proprietário). 

MAM.E25: Viemos aqui também porque sabemos que foi o primeiro 
curador e fundador do Museu Grão Vasco, e que tinha um espólio 
bastante rico em pintura, de Columbano, Silva Porto, e não sei… E a gente 
gosta de ver principalmente esses pintores (Homem, 68 anos, médico).  

A superioridade desta motivação no MAM vai ao encontro do que Falk 

(2006,2009) e outros autores, como Packer & Ballantyne (2002) defendem. Estes 

autores mostram que a maior parte dos visitantes dos museus descrevem-se como 

curiosos e interessados em arte. Assim, as visitas, funcionam como locais de 

exercitação dos seus próprios interesses e curiosidades (Falk, 2006, p.115). Esta 

motivação também se destaca, uma vez que, os museus são considerados lugares de 
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conhecimento onde ocorre aprendizagem informal — aprendizagem que se processa 

fora da esfera escolar e é vinculada pelos museus, meios de comunicação e/ou outras 

instituições. 

Também na obra de Semedo, Ganga & Oliveira (2018) a dimensão que mais se 

destaca é a Aprendizagem e Descoberta. Este tipo de motivações surge associado a 

experiências de aprendizagem e de exploração de novos conhecimentos.  

5.1.2. Escapismo 

20% da amostra afirma que a ida ao MAM se insere num percurso de férias/ 

passeio/ turismo pela cidade de Viseu, onde a visita a museus faz parte deste mesmo 

percurso, sendo a visita planeada ou meramente ocasional:  

MAM.E26: Vim passear pelo centro e vi o museu e entrei (Mulher, 34 anos, 
Conservadora-restauradora). 

MAM.E31: Viemos porque viemos cá passar o fim de semana do Carnaval 
e chegamos agora a Viseu, ficamos até segunda-feira e, andamos a visitar 
os principais pontos turísticos aqui da cidade. (Mulher, 44 anos, Assistente 
Operacional). 

MAM.E34: Bem, em primeiro lugar estamos de visita à cidade de Viseu pela 
primeira vez, e já era uma cidade que queríamos muito conhecer, e ao 
andar a conhecer a cidade, tínhamos logo uns museus em vista para visitar, 
e este era um deles. (Mulher, 29 anos, Nutricionista) 

Esta categoria vai ao encontro de vários estudos de públicos consultados que 

defendem que o calendário social influência as visitas nos museus. No período de 

férias há, normalmente, um aumento das visitas o que demonstra que o turismo 

favorece a prática cultural.  

Os visitantes da cidade de Viseu procuram inserir os vários museus e 

monumentos da cidade nos seus percursos, mostrando uma procura pelos locais 

culturais. 

Da mesma forma, na obra de Semedo, Ganga & Oliveira (2018), nos museus 

analisados, nomeadamente, no Monumento Igreja do Mosteiro Leça do Balio, a 
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dimensão Escapismo manifesta-se fortemente nas entrevistas, uma vez que, os 

visitantes consideram a oportunidade de visita para relaxar e, aliviar o stress. 

5.1.3. Interação Social/ facilitadores 

Tal como no estudo de Semedo, Ganga & Oliveira (2018), a interação social 

assumiu uma importância notória (com grande relevância no Paço dos Duques). No 

Museu Almeida Moreira, 8,3% dos inquiridos responderam que a motivação principal 

da visita se relacionou com a interação social ou familiar. Dar a conhecer o MAM aos 

familiares e amigos foi um dos motivos mais apontados.  

MAM.E14/01: A nível do museu também foi um bocadinho tentar levar a 
minha mãe a conhecer o Museu (…) Porque eu já é a segunda, terceira vez 
que cá venho ao museu, mas também foi tentar um bocadinho trazer a 
minha mãe a ver e conhecer um bocadinho este espaço (…) (Mulher, 27 
anos, Técnica Superior de Comunicação Social). 

MAM.E19: E também porque ela nunca tinha vindo cá e eu já tinha vindo 
cá tocar há uns anos e quis vir mostrar-lhe (Homem, 31 anos, Músico). 

MAM.E21: Eu fui convidada pelos meus filhos. Eu já tinha vontade de vir 
ver esta exposição que conheço a autora, a Rosário, conhecemos a 
autora, já fui a mais do que uma exposição dela e eles tinham curiosidade 
em vir ver… E viemos! (Mulher, 59 anos, Professora). 

MAM.E32/01: A gente está visitando a cidade, e eu já tinha vindo no 
outro dia. E quis mostrar para ele o museu. Por isso aqui estamos hoje 
(Mulher, 27 anos, Veterinária). 

A faceta educativa do museu também foi exposta por uma visitante, que 

mostrou que o MAM era um local onde procurava que a filha desenvolvesse novas 

aprendizagens, que comunicasse o que via e sentia, experimentado uma nova 

maneira de aprender:  

MAM.E12: Hoje em concreto, porque a minha filha me pediu. Tenho uma 
pequenita que tem oito anos, oito não, nove, anda no terceiro ano, e eles 
costumam dar o património cultural de modo geral, e focam mais na 
cidade onde vivem, não é? Falam no Museu Grão Vasco, na Sé, e ela 
pediu-me para vir ao Museu Almeida Moreira hoje e, portanto, viemos 
hoje. (…) Gosto de falar, de explicar, gosto que ela fale, que ela me diga o 
que vê o que é que as coisas lhe dizem. E quando não sei também gosto 
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de perguntar, que alguém esteja presente para lhe explicar…. A ela e a 
mim. E expliquem o que está a ver (Mulher, 48 anos, Professora). 

Aqui, a visita ao MAM funcionou como forma de ensinar novos conhecimentos 

à criança, mas também um lugar de aprendizagem pessoal.  

Nos casos em que os visitantes efetuam a visita acompanhados por familiares 

e/ou amigos, quem destes já conhece o museu tende a servir de “facilitadores” para 

com os mais novos do grupo ou os estreantes no MAM, contextualizando o museu, 

explicando algumas obras, tal como na transcrição acima já se evidenciou. Da mesma 

forma, há outros exemplos que se podem apontar:   

MAM.E15: (…) imagine que viria com um amigo que não é da minha cidade, 
e que ele vinha conhecer o Museu Almeida Moreira, não é? Aí se calhar 
teria um papel mais interventivo de explicar e de contextualizar o Museu 
(Mulher, 34 anos, Técnica Superior de Comunicação Social). 

MAM.E26: Normalmente vou acompanhada… normalmente pelos meus 
filhos e companheiro e quando vêm comigo assumo um papel de 
mediadora, entende? Sou eu que explico as obras (Mulher, 34 anos, 
Conservadora-restauradora). 

Os inquiridos que se inserem nesta categoria demonstram que a visita com 

amigos/ familiares funciona como momento de partilha de conhecimentos e de 

dúvidas, e que é uma experiência que tem mais significado se for partilhada. A 

sociabilidade é um dos motivos que leva mais pessoas aos museus, uma vez que, 

associam a visita a uma experiência partilhada e de diálogo.   

5.1.4. Respeito e autorrealização / colecionadores de experiências 

5% dos inquiridos deslocaram-se ao museu uma vez que consideraram que a 

exposição permanente ou temporária se relaciona com a sua identidade pessoal, ou 

local, sendo que se sentem ligados, de certa forma, aos temas desenvolvidos, 

procurando um sentimento de pertença. Pretendem ou criaram uma relação entre o 

que está exposto e a sua própria identidade:  

MAM.E29: Pelo espólio do museu e por saber de antemão a importância 
da figura de Almeida Moreira no Museu Grão Vasco e da sua relação com 
a arte, que não sendo uma figura estritamente do meio artístico, é o relevo 
que ele tem em tudo isto. A Casa Museu Almeida Moreira é a meu ver 
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riquíssima, e por isso merece ser visitada, e é por isso que estamos aqui 
hoje (Homem, 42 anos, Arquiteto). 

MAM.E33/02: Como a exposição é sobre pessoas importantes da nossa 
localidade quisemos vir ver, e depois vimos o museu inteiro (Mulher, 71 
anos, Reformada). 

MAM.E33/01: Especialmente pelo Aquilino Ribeiro, que é da nossa terra, 
somos conterrâneos. Foi por isso que viemos, e também por uma questão 
de curiosidade. Já fomos tanta vez lá em cima, ao Museu Grão Vasco, e 
aqui não, nunca entramos. Então viemos hoje (Mulher, 73 anos, 
Reformada). 

Esta categoria mostra que as pessoas procuram na exposição ou no museu 

algo que se identifiquem, tanto algo relacionado com a sua personalidade, com a sua 

localidade, os seus estudos, interesses. 

5.1.5. Profissionais/ amadores 

Um visitante (1,7% da amostra) aponta que decidiu ir ao MAM pela sua ligação 

profissional aos museus, mostrando imprescindível os retornos esporádicos a este 

tipo de instituições: 

MAM.E20: Eu trabalho num museu, percebo a importância das visitas 
esporádicas. Costumo fazer visitas às exposições temporárias que 
inauguram nos museus de Viseu (Homem, 37 anos, Técnico de 
Museologia). 

5.1.6. Outras motivações 

Um visitante referiu que só foi ao museu para comprar um postal da exposição 

temporária, uma vez que já teria realizado a visita ao museu anteriormente, mas que 

se esqueceu de levar uma lembrança para a mulher, não se enquadrando nas 

categorias acima mencionadas:  

MAM.E16: Olhe vim aqui hoje precisamente como lhe disse para comprar 
dois postais de Azeredo de Perdigão, tio-avô da minha mulher. (Homem, 
78 anos, Professor Reformado). 

5.2. Motivações por dados sociodemográficos 

5.2.1. Motivações por idade 
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Gráfico 15 - Distribuição do tipo de Motivações por faixa etária 

 

Fonte: Entrevista aos públicos do MAM (n=60) 

Quando cruzados os dados entre motivações e idade (Gráfico 15) constata-se 

que a Aprendizagem/ Descoberta se destaca em todas as faixas etárias, desta forma, é 

o principal fator de motivação em todas as idades. Verifica-se ainda que no grupo etário 

dos 26 aos 35 anos há uma grande relevância das pessoas que têm como principal 

motivação o Escapismo.  

A motivação Interação Social tem o seu maior destaque na faixa etária que 

compreende as idades dos 46 aos 65 anos, podendo mostrar que os adultos procuram 

adotar um papel interativo com os restantes visitantes, servindo de facilitadores.  

Já o fator Autorealização tem 2/3 da amostra nas idades acima dos 65.  
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Gráfico 16 - Distribuição das Motivações de acordo com o Género dos Inquiridos 

 

Fonte: Entrevista aos públicos do MAM (n=60) 

Sobre a relação entre o género e motivações (Gráfico 16), pode-se concluir, que 

existe uma supremacia das mulheres em maior parte das categorias (exceto na 

Profissional/Amador e “outro”. Ambas com uma resposta que foram enunciadas por 

homens). Esta superioridade explica-se uma vez que se verificam mais visitas de 

mulheres ao MAM.  

Constata-se que na interação social há uma igualdade nas respostas de mulheres 
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Gráfico 17 - Distribuição das Motivações de acordo com o local de proveniência dos 

inquiridos 

 

Fonte: Entrevista aos públicos do MAM (n=60) 

Como anteriormente mencionado 38% dos visitantes são de Viseu, 

representando uma grande parte da amostra (23 em 60). Dos 23 visitantes, como o 

Gráfico 17 representa, 16 afirmam que os motivou a ir ao MAM foi a Aprendizagem/ 
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grande parte destes afirma que “conhecer a exposição temporária” foi o que os motivou 

em primeira instância a ir ao local.  De Viseu também provém a maioria que afirma que 

a Interação Social foi o que os moveu a ir à instituição museológica.  

Pode ainda concluir-se que de outras localidades se destaca o Escapismo. 

Conhecer a cidade, onde se inclui o património cultural e, como consequência, os 

museus, leva grande parte dos visitantes do exterior a visitar o MAM.  
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Gráfico 18 - Distribuição das Motivações de acordo com a Escolaridade 

 

Fonte: Entrevista aos públicos do MAM (n=60) 

Observa-se que Aprendizagem/ Descoberta tem uma elevada expressão em 

praticamente todos os graus de escolaridade. Quando considerados os principais fatores 

de visita em relação com a escolaridade, observa-se que nos inquiridos com menos 
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principal. Nos visitantes mais escolarizados há ainda uma maior expressão para aqueles 
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o espólio do MAM, pela exposição temporária ou ainda o interesse mais específico sobre 

um núcleo em concreto, como mobiliário, pintura ou cerâmica, por exemplo. Logo de 

seguida aparece a categoria apresentada por Semedo, Ganga & Oliveira (2018), como o 

Escapismo em que os visitantes afirmam que vão visitar o museu como consequência 

do passeio pela cidade de Viseu. A Interação Social ou a identidade Facilitadores surge 

de seguida, com 8% da amostra, evidenciando que há uma tentativa de levar os amigos 

ou familiares ao museu, procurando uma aprendizagem comum, ou ainda a realização 

de um programa conjunto com os familiares. 

Depois de se apresentar as motivações, procurou-se relacioná-las com os dados 

sociodemográficos e constatou-se que a categoria Identidade/ Descoberta é comum a 

todas as faixas etárias e o Escapismo se evidencia mais na faixa etária dos 26 aos 35 anos 

e a Interação Social é mais comum nas pessoas com idades acima dos 46 anos, 

mostrando que os Facilitadores são essencialmente adultos.  

Os visienses tendem a visitar o museu essencialmente para conhecer a exposição 

temporária ou desenvolver novos conhecimentos, enquadrando-se assim na identidade 

de Exploradores e na categoria de Aprendizagem/ Descoberta. Já de outras localidades 

e/ou países o Escapismo prevalece.  

Quanto à escolaridade prevalece em todos os níveis a Aprendizagem/ 

Descoberta, mas com especial incidência para os mais escolarizados, tal como o 

Escapismo e a Interação Social. 
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6. Contexto da Visita 

As entrevistas para além das informações sobre as motivações permitiram ainda 

retirar uma série de dados sobre a experiência de visita, desde como os visitantes 

conheceram o museu, à forma de acompanhamento, às aprendizagens adquiridas, bem 

como os hábitos de visita a instituições culturais.  

Estes dados vão ser explanados nos capítulos que seguem. 

6.1. Meios de conhecimento do MAM 

Ao verificar os dados dos questionários percebe-se que a grande parte dos 

inquiridos são do distrito de Viseu. No entanto, há visitantes que provêm de outras 

localidades, quer de Portugal, quer do estrangeiro (nomeadamente Brasil, Espanha e 

China). Se por um lado, os visitantes de Viseu afirmam conhecer o MAM e os museus 

municipais desde “sempre”, os visitantes vindos de outras localidades declaram ter 

conhecimento das mais variadas formas. 

Analisando as entrevistas, verifica-se que grande parte dos inquiridos vindos de 

outras localidades, que não Viseu, obtiveram informações sobre o MAM através do 

website da CMV, ou por ferramentas online, nomeadamente motores de pesquisa e 

redes sociais: 

MAM.E22: Então, a gente estava de visita na cidade e olhou na website 
do museu, e viemos para cá, para ver (Mulher, 28 anos, Desempregada). 

MAM.E32/02: Foi no site da prefeitura que eu vi os museus. Tem roteiros 
e locais a visitar aqui em Viseu (Homem, 62 anos, Professor Reformado). 

Ainda há cinco casos em que o posto de turismo funcionou como mediador do 

MAM a vários turistas e visitantes da cidade: 

MAM.E02: Foi pelo posto de turismo. Este foi pelo posto de turismo, sim 
(Mulher, 46 anos, Técnica Autárquica). 

MAM.E07: Por curiosidade, fomos ao… ao…Posto de turismo e lá 
informaram-nos do que existia, porque nos informaram que era uma 
pessoa ilustre de Viseu e como tínhamos tempo, porque viemos a Viseu 
por motivos não profissionais, e tínhamos tempo livre e decidimos. E 
pronto, cá estamos (Homem, 47 anos, Gestor de Sistemas de 
Informação). 
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MAM.E08: Foi no posto de turismo, indicaram-nos alguns museus e como 
ficavam aqui próximos também, aproveitámos e fizemos a visita (Mulher, 
37 anos, Engenheira alimentar). 

Das restantes opções é de destacar ainda o meio de informação transmitida 

pelos amigos e familiares.  

MAM.E05/01: Uns primos estavam aqui perto num hotel, e falaram-nos 
do museu (Mulher, 18 anos, estudante). 

Alguns foram os visitantes que obtiveram conhecimento do museu quando 

passeavam ou passavam junto às imediações do MAM: 

MAM.E06/01: Eu fiquei a conhecer por questões de proximidade, 
estávamos alojados aqui num alojamento local muito próximo, e como 
logo à saída nos deparamos com o museu, não podíamos deixar de passar 
aqui (Homem, 40 anos Operador têxtil). 

MAM.E26: Vim passear pelo centro e vi o museu e entrei. (…) Passei por 
aqui, foi completamente aleatório (Mulher, 34 anos, Conservadora-
restauradora). 

Outros museus da cidade assumiram também um papel importante na 

divulgação do MAM: 

MAM.E36: Nós começamos por ir visitar o Grão Vasco, pelo menos para 
mim é a primeira vez que venho a Viseu, e lá ficamos a saber que existia 
este também, e o facto de ser grátis motivou-nos também, mas se calhar 
também teríamos pago na mesma. Mas foi através do Museu Grão Vasco 
que conhecemos, e já que estávamos numa visita para conhecer… viemos 
(Homem, 25 anos, Assistente Legal). 

Como já acima mencionado vários visitantes, maioritariamente os viseenses, 

afirmam conhecer o museu “desde sempre”, não sendo capaz de identificar a forma 

como souberam da sua existência. 

MAM.E18: Eu vivo cá em Viseu, sempre o conheci (Homem, 74 anos, 
Reformado). 

MAM.E30/01: Eu acho que é um espaço bastante conhecido na cidade 
(Mulher, 23 anos, Estudante). 
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No estudo “Visitar Museus e Monumentos: Um estudo piloto de fatores 

motivacionais” (Semedo, Ganga & Oliveira, 2018) há fortes similaridades com o 

que os inquiridos do MAM revelaram. Grande maioria dos inquiridos mostram que 

“sempre souberam” da existência das três instituições em estudo. Para além deste 

motivo, destaca-se a Internet como meio difusor das instituições culturais.   

6.2. Modalidade de acompanhamento 

A partir dos dados obtidos pode-se constatar que cerca de ¾ dos entrevistados 

(73,3%) preferem realizar a visita acompanhados, sendo que grande parte afirmou que 

era comum frequentarem museus, ou instituições culturais com os cônjuges, ou com 

familiares e amigos:  

MAM.E01: Geralmente com a família. Gosto de falar, comentar, gosto! 
(Homem, 68 anos, Proprietário de Empresa). 

MAM.E12: Gosto de falar, de explicar, gosto que ela [filha] fale, que ela 
me diga o que vê, o que é que as coisas lhe dizem. E quando não sei 
também gosto de perguntar, que alguém esteja presente para lhe 
explicar…. A ela e a mim. E expliquem o que está a ver (Mulher, 48 anos, 
Professora). 

MAM.E15: Geralmente gosto de ir acompanhada, seja com amigos ou 
familiares, gosto de ir com pessoas que me sinta bem. Mas sim, uma 
experiência partilhada (Mulher, 34 anos, Técnica Superior de 
Comunicação Social). 

Esta preferência é corroborada em vários estudos, dos quais se pode referir, o 

estudo de Semedo, Ganga & Oliveira (2018), em que a visita com familiares ou amigos 

tem grande expressão. Também a dissertação de Margarida Sousa (2015), sobre os 

públicos do Museu Calouste Gulbenkian, a dissertação de Susana Simplício (2010), no 

Museu Nacional de Arte Contemporânea e, a dissertação de Filipa Pereira (2017), no 

Museu Nacional de História Natural e da Ciência, vincam esta tendência. Nestes estudos 

os visitantes afirmam a sua preferência em visitar os museus e instituições culturais 

acompanhados. 

No entanto, seis visitantes (10% dos entrevistados) afirmam que têm uma 

experiência de visita mais enriquecedora se forem sozinhos: 
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MAM.E03: Prefiro sozinho, porque assim consigo estar mais atento às 
obras e não me dispersar tanto (Homem, 32 anos, Funcionário Público). 

MAM.E04: Eu habitualmente faço-o sozinha, assim visito no meu tempo, 
quando eu entendo, pronto, não tenho que estar… às vezes há pessoas 
que vêm muito rápido, outras que ainda demoram mais do que eu, e eu 
gosto de ver o que me interessa (Mulher, 44 anos, Profissional da Área de 
Saúde). 

MAM.E26: Gosto mais de ir sozinha. (...) (Mulher, 34 anos, Conservadora-
restauradora). 

MAM.E32/01: Geralmente eu vou sozinha, ou com uma pessoa no 
máximo. Acho que, sei lá, não gosto de muita confusão, barulho… 
(Mulher, 27 anos, Veterinária). 

8,3% dos entrevistados dizem que não têm nenhuma preferência no 

acompanhamento: 

MAM.E02: Sozinha, acompanhada, é como calhar. Hoje vim sozinha, não 
é? (Mulher, 46 anos, Técnica Autárquica). 

Também cinco visitantes (8,3%) afirmam que embora se tenham deslocado ao 

museu com companhia, preferem fazer visitas ao museu sozinhos, para analisarem e 

apreciarem as obras ao seu ritmo: 

MAM.E08: É assim, eu gosto de vir acompanhada. Mas como eu sou 
muito minuciosa a ver os pormenores das coisas, e o porquê e toda a 
descrição, às vezes até prefiro fazê-lo sozinha, porque assim estou à 
vontade (Mulher, 37 anos, Engenheira Alimentar). 

MAM.E09: Hmmmm, eu faço-o normalmente acompanhado, mas… faço 
a visita independente, não ando atrelado a ninguém (Homem, 61 anos, 
Militar Reformado). 

6.3.  Expectativas, avaliações e intenções futuras 

Na entrevista foi pedido aos inquiridos que opinassem sobre o MAM 

relativamente a um conjunto alargado de aspetos, para obter a sua opinião, com vista a 

propor sugestões de melhoramento dos pontos que fossem avaliados negativamente e, 

de manter os que fossem avaliados de forma positiva. 

Os aspetos em relação aos quais os inquiridos se mostraram mais satisfeitos 

relacionam-se com a apresentação e organização da exposição, o estado de conservação 
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das peças expostas, a realização de exposições temporárias com alguma regularidade, a 

arquitetura do edifício, a localização do museu e o acolhimento por parte do pessoal. 

No estudo realizado na Igreja do Mosteiro da Leça do Balio, no Museu Abade de Baçal e 

no Paço dos Duques de Bragança, na generalidade, estes foram, de igual modo, os 

aspetos apontados como mais satisfatórios. De destacar a comunicação dos visitantes 

com os trabalhadores das instituições, as exposições realizadas, o edifício e as 

acessibilidades.  

MAM.E14/01: Pela localização, aqui no centro, faz todo o sentido. Depois 
por toda a ligação a Almeida Moreira enquanto vice-presidente da 
Câmara, enquanto impulsionador do turismo e destas iniciativas culturais 
na cidade. A nível da localização é estratégica, faz todo o sentido que seja 
aqui, pronto, no centro histórico com toda esta envolvência, pela sua 
ligação com o painel de azulejos, tudo isso (Mulher, 27 anos, Técnica 
Superior de Comunicação Social). 

MAM.E07: Além do acompanhamento que tivemos lá em cima das 
assistentes, se lhe podermos chamar isso, as condições do museu, estava 
bem climatizado, era confortável, há museus que não são propriamente 
confortáveis. Não é o caso deste. E acho que as peças estão bem 
colocadas, a nível do campo de visão, nota-se que é bom nesse aspeto 
(Homem, 47 anos, Gestor de Sistemas de Informação). 

Alguns visitantes apontaram como ponte forte a coleção que mais se 

identificaram, sendo que se destaca a pintura e o mobiliário: 

MAM.E04: Como é o caso deste museu em concreto, gostei muito da 
parte das pinturas e da pequena explicação sobre cada pintor, que dá um 
contexto histórico e dá no fundo um percurso dos pintores portugueses do 
século, poderá alguma coisa estar errada, mas do que eu percebi do 
século XVIII e XIX (Mulher, 44 anos, Profissional na Área de Saúde). 

MAM.E06/01: No fundo a diversidade, da pintura ao mobiliário, é uma 
exposição bastante diversa, muito rica (Homem, 40 anos, Operador 
Têxtil). 

MAM.E29: A Casa Museu Almeida Moreira é a meu ver riquíssima, e por 
isso merece ser visitada, e é por isso que estamos aqui hoje. (…) A 
exposição temporária, está muito interessante. A exposição temporária 
anterior, que era de Joaquim Lopes, dos painéis do Rossio, também gostei 
muito de ver. Era muito boa. A coleção permanente, referi lá em cima há 
pouco à funcionária, que é só pela coleção permanente, eu tenho vontade 
de visitar repetidas vezes, não sendo de Viseu, porque é sempre um gosto 
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voltar a olhar. (…) Então para dizer bem-haja, e é para mim uma alegria 
e uma honra enquanto português saber que isto existe e poder dirigir-me 
aqui ou a qualquer outro museu quando me apetecer (Homem, 42 anos, 
Arquiteto). 

Os entrevistados, na generalidade focaram-se apenas nos aspetos positivos do 

museu. O aspeto mais criticado foi a falta de divulgação deste espaço: 

MAM.E20: Devia ser um sítio muito mais divulgado, por causa da figura 
de Almeida Moreira, claro (Homem, 37 anos, Técnico de Museologia). 

MAM.E28: Este museu, devia ter, não sei se tem, mas devia ter mais 
divulgação. A nível nacional devia ser mais conhecido, como devia. Porque 
o museu em si é que eu acho de uma importância extrema, e penso que 
grande parte das pessoas não conhece (…) Claro… Raul Lino vai trazer 
mais gente. Mas acho que deviam apostar mais na divulgação do museu 
(Mulher, 58 anos, Professora). 

Estas afirmações podem ser explicadas, uma vez que, o MAM tem uma presença 

na Internet pouco expressiva, sem um website próprio. Encontra-se divulgado, com as 

informações do museu no website do Município de Viseu. A divulgação das atividades é 

realizada na página de Facebook e Instagram do “Visit Viseu” e dos “Museus de Viseu”. 

Os outdoors sobre o MAM aparecem esporadicamente na cidade, mas só quando é 

inaugurada uma nova exposição. Foram assim vários os visitantes que, neste sentido, se 

manifestaram para uma melhor promoção do museu junto ao público, no sentido de dar 

a conhecer o que vários se referiram como um “tesouro escondido” na cidade.  

Interessante constatar que, na obra de Semedo, Ganga & Oliveira (2018) os 

visitantes também se focaram na falta de informação disponível online, sobre 

programação e/ou eventos futuros, ou horários, sobretudo sobre a Igreja do Mosteiro 

de Leça do Balio. 

Para além deste ponto negativo, apenas um visitante afirmou que os acessos ao 

museu não eram os mais adequados:  

MAM.E23: É extraordinário, mas não devíamos cá vir porque nos 
sujeitamos a tropeçar na entrada nestes tubos, e a ter que vos pedir uma 
indemnização gigantesca (Homem, 48 anos, Jornalista). 
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Perante estas opiniões e quando questionados se voltariam ao MAM, 73,3% dos 

visitantes mostraram ser essa a intenção, especialmente para visitar novas exposições:  

MAM.E10/01: Voltava! Como a senhora ao início estava a dizer o espólio 
é maior do que está à vista, viria espreitar ver se mudava alguma coisa, 
ou uma exposição temporária, porque segundo ela o espólio é muito 
maior, e acredito, ainda há muitas peças (Homem, 54 anos, Proprietário). 

MAM.E12: Sim senhora, é certamente um lugar a regressar. Venho ver a 
exposição temporária que vai inaugurar (Mulher, 48 anos, Professora). 

MAM.E13: Sim, talvez lá em cima não, mas com novas exposições 
temporárias, sim… (Homem, 46 anos, Mediador Imobiliário). 

MAM.E33/01: Vamos voltar para a próxima, a senhora disse que iam 
abrir o piso de cima com uma exposição, então temos que vir ver 
(Mulher,73 anos, Reformada). 

MAM.E35: Sim, quando tiver outra exposição. A fixa já conhecemos, não 
é preciso estar sempre a ir ver (Homem, 51 anos, Oficial de Justiça). 

Esta intenção pode demonstrar que os visitantes ficaram satisfeitos com a 

instituição e interessados no conteúdo das exposições e, como tal, uma visita não é 

suficiente para assimilar toda a informação. Esta afirmação pode ser comprovada no 

estudo de Semedo, Ganga & Oliveira (2018, p.99). Aqui é demonstrado que o nível de 

satisfação é uma das variáveis de peso para as pessoas quererem repetir a sua visita.  

Não obstante, 8,3% dos visitantes afirmam que uma visita é suficiente para ver 

o museu, e que por isso, não precisariam de regressar:  

MAM.E18: No geral eu acho que uma visita chega. Ficamos com uma 
ideia, desde que se veja com critério, com tempo (Homem, 74 anos, 
Reformado). 

Os visitantes com opinião positiva do museu, afirmaram que recomendariam a 

visita a amigos e familiares. 

6.4.  O MAM e novas aprendizagens 

Quando inquiridos sobre as aprendizagens adquiridas após a visita os 

entrevistados mostraram-se sempre positivos, 88,3% indicando que aprenderam algo 

novo. As respostas foram ora mais vagas, ora mais completas, mas convergem todas 
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num sentido: que a visita ao MAM proporcionou a possibilidade de adquirir novos 

conhecimentos, como de seguida se demonstra: 

MAM.E18: Sempre se aprende, sempre. Muito ou pouco aprende-se 
alguma coisa (Homem, 74 anos, Reformado). 

MAM.E03: Sim, aprende-se sempre algo, aprende-se a valorizar as nossas 
coisas, e o que existe de bonito no nosso país, não é só nos outros países 
que temos que ir visitar, Portugal tem muita coisa para se visitar (Homem, 
32 anos, Funcionário Público). 

MAM.E10/01: E não só a museus gerais, mas também há uma parte 
muito interessante quando é assim a casa de uma pessoa. Dá uma visão 
diferente do próprio local, mesmo que seja um museu sobre a cidade. É a 
vida de uma pessoa, mas ao mesmo tempo com coisas dessa cidade, 
daquela altura (Homem, 54 anos, Proprietário). 

MAM.E27: Ai, levamos de certeza. É sempre uma aprendizagem. A ideia 
é aumentar a cultura geral, mas sobretudo aumentar a cultura local, 
sobre os locais. Não tinha a ideia que este senhor tinha sido tão 
importante para a cidade, portanto por isso já valeu a pena! (Homem, 62 
anos, Professor). 

MAM.E33/01: A gente está sempre a aprender. Não sabia que havia 
tanta gente importante na cidade, especialmente as mulheres, como a 
Osório e a Judith Correia que é uma pessoa interessantíssima. E há 
imensas pessoas que nasceram cá, que nós não sabíamos (Mulher, 73 
anos, Reformada). 

6.5. Relação com o MAM e outras instituições culturais 

Colocou-se ainda uma questão sobre hábitos culturais e frequência de visita ao 

MAM de modo a avaliar a relação entre o visitante inquirido com o museu em estudo e 

outras instituições culturais.   

Para 72% dos visitantes tratava-se da primeira visita ao MAM.  

MAM.E14/02: É a primeira vez que visito o museu (Mulher, 62 anos, 
Doméstica). 

MAM.E36: Nós começamos por ir visitar o Grão Vasco, pelo menos para 
mim é a primeira vez que venho a Viseu, e lá ficamos a saber que existia 
este também, e o facto de ser grátis motivou-nos também (…) (Homem, 
25 anos, Assistente legal). 

Para 28% dos inquiridos esta não era a primeira visita:  
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MAM.E15: A permanente eu já conheço, posso voltar tempos a tempos 
para ver se sofreu alguma alteração significante. Mas geralmente venho 
para ver as temporárias (Mulher, 34 anos, Técnica Superior de 
Comunicação Social). 

Ao cruzar a frequência de visita com a localidade observa-se que a grande 

maioria de estreantes não são de Viseu (79,1% contra 20,9% de visitantes visienses).  

Como forma de melhor compreender os visitantes, optou-se por inquiri-los 

relativamente à frequência de visita a outras instituições culturais. Desta forma, os 

dados recolhidos permitiram concluir que, 68,3% dos visitantes responderam que têm 

hábitos de visita regulares: 

MAM.E03: Tento aproveitar ao máximo os museus e conhecer a cultura 
portuguesa e as suas obras de maior relevância (Homem, 32 anos, 
Funcionário Público). 

MAM.E06/02: Sim, ainda para mais quando são gratuitos, como é neste 
caso (Mulher, 43 anos, Contabilista). 

MAM.E10/02: Sim, sim, sim. E mesmo quando vou para fora, porque ele 
vive em Macau, ou me leva a outros países, ele sabe o que eu gosto e ele 
leva-me sempre assim a estes sítios (Mulher, 80 anos, Professora 
reformada). 

13,3% dos visitantes inquiridos afirmaram que só visitam o Museu em 

período de férias, viagens ou turismo:  

MAM.E11/02: Sempre que visitamos uma cidade. Estivemos em 
Bragança antes de vir para aqui, onde também vimos os Museus 
praticamente todos, não foi? (Mulher, 59 anos, Proprietária). 

MAM.E21: Normalmente em família, nas férias, visitamos tudo por onde 
passamos, não é? De forma geral, as coisas que achamos mais 
interessantes, mas sim (Mulher, 59 anos, Professora). 

MAM.E07: Sim, quando temos tempo, ao fim de semana ou durante as 
férias (Homem, 47 anos, Gestor de Sistemas de Informação). 

MAM.E31: Como estudo e trabalho não tenho muito tempo, mas sempre 
que dá, como o caso destas “miniférias”, vimos (Mulher, 44 anos, 
Assistente Operacional). 
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Dois visitantes frisaram que só frequentam instituições culturais em Viseu e 

outros dois visitantes mostraram que só visitam se for gratuito (6,6%). Sete visitantes 

mostraram que não fazem visitas culturais regularmente (11,7%): 

MAM.E04: Não é muito frequente fazê-lo. Pronto, não é uma coisa que 
eu propriamente ache muito estimulante, gosto mais de fazer outras 
coisas (Mulher, 44 anos, Profissional na Área de Saúde). 

6.6. Conclusões 

Quando analisado o acompanhamento, frequência, e aprendizagens, percebe-se 

que a maioria prefere visitas acompanhados por aqueles que lhes são mais próximos, 

geralmente o cônjuge, familiares ou amigos. A grande maioria dos visitantes inquiridos 

(cerca de ¾) afirmou que a visita ao MAM seria a primeira, sendo por isso estreantes no 

MAM. Quanto às novas aprendizagens houve uma quase total unanimidade sobre o 

facto de terem aprendido algo novo com o museu, seja um pouco mais sobre o primeiro 

diretor e fundador do Museu Grão Vasco, Almeida Moreira, seja sobre a coleção, ou 

sobre a generalidade da instituição.  

A grande maioria dos visitantes visienses afirmam que já conheciam o MAM 

desde sempre. Outros, essencialmente do exterior, revelam que conheceram a 

instituição através da internet (conteúdos da CMV ou Redes Sociais), através de 

recomendações de amigos e conhecidos e também pelo Posto de Turismo.  

Os principais pontos fortes do MAM para a maioria dos visitantes seriam a 

localização, central na cidade de Viseu, o próprio edifício, que consideram bonito e 

agradável, o atendimento por parte dos trabalhadores do museu e ainda a boa 

conservação e condições gerais do museu. Quanto aos pontos negativos, maior parte 

dos visitantes não apontou qualquer falha, em exceção à falta de divulgação da 

instituição.  
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Considerações Finais 

Nos últimos anos, e de acordo com vários autores e, dados recolhidos no portal 

do INE, os públicos dos museus em Portugal tem aumentado exponencialmente. De 

igual modo, no MAM, verifica-se um crescimento, ao longo dos anos, no número de 

visitantes. Como consequência, surgem novos desafios, tais como, a necessidade de 

criar atividades capazes de atrair novos públicos e de fidelizar os que já frequentam. Por 

isso, torna-se fulcral conhecer os públicos que frequentam as instituições culturais. O 

MAM não pode, nem deve, ser uma exceção. 

Para além destas questões, é importante apontar que no atual panorama 

museológico, os estudos de públicos estão sucessivamente a ser valorizados perante a 

importância que revelam em termos sociais, económicos e institucionais. Os públicos 

estão cada vez mais críticos, seletivos e exigentes, visto que, a oferta cultural é mais 

diversificada e atrativa. Perceber as motivações, necessidades e expectativas dos 

visitantes dos museus torna-se essencial, uma vez que, estes são vistos como cruciais 

para a conceção de programas ou projetos.  

Foram estas as principais motivações para o desenvolvimento desta dissertação, 

no MAM, em Viseu. Os objetivos deste estudo prenderam-se no desenvolvimento de 

um documento que servisse para melhorar a gestão museológica assente em 

conhecimentos sobre o perfil sociodemográfico dos visitantes, o contexto da visita, e 

sobretudo das suas motivações. Assim, aplicando os princípios, e a abordagem 

metodológica e analítica desenvolvida pelo estudo de Semedo, Ganga & Oliveira (2018), 

esta investigação permitiu identificar e caracterizar os visitantes do MAM 

essencialmente a partir das motivações de visita.  

Conclui-se que, tal como já apontado, tanto nesta dissertação, como em 

bibliografia diversa supramencionada, há um forte elitismo cultural e escolar nos 

públicos dos museus, não sendo o MAM uma exceção. É importante que o museu aqui 

estudado reúna esforços com vista ao alargamento da frequência do museu por “Não 

Públicos”. Sugere-se o melhoramento das redes sociais, exposições interativas com 

temas mais atuais e atrativos e, a realização de eventos para um público diversificado.  
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Não obstante, é importante manter os públicos que já frequentam o MAM interessado 

em regressar.  

Sobre os pontos mencionados, é necessário refletir no que o MAM pode aplicar 

no seu dia-a-dia. Os museus desempenham um papel fundamental na sociedade e é-

lhes pedido uma aproximação paulatina aos seus públicos e não-públicos, através de um 

conjunto de meios de comunicação. São estes meios que o MAM deve desenvolver. As 

redes sociais são cruciais num mundo cada vez mais informatizado. O online veio 

permitir uma maior facilidade e rapidez em trocar ideias, conhecimentos, informações. 

Tornar as redes sociais mais atrativas permitiria ao MAM elucidar os seus públicos, 

fidelizar os seus visitantes e “convidar” quem não conhece, a visitar a instituição. Esta 

dissertação permitiu a perceção de que muitos visitantes procuram novos locais 

conhecer, para fomentar conhecimentos previamente adquiridos e, para conviver com 

a família e amigos. Obter informação através da internet torna o processo mais simples 

e atrativo. O desenvolvimento de um website próprio, sem depender da tutela da CMV, 

mostrar-se-ia primordial. Este poderia ter informação sobre a coleção, espaços e, 

horários, por exemplo. A dinamização da página do Facebook e Instagram, através da 

partilha de fotografias, pequenos vídeos e, textos que acompanham as imagens 

publicadas, seria igualmente outra solução, permitindo assim, um envolvimento dos 

públicos mais constante. As ferramentas online são também, essenciais para o contacto 

direto com os públicos, permitindo aos utilizadores uma maior interação com a 

instituição. Conhecer o público-alvo é já uma maneira de adotar uma estratégia 

adequada a estes.  

Os resultados sociodemográficos mostram a necessidade de planificar 

exposições que atraia um público que até ao momento da realização desta dissertação 

o MAM não conseguiu atrair, nomeadamente pessoas com baixo nível de instrução e, 

estrangeiros. A exposição patente no MAM aquando a realização desta dissertação 

“Beira Ilustre”, da artista local Rosário Pinheiro, foi um passo em frente nesse sentido. 

Foram vários os visitantes entrevistados que se sentiram ligados à exposição ou pelo 

tema ligado ao distrito de Viseu (essencialmente pessoas idosas), ou pelo facto de serem 
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retratos bastante apelativos (de um público mais jovem, e das pessoas com menos 

formação académica). 

O desenvolvimento de eventos, como concertos, recitais de poesia, ou outros, 

seria, de igual modo, outro meio de dinamizar a instituição, torná-la mais atrativa para 

quem já a frequenta e, para quem não a conhece, um primeiro contacto interessante.  

Sobre os visitantes atuais, e quanto às motivações, ficou confirmado que a 

Aprendizagem/ Descoberta e a Interação Social, são os motivos que mais levam 

visitantes ao museu. Esta é uma importante pista para a definição de estratégias de 

formação e comunicação com os públicos. Uma vez que se comprova que muitos dos 

visitantes não tem conhecimentos na área da arte e, que vão com o objetivo de aprender 

ou ensinar, é importante que o MAM mantenha sempre presente a sua faceta educativa. 

Uma sugestão que se apresenta é a disponibilização de textos com uma linguagem mais 

simplificada e adaptados a grupos familiares e/ou para os mais jovens e, mesmo que 

pareça utópico, a adoção de visitas orientadas de acordo com os conhecimentos e 

interesses dos visitantes.  

Perceber as motivações é perceber os visitantes, as suas necessidades e 

expectativas. É de realçar que, apesar dos esforços, o conteúdo das atividades, dos 

programas e das exposições, não se pode enquadrar a todos os visitantes ao mesmo 

tempo. Mas ao entender as características dos públicos e do que os move, torna possível 

atender às necessidades de mais visitantes ao mesmo tempo. Entender as motivações é 

entender a natureza da experiência de visita e permite melhorá-la, tornando-a mais 

atraente, satisfatória e memorável. Um público mais satisfeito é um público que 

regressa e que recomenda a instituição. 

De realçar vários aspetos que o MAM possui já a seu favor, como a localização 

num ponto estratégico da cidade, junto ao Rossio e a escassos dois minutos da zona 

histórica da cidade de Viseu, muito turística. Este motivo, só por si, dota o museu de 

uma grande capacidade de atração. As suas características arquitetónicas, o staff 

atencioso, e a diversidade da coleção são, de igual modo, fatores bastante atrativos.  
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Para terminar, importa agora referir algumas dificuldades que foram sendo 

ultrapassadas ao longo da realização desta dissertação. Em primeiro lugar, é de salientar 

que só se aplicaram os inquéritos no mês de fevereiro devido a questões burocráticas 

com a CMV, não sendo este o projeto inicial. A proposta realizada primeiramente 

sugeria que os inquéritos fossem aplicados nos meses de dezembro e janeiro. Meses 

estes, que devido às férias de natal e às diversas atividades que o museu desenvolve, 

tem uma maior afluência de visitantes. No entanto, como tal não foi possível, 

realizaram-se estas atividades num mês, que de acordo com as estatísticas do Museu 

em estudo, em que a afluência dos visitantes é mais reduzida. Apesar destas 

condicionantes considera-se que a adesão foi bastante satisfatória, pois, praticamente 

todos os visitantes quando questionados para participar no estudo, confirmaram a sua 

participação. 

Também se colocou a questão das sucessivas mudanças de tema devido, 

novamente, a burocracias com a CMV. O plano inicial proposto para esta dissertação 

apresentava uma análise comparativa de quatro das oito instituições municipais da Rede 

de Museus de Viseu, no entanto a dificuldade de obter uma resposta por parte da 

Câmara de Viseu, que chegou apenas em inícios de janeiro, impediu a realização dos 

inquéritos nas instituições que se pretendia, devido ao diminuto período de tempo que 

daria para aplicar os inquéritos em cada instituição. Por isso, optou-se por realizar o 

estudo no MAM, instituição num local estratégico, com uma coleção de arte bastante 

diversa, com nomes muito importantes da pintura e arte portuguesa.  

É necessário referir que devido à pandemia de COVID-19, que chegou a Portugal 

em inícios de março de 2020, impediu a continuação da realização das entrevistas, e por 

isso, estas foram realizadas apenas nos meses de janeiro e fevereiro.  

A terminar importa reforçar a importância de dar continuidade à investigação 

iniciada com este primeiro estudo, sendo que a dissertação é apenas um primeiro 

contributo para o MAM e para os RMMV. Num futuro seria importante realizar um 

estudo em todos os museus da RMMV e retirar conclusões comparativas entre estes. 

Tal não significa que seja sempre seguida a mesma estratégia metodológica ou adotado 

o mesmo período de observação que esta dissertação utilizou. Ainda, de modo a dar 
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conta das características dos diversos públicos importa aprofundar o conhecimento que 

sobre eles agora se adquiriu através de variadas metodologias, tanto quantitativas como 

qualitativas, podendo-se delimitar segmentos de públicos cujo estudo se mostre mais 

relevante aprofundar. No futuro integrar as novas nos estudos sobre quem visita e 

frequenta os espaços museológicos, é também fundamental.  

Para finalizar, assinala-se que um dos maiores desafios que os museus 

enfrentam, é tornarem-se espaços mais confortáveis e atrativos, com exposições mais 

próximas dos visitantes, apresentando conteúdos compreensíveis para públicos 

diversificados. 
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Apêndice A. Informações sobre coleções, missão e atividades dos Museus 

da RMMV.



 
  

1 

Museu Coleções Missão Atividades 

Museu 

Etnográfico 

de Várzea de 

Calde 

Peças 

etnográficas 

provenientes de 

Várzea de Calde 

O Museu tem por missão 

contribuir para a 

salvaguarda e 

preservação da tradição 

do linho, cultura de 

identificação local, bem 

como da lavoura 

tradicional, promovendo 

atividades de 

dinamização cultural, 

numa perspetiva 

antropológica, educativa 

e turística. 

 

Exposição permanente e 

temporárias; 

Visitas guiadas 

permanentes; 

Oficinas ao Vivo (sementeira 

e tecelagem do linho, entre 

outras mediante solicitação 

e articulação com 

conteúdos do Museu e faixa 

etária do grupo visitante); 

Leitura do conto " A Clarinda 

e o Carro das Vacas". 

Casa da 

Ribeira 

Património 

etnográfico; 

artesanato 

regional. 

Apresentar à comunidade 

e aos visitantes um 

conjunto de exposições e 

experiências culturais que 

tratam e evocam o 

património material e 

imaterial de Viseu. 

Exposições permanentes e 

temporárias. 

Visitas guiadas 

permanentes;  

Oficinas ao vivo; 

 

Coleção 

Arqueológic

a Dr. José 

Coelho 

Peças 

arqueológicas e 

relacionadas com 

a atividade de 

arqueológo do Dr. 

José Coelho. 

Evidenciar a vida e obra 

de um dos pioneiros da 

arqueologia da região. 

Neste espaço apresenta-

se o arqueólogo, o 

investigador, bem como a 

coleção arqueológica que 

ainda hoje é uma 

referência para o 

conhecimento da história 

da região. 

Exposição permanente; 

“Roteiros José Coelho”; 

 “Oficina Memória Criativa”. 

Museu da 

História da 

Cidade 

Peças que 

remetem para a 

história da cidade 

de Viseu. 

Contribuir para a 

divulgação da herança 

histórico-cultural do 

município de Viseu. 

Exposição Permanente;  

“Polo Virtual”.  



 
  

2 

Museu do 

Quartzo  

Património 

geológico e 

natural. 

Promover o 

reconhecimento do 

património geológico 

como parte integrante do 

património natural, 

promovendo a sua 

proteção, preservação e 

valorização. 

Exposição permanente e 

temporária; 

Feira dos minerais. 

Quinta da 

Cruz 

Arte 

contemporânea. 

A Quinta da Cruz, 

apresenta-se como um 

centro de arte, de cultura 

e de lazer para fruição 

pública. 

Exposição permanente e 

exposições temporárias;  

Oficinas criativas; 

Programas para 

famílias. 

Museu 

Almeida 

Moreira 

Mobiliário, 

escultura, 

pintura, faiança. 

A missão do Museu 

Almeida Moreira é a 

conservação, o estudo, a 

publicação, a exposição e 

interpretação do acervo 

artístico e do acervo 

documental de Francisco 

Almeida Moreira 

Exposição permanente e 

temporárias;  

Ciclo de atividades “A 

Linguagem da Arte – 

História da Arte no Museu” 

Centro de 

Monitorizaç

ão e 

Interpretaçã

o Ambiental 

(CMIA) 

Não aplicável Sensibilizar os diferentes 

tipos de públicos para a 

importância da 

preservação e valorização 

ambiental do território, 

pretende também 

constituir-se como 

espaço de interpretação 

do rio e dos antigos 

moinhos que outrora 

funcionaram no local. 

Ateliers de experimentação; 

Atividades de exterior.  

Fonte: Adaptada de https://visitviseu.pt/, 2019 

https://visitviseu.pt/
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Apêndice B. Fotografias variadas do Museu Almeida Moreira.
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1. Frente do MAM — 

Voltada para o 

Rossio. 

2. Frente do MAM — 

Voltada para Sul. 

 

3. Friso de Azulejos 

decorativos.  

4. Receção 

 

5.  Loja. 

 

6. Sanitários 

7. Sala de Exposições 

Temporárias (piso 

0). 

8. Sala da realização 

das entrevistas 

9.  Sala da Lareira. 
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10. Sala de Arte Sacra. 

 

11. Sala da Companhia 

das Índias. 

12. Galeria de Pintura 

1. 

 

13. Galeria de Pintura 

2. 

14. Sala Cerâmica. 

 

15. Sala de Jantar. 

 

16. Sala de exposições 

temporárias (2.º 

Piso). 

17. Escadaria Interna. 18. Elevador. 
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19. Exposição 

Temporária: 

“Vinde Adorar o 

Menino”. 

20. Exposição 

Temporária: “Beira 

Ilustre”. 

 

 

Fonte: Autora, 2020 
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Apêndice C. Detalhes da coleção do MAM. 
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Tipologia da coleção Especificações 

Acervo documental O acervo é constituído essencialmente por diversas obras e por 

correspondência do capitão Almeida Moreira. Esta coleção é 

constituída por 5019 peças, representado mais de metade de todo 

o espólio do museu (56,42%). 

 

Cerâmica A coleção de cerâmica é uma das mais numerosas e diversificadas 

do acervo do museu, com 1926 peças. Provenientes de diversos 

locais europeus, desde Inglaterra, Holanda, Espanha, Itália, e 

Portugal, com exemplares do século XVII ao XVIII, com grande 

relevância para a cerâmica da companhia das Índias.  

 

Numismática, Vidro e 

Têxtil: 

 

A coleção de numismática é constituída por 540 objetos, que 

representam cerca de 6% de todo o espólio do MAM, sendo por 

isso ainda bastante significativa. 

 

Vidro A coleção de vidro possui 317 objetos, que percentualmente 

representa cerca de 3%. 

Têxtil A coleção de têxteis é constituída por 262 objetos, cerca de 2,9% 

da coleção.  

 

Pinturas O núcleo de pintura é constituído por 245 objetos, sendo que 

abrange vários momentos, movimentos e protagonistas da história 

da pintura portuguesa, onde se destacam as obras naturalistas de 

Silva Porto, António Ramalho, Joaquim Lopes, António Carneiro, 

Veloso Salgado, Columbano Bordalo Pinheiro, José Malhoa, 

Marques de Oliveira e Amadeo de Souza Cardoso.  
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O museu possui também diversas aguarelas de autoria do próprio 

Almeida Moreira, António Ramalho e Tomás de Melo bem como 

alguns exemplos de pintura religiosa.  

 

Metais O núcleo de metais possui na sua totalidade 149 peças.  

Ourivesaria O núcleo de ourivesaria, com 139 peças, conta com peças de prata 

decorativas e objetos de uso pessoal. 

 

Mobiliário  A coleção de mobiliário é constituída por 110 peças que integram 

exemplares de diversas tipologias, num universo cronológico que 

vai desde o século XVIII até ao século XX. O mobiliário em 

exposição é essencial para a decoração dos espaços, para a 

reconstrução do ambiente da época e são também usados como 

suportes museográficos. 

 

Gravuras e Litografias As gravuras e litografias, das quais se incluem algumas obras do 

próprio Almeida Moreira, tem na sua totalidade 60 peças.  

 

Armas As armas, são de diversos tipos, desde armas de fogo a espadas, 

com um número total de 64. 

Escultura O núcleo de escultura é bastante reduzido, com 46 obras, 

essencialmente religiosas, com maior destaque para Cristo em 

marfim, datada do século XVII. 

Fonte: Adaptado de informações obtidas junto da coordenadora do Museu Almeida Moreira.



 
  

105 

Apêndice D. Protocolo de aplicação do Inquérito. 
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Apêndice E. Transcrição das Entrevistas. 
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Entrevista MAM. E01 / Questionário MAM. Q01; MAM. Q02 

Dia 30-01-2020 

Dois entrevistados, marido e mulher nacionalidade brasileira 

• Homem (H1), proprietário de empresa, 68 anos 

• Mulher (M1), professora, 65 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Mais uma vez muito obrigada pela contribuição neste estudo. Vamos começar! 
A primeira pergunta, e como é o tema central da dissertação, é o porquê de terem vindo ao 
Museu Almeida Moreira. 

M1: Ah, foi para conhecer mesmo, como a gente está em Viseu a gente está fazendo um turismo 
por aqui, pela cidade, conhecer a cidade, e passamos no museu também. 

Entrevistadora: Muito bem, e como é que conheceram este museu? 

M1: Havia um “mapinha” de Viseu, e a gente viu lá o Museu. 

Entrevistadora: Acharam que o museu seria um local para conhecer na cidade? 

M1: Sim. 

Entrevistadora: Considera esta local um sítio importante na cidade? 

M1: Sim, Sim, para a história de Viseu. 

Entrevistadora: Preferem visitar o museu sozinhos ou acompanhados? 

M1: Está a falar de guias ou acompanhantes? Geralmente com a família. Gosto de falar, 
comentar, gosto. 

Entrevistadora: E neste museu, o que gostou mais de ver? 

M1: Ah, eu gostei muito das porcelanas. 

H1: E eu das pinturas. 

Entrevistadora: Consideram que depois da visita ao Museu adquiriram novos conhecimentos? 

M1: Sim, sim! 

H1: Para mim foi tudo surpreendente porque a gente nem conhecia, “né”? 

M1: A pessoa, não é? 

H1: E agora conhecemos, a gente só soube que existia porque viemos aqui, porque a guia nos 
disse quem foi Almeida Moreira, e isso foi muito interessante. 
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Entrevistadora: Sem mais nada a perguntar, quero agradecer o tempo dispensado e pela 
contribuição. Muito obrigada! E desculpem o nervosismo. Obrigada. 

*Final da gravação* 

 

Entrevista MAM. E02 / Questionário MAM. Q03 

Dia 31-01-2020 

• Mulher, 46 anos, técnica autárquica. 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Em primeiro lugar quero agradecer mais uma vez pela contribuição neste 
estudo. 
Uma vez que o tema central da dissertação, é perceber o que leva as pessoas a visitar os museus, 
queria começar a perguntar porque veio ao museu Almeida Moreira. 

Entrevistada: Olha porque… por várias razões. Porque quando venho conhecer uma cidade, 
como é o caso de hoje, que passo cá o dia inteiro, hoje e amanhã de manhã, e tenho o dia todo 
livre, que é o caso de hoje, tento sempre procurar sobre a história da cidade, registos de arte, 
pronto… Tudo o que possa consumir, que que me posso dizer da arquitetura, do povo, da 
história. 

Entrevistadora: Muito bem. Há pouco referiu que não era de Viseu. Como é que conheceu o 
museu, sendo assim? 

Entrevistada: Foi pelo posto de turismo. Este foi pelo posto de turismo, sim. 

Entrevistadora: Visita frequentemente museus ou instituições culturais? 

Entrevistada: Sim, sim. Onde vá. 

Entrevistadora: E gosta mais de visitar esses locais sozinha, acompanhada, com amigos, família? 

Entrevistada: Sozinha, acompanhada, é como calhar. Hoje vim sozinha, não é? 
Entrevistadora: E se tivesse que escolher três palavras para definir este museu, quais seriam? 

Entrevistada: Olha, surpresa, porque encontrei algumas pinturas que não estava à espera. 
Espaço agradável. Adjetivar é difícil… 

Entrevistadora: Está ótimo, não se preocupe. E o que gostou mais de ver no Museu? 

Entrevistada: As pinturas, sim, pronto, porque gosto mesmo muito de pintura. Entretanto achei 
curioso alguma traça da casa e também do pormenor de haver tanta porcelana de pronto, 
continentes completamente diferentes. 

Entrevistadora: A visita ajudou-a a compreender mais sobre Viseu e sobre a história da cidade, 
de Almeida Moreira? 
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Entrevistada: Tenho mais elementos para procurar mais informação, sim. 

Entrevistadora: Sem mais nada a perguntar, quero agradecer o tempo dispensado e pela 
contribuição. Muito obrigada!. Obrigada. 

*Final da gravação* 

 

Entrevista MAM. E03/ Questionário MAM. Q04 

Dia 31-01-2020 

• Homem, 32 anos, funcionário público 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais obrigada por ter vindo e por contribuir para a realização da minha 
dissertação de mestrado. 

A primeira pergunta que lhe quero colocar, e como é o tema central da tese, é porque é que 
veio ao museu Almeida Moreira. 

Entrevistado: Porque não conhecia ainda bem o Museu, e tinha curiosidade em ver a coleção e 
o espólio que tem este museu. 

Entrevistadora: Disse-me há pouco que era de Viseu? 

Entrevistado: Sim, mas não moro cá. 

Entrevistadora: Para além deste museu, conhece outros museus de Viseu? 

Entrevistado: Não, não conheço. Ainda não. 

Entrevistadora: E como é que conheceu o Museu Almeida Moreira? 

Entrevistado: Informei-me sobre isso, como sou cá de Viseu, tenho noção do que há. 

Entrevistadora: E tem como hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

Entrevistado: Sim, sim, sim. Tento aproveitar ao máximo os museus e conhecer a cultura 
portuguesa e as suas obras de maior relevância. 

Entrevistadora: E quando faz essas visitas, gosta de ir sozinho ou acompanhado por amigos, 
familiares? 

Entrevistado: Prefiro sozinho, porque assim consigo estar mais atento às obras e não me 
dispersar tanto. 

Entrevistadora: O que gostou mais de ver no museu? 

Entrevistado: As pinturas. 
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Entrevistadora: Voltava a visitar o museu? 

Entrevistado: Sim, sim, sim, sim. 

Entrevistadora: Considera que saiu daqui com novas aprendizagens? 

Entrevistado: Sim, aprende-se sempre algo, aprende-se a valorizar as nossas coisas, e o que 
existe de bonito no nosso país, não é só nos outros países que temos que ir visitar, Portugal tem 
muita coisa para se visitar. 

Entrevistadora: Sem mais nada a perguntar, quero agradecer o tempo dispensado e pela 
contribuição. Muito obrigada! 

*Final da gravação* 

 

Entrevista MAM. E04/ Questionário MAM. Q05 

Dia 31-01-2020 

• Mulher, 44 anos, profissional na área de saúde 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Em primeiro lugar quero agradecer a participação e contribuição para a minha 
dissertação de mestrado. 

Tendo em conta que o tema é perceber o que leva as pessoas a visitar os museus, queria 
começar a perguntar porque veio ao museu Almeida Moreira. 

Entrevistada: Vim ao museu hoje porque estou de férias, e para além disso, e vou passar cá 
alguns dias, portanto visitei vários museus, vários, vá, um ou dois, e para além disso no turismo 
junto à Cava do Viriato, aconselharam-me vivamente a visitar este museu, e apesar de já ter 
vindo várias vezes a Viseu, nunca tinha vindo aqui, por isso hoje decidi vir. 

Entrevistadora: Como é que teve conhecimento do museu? 

Entrevistada: Já respondi, mas para além do posto de turismo, trago um guia da cidade de Viseu 
com alguns percursos pedestres e vinha lá mencionado um roteiro que o expresso fez há uns 
anos, o jornal expresso fez há uns anos, e trago um roteiro que permite, pronto, conhecer a 
cidade a pé, e estava mencionado este museu. Mas não foi isso que me fez vir aqui. Foi 
efetivamente ter passado no posto de turismo junto à Cava do Viriato, e eles terem-me dado 
um mapa, que eu não precisava, porque tinha um, mas eles insistiram, e ainda bem! 
Assinalaram-me alguns pontos de interesse e um deles foi este Museu. 

Entrevistadora: E costuma visitar museus ou outras instituições culturais? 

Entrevistada: Não é muito frequente fazê-lo. Pronto, não é uma coisa que eu propriamente ache 
muito estimulante, gosto mais de fazer outras coisas, do que visitar museus, mas em período de 
férias e com tempo… Como é o caso deste museu em concreto, gostei muito da parte das 
pinturas e da pequena explicação sobre cada pintor, que dá um contexto histórico e dá no fundo 
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um percurso dos pintores portugueses do século, poderá alguma coisa estar errada, mas do que 
eu percebi do século XVIII e XIX. 

Entrevistadora: E estas visitas, gosta mais de o fazer sozinha ou acompanhada? 

Entrevistada: Eu habitualmente faço-o sozinha, assim visito no meu tempo, quando eu entendo, 
pronto, não tenho que estar… às vezes à pessoas que vêm muito rápido, outras que ainda 
demoram mais do que eu, e eu gosto de ver o que me interessa. 

Mas do que eu realmente gosto nas visitas a museus, e monumentos, nas visitas culturais o que 
gosto mesmo, mesmo é de visitas guiadas, é realmente o que eu adoro porque tira-se um 
entendimento muito maior daquilo do que se vê porque não é forma de conhecimento, porque 
para além do que se vê, aprende-se alguma coisa mais. E sempre que posso inscrevo-me em 
visitas guiadas e aí vale a pena, é diferente. 

Entrevistadora: E se um dia voltar a Viseu, acha que vai regressar a este museu? 

Entrevistada: Provavelmente sim voltaria, sim. 

Entrevistadora: Para terminar a entrevista, considera que saiu deste museu com novas 
aprendizagens? 

Entrevistada: Aprendizagem? Saio sempre mais culta, não conhecia… vi as pinturas, as 
cerâmicas. Também já conhecia alguma destas cerâmicas oriundas da China, também não sou 
assim tão nova, para não conhecer nada (risos), mas…Perdi-me, qual foi a pergunta que me fez? 

Entrevistadora: Se acha que saiu daqui com novas aprendizagens. 

Entrevistada: Sim, não lhe consigo dizer nada em concreto, acabei de ver, ainda estou a digerir 
a visita, e vou ler ainda o panfleto que me deram, mas pronto, gostei especialmente da parte do 
mobiliário, já conhecia da fundação Ricardo Espirito Santo, em Lisboa, que faz um trabalho 
artesão, tem escola, e digamos assim, em madeiras,  fazem um trabalho fantástico, mas aqui 
havia coisas mesmo bem diferentes daquilo que eu esperava. O museu tem peças francamente 
bonitas. Pronto. 

Entrevistadora: Muito obrigada pelas respostas, sem mais perguntas, deixo-a continuar a visita 
pela cidade. 

*Final da gravação* 

 

Entrevista MAM. E05 / Questionário MAM. Q06; MAM. Q07 

Dia 01-02-2020 

Dois entrevistados, mãe (M2) e filha (M3) 

• Mulher (M2), reformada, 60 anos 

• Mulher (M3), estudante, 18 anos 

*Inicio gravação* 
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Entrevistadora: Antes de mais, muito obrigada, novamente, por terem aceite participar no meu 
estudo e pela contribuição para a minha dissertação de mestrado. 

A primeira pergunta é porque é que vieram ao museu Almeida Moreira hoje? 

M2: Bem viemos por aqui dar um passeio praticamente de família e, viemos almoçar e depois 
passar um bocado da tarde… Por acaso nunca tinha ouvido falar do museu. E pronto, gostei de 
estar aqui. 

Entrevistadora: E como é que conheceram o Museu? 

M2: Foi… 

M3: Uns primos estavam aqui perto num hotel, e falaram-nos do museu. 

Entrevistadora: E tem por hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

M2: Eu não, não costumo muito. Mas quando vou a uma cidade que tenha alguma história então 
a gente tenta procurar. 

M3: Por exemplo, quando vamos a Paris, temos que ir ao Louvre. 

M2: Exatamente, é o normal, não é? 

Entrevistadora: E consideram que este local é marcante na cidade? Como o Louvre em Paris? 

M3: Eu acho que este local é capaz de passar um bocado despercebido. A gente passa e nem dá 
por ela. 

M2: Sim, eu acho que é. 

M3: Mas pertence a uma figura importante, e tem quadros, cerâmica, e acho que é bom mostrar 
às pessoas, se não o que é que se ia faze com tudo isto, não é? 

Entrevistadora: Quando visitam gostam mais de ver sozinhos ou com outras pessoas? 

M2: Normalmente vamos em família os três, praticamente. 

Entrevistadora: O que gostaram mais de ver no Museu? 

M2: Para mim foi as mesas. 

M3: Eu gostei das pinturas. 

Entrevistadora: Se voltassem a Viseu, é um lugar a voltar? 

M2: Acho que por mim, falo por mim, eu acho que já está visto. 

Entrevistadora: E consideram que saíram do Museu com novos conhecimentos? 

M3: Algumas coisas, não é? Ficamos a conhecer este espaço… E a figura. Nunca tinha ouvido 
falar. 
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M2: Exatamente. 

Entrevistadora: Muito obrigada pelas respostas, sem mais perguntas, acabo agora a gravação. 

*Final da gravação* 

 

Entrevista MAM. E06 / Questionário MAM. Q08; MAM. Q09 

Dia 01-02-2020 

Dois entrevistados, marido (H2) e mulher (M4) 

• Homem (H2), operador têxtil, 40 anos 

• Mulher (M4), contabilista, 43 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero agradecer novamente a contribuição no meu estudo. E 
uma vez que o tema da minha dissertação é as motivações de visita ao Museu Almeida Moreira, 
gostaria de perguntar porque vieram aqui hoje? 

H2: Para conhecer um bocadinho da história deste senhor que sei que contribui muito para a 
cultura desta zona e não só, e para conhecer um bocadinho este espólio. 

M4: Viemos aqui de visita a Viseu e achamos interessante vir visitar e conhecer a história da 
cidade e de alguém que faz parte desta cidade. 

Entrevistadora: E como tiveram conhecimento da existência deste museu? 

H2: Eu fiquei a conhecer por questões de proximidade, estávamos alojados aqui num 
alojamento local muito próximo, e como logo à saída nos deparamos com o museu, não 
podíamos deixar de passar aqui. 

Entrevistadora: E tem por hábito visitar museus ou outro tipo de instituições culturais? 

H2: Sim sim, costumamos. 

M4: Sim, ainda para mais quando são gratuitos, como é neste caso. 

Entrevistadora: E quando o fazem gostam mais de ir sozinhos ou acompanhados? 

H2: Eu gosto mais quando é no formato tipo visita guiada, porque é mais fácil de absorver 
informações das exposições presentes e muita das vezes como vamos sozinhos e não em grupo, 
temos que fazer por nossa conta, mas é sempre interessante. 

Entrevistadora: E preferem quando não estão numa visita guiada fazer a visita com familiares, 
amigos ou sozinhos? 
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M4: É sempre melhor irmos acompanhados, mas nem sempre se proporciona, quando vamos 
de fim de semana, é mais vezes que vamos só nós os dois do que com família- como hoje, hoje, 
por acaso conseguimos vir 12 pessoas. 

Entrevistadora: E o que gostaram de ver mais hoje aqui no museu? 

H2: No fundo a diversidade, da pintura ao mobiliário, é uma exposição bastante diversa, muito 
rica. 

Entrevistadora: E se voltarem em Viseu, voltariam ao museu? 

H2: Sim, certamente voltávamos. Neste caso já é a segunda vez que estamos neste museu, a 
primeira vez estávamos sozinhos os dois. Desta vez estamos com a família. Já conhecíamos e 
demos a sugestão e eles aceitaram e viemos todos. 

M4: Para a próxima se trouxermos alguém que não conheça, iremos voltar com certeza! 

Entrevistadora: Sem mais perguntas, dou como terminada a gravação. 

Obrigada! 

*Final da gravação* 

 

Entrevista MAM. E07 / Questionário MAM. Q10 

• Dia 01-02-2020 

Homem, 47 anos, gestor de sistemas de informação 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais, quero agradecer novamente por ter participado no estudo e por 
contribuir na minha dissertação de mestrado. 

Em primeiro lugar, e como é o tema central da minha dissertação, queria perguntar porque é 
que veio ao Museu Almeida Moreira hoje? 

Entrevistado: Por curiosidade, fomos ao… ao… 

Entrevistadora: Posto de turismo? 

Entrevistado: Posto de turismo e lá informaram-nos do que existia, porque nos informaram que 
era uma pessoa ilustre de Viseu e como tínhamos tempo, porque viemos a Viseu por motivos 
não profissionais, e tínhamos tempo livre e decidimos. E pronto, cá estamos. 

Entrevistadora: E tem por hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

Entrevistado: Sim, quando temos tempo, ao fim de semana ou durante as férias. 

Entrevistadora: E quando o faz, prefere visitar os museus sozinho ou acompanhado? 
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Entrevistado: Não, normalmente estamos só nós os dois, ou quando estou sozinho. E tem sido 
sempre isso. 

Entrevistadora: Consegue-me dizer o que gostou mais de ver no Museu? 

Entrevistado: Além do acompanhamento que tivemos lá em cima das assistentes, se lhe 
podermos chamar isso, as condições do museu, estava bem climatizado, era confortável, há 
museus que não são propriamente confortáveis. Não é o caso deste. E acho que as peças estão 
bem colocadas, a nível do campo de visão, nota-se que é bom nesse aspeto. 

Entrevistadora: E se voltasse a Viseu, voltaria ao Museu, ou recomendava a visita? 

Entrevistadora: Sim, sim, com certeza. 

Entrevistadora: E considera que saiu daqui com alguma aprendizagem nova? 

Entrevistado: Sim, há sempre. Até tirei fotografias, aqueles… Aqueles morais, não são morais… 
hmmm, aii… Os azulejos, que estão na entrada, tirei fotografias, achei piada, não conhecia. 

Entrevistadora: Sem mais perguntas. Agradeço a contribuição. 

Obrigada! 

*Final da gravação* 

 

Entrevista MAM. E08 / Questionário MAM. Q11 

Dia 01-02-2020 

• Mulher, 37 anos, engenheira alimentar 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de começar quero agradecer novamente por participar no meu estudo. 

E uma vez que é um estudo sobre motivações de visita a este museu, gostaria de saber porque 
veio aqui hoje. 

Entrevistada: Olhe, vim de visita à cidade e aproveitando essa visita não só para ir para um 
espaço quentinho, quisemos aproveitar e conhecer um bocadinho da cidade e da sua história, 
aproveitamos para conhecer também alguns espaços que neste momento acho que trazem 
conhecimentos e conhecer um bocadinho da sua história e das pessoas que contribuíram para 
ela. 

Entrevistadora: E como é que ficou a conhecer a existência deste espaço? 

Entrevistada: Foi no posto de turismo, indicaram-nos alguns museus e como ficavam aqui 
próximos também, aproveitámos e fizemos a visita. 

Entrevistadora: E tem como hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

Entrevistada: Sim, sim. 

Entrevistadora: E quando o faz, gosta de ir acompanhada por amigos, familiares? 
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Entrevistada: É assim, eu gosto de ver acompanhada. Mas como eu sou muito minuciosa a ver 
os pormenores das coisas, e o porquê e toda a descrição, às vezes até prefiro fazê-lo sozinha, 
porque assim estou à vontade. 

Entrevistadora: Se tivesse que escolher, o que gostou de ver mais hoje? 

Entrevistada: Gostei de ver os contadores, que são muito bonitos, toda a parte das loiças da 
dinastia chinesa, e os quadros, que são lindissimos, espetaculares, espetaculares. 

Entrevistadora: Se um dia voltar a Viseu, voltaria para visitar novamente o museu? 

Entrevistada: Sim, sim e aconselhava. 

Entrevistadora: E considera que saiu da visita com mais conhecimentos? 

Entrevistada: Sim, sem dúvida 

Entrevistadora: Entrevistadora: Sem mais perguntas. Agradeço a contribuição. 

Obrigada! 

*Final da gravação* 

 

Entrevista MAM. E09 / Questionário MAM. Q12 

Dia 04-02-2020 

Homem, 61 anos, militar reformado 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de começar quero agradecer mais uma vez pela contribuição na minha 
dissertação de mestrado. 

Uma vez que o meu tema é as motivações de visita ao Museu Almeida Moreira gostaria de saber 
porque veio a este museu hoje. 

Entrevistado: Vim porque vim visitar Viseu, especialmente para ver os Museus em Viseu. 

Entrevistadora: E tem como hábito no seu dia-a-dia visitar museus ou outras instituições 
culturais? 

Entrevistado: Tenho, tenho. 

Entrevistadora: Gosta quando vai conhecer uma cidade, como é o caso de hoje, ir aos pontos 
que considera mais importantes dessa cidade? 

Entrevistado: Sim, gosto de ir não só à parte museológica, mas também a tudo o resto, não é? 
Mas não dispenso a parte museológica. 

Entrevistadora: E como é que conheceu o Museu Almeida Moreira? 

 
Entrevistado: Foi a minha mulher que me trouxe cá. 
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Entrevistadora: Ela já conhecia o Museu? 

Entrevistado: Possivelmente através da net, eventualmente. 

Entrevistadora: Quando faz essas visitas a museus, gosta mais de ir sozinho ou acompanhado, 
com amigos, família? 

Entrevistado: Hmmmm, eu faço-o normalmente acompanhado, mas… faço a visita 
independente, não ando atrelado a ninguém. 

Entrevistadora: O que gostou mais de ver no Museu, consegue-me dizer? 

Entrevistado: Talvez, a pintura. Fundamentalmente naturalista, embora o naturalismo não me 
interesse muito, mas pronto, Silva Porto…. 

Entrevistadora: Se voltasse um dia a Viseu, gostaria de voltar? 

Entrevistado: Eventualmente, eventualmente. 

Entrevistadora: Pronto, para concluir, saiu deste museu com alguma nova aprendizagem? 

Entrevistado: Hmmm, não posso dizer com uma nova aprendizagem, mas fiquei a conhecê-lo, 
não é? Que não o conhecia. 

Entrevistadora: A entrevista está concluída, muito obrigada pela sua participação. 

*Final da gravação* 

 

Entrevista MAM. E010/ Questionário MAM. Q13; MAM.Q14 

Dia 05-02-2020 

[som com pouca qualidade devido a obras no museu e bastante ruído] 

Dois entrevistados, mãe e filho. 

• Homem (H3), proprietário em Macau, 54 anos 

• Mulher (M5), professora reformada, 80 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero agradecer por terem contribuído no meu estudo. 

Uma vez que o tema da minha tese é os motivos de visita ao Museu Almeida Moreira, começo 
por perguntar porque vieram aqui hoje. 

M5: Foi precisamente este moço [refere-se a um homem com quem tinha estado em chamada 
segundos antes do começo da entrevista] que tem aqui família, embora seja lá da Covilhã, mas 
vive em Braga, mas ele tem aqui família, que já tem vindo várias vezes e nos disse. Foi ele quem 
nos indicou o hotelzito. Estamos aqui neste hotel pequenino ao lado e disse ao meu filho, que 
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está-me a fazer uma visita a mim de oito dias, que viéssemos aqui porque pensou que ia gostar, 
porque sabe que eu gosto muito destas coisas. 

Entrevistadora: Muito bem, e tem como hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

M5: Sim, sim, sim. E mesmo quando vou para fora, porque ele vive em Macau, ou me leva a 
outros países, ele sabe o que eu gosto e ele leva-me sempre assim a estes sítios. 

H3: E não só a museus gerais, mas também há uma parte muito interessante quando é assim a 
casa de uma pessoa. Dá uma visão diferente do próprio local, mesmo que seja um museu sobre 
a cidade. É a vida de uma pessoa, mas ao mesmo tempo com coisas dessa cidade, daquela altura. 

M5: Sim, ele leva-me sempre. 

Entrevistadora: E quando vão a esses Museus, preferem ir sozinhos ou acompanhados com 
familiares, amigos…? 

M5: Não, de preferência gostamos de andar sozinhos. E com este rapaz também. Porque já 
tenho ido a excursões com colegas, mas se não temos os fones, não se consegue ouvir explicação 
nenhuma. 

Entrevistadora: Se tivessem que escolher o que gostaram mais, o que seria? 

M5: Adoro mobiliário e gosto muito da cerâmica, embora também goste de ver quadros, está a 
entender?  Mas talvez os pintores antigos me digam alguma coisa, há muita coisa que não gosto. 
Mas o mobiliário e cerâmica é o que me apaixona. 

Entrevistadora: Se voltassem a Viseu, seria uma visita a repetir? 

H3: Não, voltava. Como a senhora ao início estava a dizer o espólio é maior do que está à vista, 
viria espreitar ver se mudava alguma coisa, ou uma exposição temporária, porque segundo ela 
o espólio é muito maior, e acredito, ainda há muitas peças. 

M5: Porque no verão ainda venho cá com amigos, e precisamente com esse rapaz que falei e 
com a sua família. 

Entrevistadora: E para terminar, consideram que aprenderam alguma aprendizagem nova? 

M5: Pronto, aprendizagem? Vi muita coisa que já tinha visto, não é assim muito forte. Mas que 
há peças muito lindas há. Valeu a pena o senhor ter guardado e conservarem. 

Entrevistadora: Muito obrigada, não tenho mais perguntas. 

*Final da gravação* 

 

Entrevista MAM. E11 / Questionário MAM. Q15; MAM. Q16 

Dia 05-02-2020 

Dois entrevistados, marido e mulher nacionalidade portuguesa 

• Homem (H4), jornalista, 58 anos (dupla nacionalidade) 

• Mulher (M6), proprietária, 59 anos 

*Inicio gravação* 
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Entrevistadora: Antes de mais queria agradecer, novamente, a participação no meu estudo. 

Como o meu tema é as motivações de visita ao Museu Almeida Moreira, gostaria de começar 
por lhes perguntar porque vieram aqui hoje. 

M6: Primeiro porque viemos a Viseu e porque não conhecíamos e estamos a adorar. Depois 
fomos visitar o Museu Grão Vasco e pelo facto de ter sido ele quem criou o Museu Grão Vasco, 
e depois a casa é tão bonita e fomos também atraídos pelo conteúdo, porque não sei se já 
sabíamos, que tinham, que têm aqui pinturas interessantes, nomeadamente de Silva Porto, de 
Columbano, há pelo menos uma de Amadeo de Souza Cardoso… Foi aquele que gostamos mais. 

H4: Mas foi também porque chegamos ontem, o tempo estava lindo e não conhecíamos este 
museu então andamos para cima para vermos a Sé e o Museu Grão Vasco, e depois vimos a 
casa, e a casa é tão bonita, com os azulejos e branca, e depois quisemos entrar, mas fomos 
primeiro visitar o Museu Grão Vasco e depois disso aproveitamos para visitar. 

M6: E valeu a pena! 

Entrevistadora: E normalmente tem como hábito visitar museus ou outras instituições 
culturais? 

H4: Sim! 

M6: Sempre que visitamos uma cidade. Estivemos em Bragança antes de vir para aqui, onde 
também vimos os Museus praticamente todos, não foi? 

H4: E são muitos. 

M6: Bastantes. 

Entrevistadora: E quando o fazem que tipo de visita gostam de fazer, sozinhos, ou com algum 
tipo de acompanhamento? 

M6: Regra geral sozinhos… 

H4: De vez em quando acompanhados, mas eu gosto de visitar os museus sozinhos. Assim posso 
parar nas peças que mais me interessam, passar mais tempo numa peça ou outra. 

M6: Somos um bocadinho individualistas nisso. Quando nos inserimos num grupo, porque às 
vezes digamos que a ocasião se presta a isso, está para se iniciar uma visita de grupo. A última 
vez foi em Paris, não foi? E adorámos aquela visita. De grupo, lembras-te, daquela que veio de 
Londres? 

Não temos nada contra as visitas guiadas, antes pelo contrário, achamos que geralmente são 
muito interessantes e descobrimos muito mais coisas. Mas somos um bocadinho individualistas. 

Entrevistadora: E o que gostaram mais neste museu? 

H4: Aqui? Eu acho que eu gostei muito das peças de faiança. São lindíssimas. A coleção que têm 
a portuguesa e de artistas espanhóis. E gostei imenso. E a casa, a casa em si, com os grandes 
tetos em madeira. 

M6: Sim, pela decoração parece mais antiga do que nós pensamos, não é? 

H4: Sim, eu pensava que seria uma casa já de meados do século XX. Mas não. 

M6: Realmente tem um aspeto muito moderno, mas depois… os tetos, não é? 

Entrevistadora: Se um dia voltarem a Viseu, voltariam a repetir a visita? 

M6: Eu acho que já está visto. 
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H4: Já está visto. 

Entrevistadora: Consideram que aprenderam algo de novo com esta visita? 

H4: Não conhecíamos a história de Almeida Moreira, tanto que ele criou o Museu Grão Vasco e 
que teve um papel importante. 

M6: E do esforço que ele fez, inclusive, para fazer vir aquele quadro… ajuda.me… das Tágides e 
Camões? 

H4: De Columbano. 

M6: Ele chegou a hipotecar a casa, ou propôs hipotecar a casa. 

H4: Nós também temos uma pequena ligação com Columbano, porque a casa onde nós vivemos 
em Lisboa, já não estamos lá, morámos lá, saímos no ano passado, a casa era antigamente a 
casa onde vivia o Columbano. 

M6: Onde viveu e morreu. 

Entrevistadora: Isso é muito interessante! 

H4: A casa é lindíssima. É uma casa pombalina. Nós vivemos no primeiro andar, e dizem que ele 
vivia no primeiro andar e tinha o atelier no segundo. Quando vimos o quadro no Grão Vasco, do 
Columbano no seu atelier, não sabemos até que ponto não foi lá pintado! Na nossa antiga casa. 

Entrevistadora: Depois desta história dou como terminada a gravação. Muito obrigada, e peço 
desculpa pelo barulho das obras.  Obrigada! 

*Final da gravação* 

 

Entrevista MAM. E12 / Questionário MAM. Q17 

Dia 07-02-2020 

• Mulher, professora, 48 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero voltar a agradecer o contributo para a minha dissertação 
de mestrado. 

Como o tema da tese é os motivos de visita, gostaria de perguntar o que a fez visitar o museu 
Almeida Moreira hoje. 

Entrevistada: Hoje em concreto, porque a minha filha me pediu. Tenho uma pequenita que tem 
oito anos, oito não, nove, anda no terceiro ano, e eles costumam dar o património cultural de 
modo geral, e focam mais na cidade onde vivem, não é? Falam no Museu Grão Vasco, na Sé, e 
ela pediu-me para vir ao Museu Almeida Moreira hoje e, portanto, viemos hoje. 

Entrevistadora: E tem por hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

Entrevistada: Sim, sim. Dentro do possível e porque gosto que ela veja. 

Entrevistadora: E quando o faz que papel assume perante a sua filha? 
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Entrevistada: Gosto de falar, de explicar, gosto que ela fale, que ela me diga o que vê o que é 
que as coisas lhe dizem. E quando não sei também gosto de perguntar, que alguém esteja 
presente para lhe explicar…. A ela e a mim. E expliquem o que está a ver. 

 
Entrevistadora: E considera que este é um local importante na cidade? 

Entrevistada: Sim, sem dúvida. 

Entrevistadora: Muito bem. E o que gostou mais de ver? E a sua filha? 

Entrevistada: Eu, sinceramente gostei das pinturas e das cerâmicas, achei muito engraçado, não 
conhecia que ele tinha um acervo tão grande. Tanto de pinturas como de tudo o resto. Ela acho 
que se encantou com os quadros, com as pinturas e os pormenores delas.  
Entrevistadora: E é um lugar a regressar? 

Entrevistada: Sim senhora, é certamente um lugar a regressar. Venho ver a exposição 
temporária que vai inaugurar.  
Entrevistadora: E considera que tanto a sua filha como a senhora aprenderam alguma coisa 
nova com esta visita? 

Entrevistada: Ah Sim, sem dúvida. Eu aprendi e ela também. 

Entrevistadora: A entrevista está terminada. 

*Final da gravação* 

 

Dia 08/02/2020- Inauguração da exposição Temporária “Beira Ilustre” 

 

Entrevista MAM. E13 / Questionário MAM. Q18 

Dia 09-02-2020 

• Homem, mediador imobiliário, 46 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero voltar a agradecer o contributo para a minha dissertação 
de mestrado. 

Como o tema da tese é os motivos de visita, gostaria de perguntar o que a fez visitar o trouxe 
aqui hoje. 

Entrevistado: Bem, foi mera curiosidade pela exposição que está aqui em baixo que eu vi a 
exposição pela publicação da câmara do museu, e eu estou aqui em Viseu, e nunca tive 
oportunidade de vir aqui, hoje tive, por isso vim. 

Entrevistadora: E tem por hábito visitar museus ou outro tipo de instituições culturais? 

Entrevistado: Sim, sim. 

Entrevistadora: E quando o faz, prefere fazê-lo sozinho ou acompanhado? 

Entrevistado: Já aconteceu das duas situações, sozinho, acompanhado. 



 
  

16 

Entrevistadora: Se tivesse que escolher o que gostou mais no museu o que seria? 

Entrevistado: É difícil, mas como a exposição cá em baixo foi aquela que me motivou a vir, claro 
que estava bastante curioso. 

Entrevistadora: É um lugar que gostava de revisitar? 

Entrevistado: Sim, talvez lá em cima não, mas com novas exposições temporárias, sim. 

Entrevistadora: Para terminar, considera que este é um local importante na cidade de Viseu? 

Entrevistado: Acho que sim, é uma questão de estar sempre a inovar, porque lá em cima, não 
sei se é sempre igual. Cá em baixo é que é importante criar exposições com alguma regularidade. 
O sítio pelo menos é coeso. A localização é importante, tem tudo para dar certo culturalmente. 

Entrevistadora: Sem mais perguntas dou como terminada a entrevista. Muito obrigada! 

*Final da gravação* 

 

Entrevista MAM. E14 / Questionário MAM. Q19; MAM. Q20 

Dia 09-02-2020 

Dois entrevistados, mãe (M7) e filha (M8) 

• Mulher (M7), doméstica, 62 anos 

• Mulher (M8), técnica superior de comunicação social, 27 anos 
 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Em primeiro lugar quero agradecer a vossa participação no estudo. 

Uma vez que o tema da minha dissertação é perceber porque é que as pessoas vêm ao Museu, 
gostaria de lhes perguntar porque vieram ao Museu Almeida Moreira hoje. 

M8: Então, a nível comum foi sobretudo para podermos ver a nova exposição da “Beira Ilustre”, 
da Rosário Pinheiro, porque no meu caso é uma pessoa que eu conheço, e que já tinha… já sabia 
da exposição e tinha muita curiosidade em ver e em perceber o resultado final da exposição 
dela. A nível do museu também foi um bocadinho tentar levar a minha mãe a conhecer o Museu. 

M7: É a primeira vez que visito o museu. 

M8: Porque eu já é a segunda, terceira vez que cá venho ao Museu, mas também foi tentar um 
bocadinho trazer a minha mãe a ver e conhecer um bocadinho este espaço, porque não só a 
nível do edifício, é um edifício muito bonito, e pela sua história, e por todo o historial e vida do 
Almeida Moreira, é algo muito bonito, e tem peças muito bonitas. Portanto, a meu nível foi isso. 

M7: A eu também, pois claro. Gostei porque ouvia falar do Museu, mas foi a primeira vez que 
cá vim. E gostei imenso. 

Entrevistadora: E tem por hábito visitar museus ou outro tipo de instituições culturais? 

M8: Sim, agora mais, antes nem tanto. Agora mais, como também trabalho numa área dedicada 
um bocadinho à comunicação e assim, portanto agora tenho tendência a visitar mais museus, 
mesmo os museus municipais eu já os conheço a todos, o museu nacional Grão Vasco também, 
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portanto sempre que possível vou a um museu, ou ao teatro. Ao teatro menos vezes, também 
algumas, sempre que possível procuramos ir. 

Entrevistadora: E quando o fazem têm por hábito ir sozinhas ou acompanhadas por familiares 
amigos? 

M7: No nosso caso preferimos ir as duas.  Comentamos entre as duas. 

M8: Vamos as duas. Mas por exemplo no meu caso, gosto sozinha quando não vou em visita, ou 
seja, já depois da exposição ter inaugurado, ok. Mas se não, gosto de participar na inauguração, 
até porque é diferente, temos o artista, ou a artista, ou o conjunto de artistas que explicam, 
portanto é toda uma dinâmica diferente do que depois visitar a exposição temporária sozinha. 
Mas quando é assim, sim. Visitamos as duas. Ou temos alguém connosco também 

Entrevistadora: E de forma geral o que gostaram mais de ver no Museu? 

M7: Tudo, eu gostei de tudo. 

M8: Sim, de tudo, é verdade. Os pormenores, os detalhes, todo o cuidado e a diversidade de 
tantas peças, do espólio, de tantas partes do mundo, de coisas com tanto pormenor. Até 
estávamos a comentar aquele pormenor de uma jarrinha que encontramos lá em cima, que era 
do lorde Wellington, do pormenor da jarra, da batalha. Toda a conservação. Isto é um espólio 
rico e bem conservado e vê-se a estima de Almeida Moreira enquanto colecionador. 

M7: E o edifício, o teto lá em cima, lindíssimo. 

M8: Os pormenores do azulejo, com aquelas frases engraçadas. 

M7: Eu gostei muito, é um incentivo para irmos a outros museus. 

M8: E é diferente também na perspetiva, como é um museu que era casa. Dá-lhe também 
outra… Ou seja, não é, dá lhe outro tipo de identidade. É algo mais identitário que outro museu. 
Aqui há uma relação diferente. 

Entrevistadora: E enquanto visienses acham que é um local importante na cidade? 

M8: Pela localização, aqui no centro, faz todo o sentido. Depois por toda a ligação a Almeida 
Moreira enquanto vice-presidente da Câmara, enquanto impulsionador do turismo e destas 
iniciativas culturais na cidade. A nível da localização é estratégica, faz todo o sentido que seja 
aqui, pronto, no centro histórico com toda esta envolvência, pela sua ligação com o painel de 
azulejos, tudo isso. 

Entrevistadora: E é um lugar a regressar? 

M8: Sim, sim. 

M7: Sim! 

Entrevistadora: Para terminar a entrevista, consideram que saíram daqui com mais algum 
conhecimento diferente e novo? 

M8: Sim, sim, isso sim. Porque por exemplo, há detalhes e pormenores… eu a última vez que cá 
vim, não tive oportunidade de ver todas salas, portanto, conheço mais ou menos o que consistia 
o espólio, mas havia pormenores e detalhes e salas que nunca tinha visto. Por isso uma pessoa 
sempre que vem vê algo diferente e aprende alguma coisa nova sobre o espólio que vê. 

Entrevistadora: Sem mais perguntas dou como terminada a entrevista. Muito obrigada pela 
participação. 

*Final da gravação* 
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Entrevista MAM. E15 / Questionário MAM. Q21 

Dia 09-02-2020 

• Mulher, Técnica superior de comunicação social, 34 anos 
 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Em primeiro lugar quero agradecer a vossa participação no estudo. 

Uma vez que o tema da minha dissertação é perceber porque é que as pessoas vêm ao Museu, 
gostaria de lhes perguntar porque vieram ao Museu Almeida Moreira hoje. 

Entrevistada: Eu hoje vim especificamente para ver a exposição da Rosário Pinheiro “Beira 
Ilustre”, se bem que costumo vir frequentemente aos museus da cidade. 

Entrevistadora: Já conhecia o Museu Almeida Moreira? 

Entrevistada: Já! 

Entrevistadora: E tem como hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

Entrevistada: Sim, sim. 

Entrevistadora: E quando o faz gosta de ir sozinha ou acompanhada por familiares, amigos? 

Entrevistada: Geralmente gosto de ir acompanhada, seja com amigos ou familiares, gosto de ir 
com pessoas que me sinta bem. Mas sim, uma experiência partilhada. 

Entrevistadora: E que papel assume perante o outro? 

Entrevistada: Depende, imagine que viria com um amigo que não é da minha cidade, e que ele 
vinha conhecer o Museu Almeida Moreira, não é? Aí se calhar teria um papel mais interventivo 
de explicar e de contextualizar o Museu. Se fosse o contrário, se fosse eu a visitar já prefiro que 
me expliquem. 

Entrevistadora: Considera este museu um local importante na cidade? 

Entrevistada: Acho, sim, sim, sim. Como todos os museus têm sempre importância, mas 
principalmente aqueles que são o espelho de alguém, de alguma figura ilustre para a cidade. 
Acho que sim. 

Entrevistadora: E é um lugar que gosta de visitar frequentemente? 

Entrevistada: Sim. 

Entrevistadora: E tenciona voltar? 

Entrevistada: Sim. 

Entrevistadora: E quando o fizer é se mudar a exposição temporária, ou também pela 
permanente? 

Entrevistada: A permanente eu já conheço, posso voltar tempos a tempos para ver se sofreu 
alguma alteração significante. Mas geralmente venho para ver as temporárias. 

Entrevistadora: Para terminar, considera que depois de cada visita aprendeu alguma coisa 
nova? 
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Entrevistada: Sim, por acaso saí. Não sabia que tanta gente importante tinha nascido em Viseu. 

Entrevistadora: Muito obrigada pela contribuição na entrevista. 

Entrevistada: De nada e boa sorte. 

*Final da gravação* 

 

Entrevista MAM. E16 / Questionário MAM. Q22 

Dia 12-02-2020 

• Homem, 78 anos, reformado 

Quando coloco (…) o entrevistado divaga sobre algum tema que não é essencial de transcrever 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero agradecer novamente por participar no meu estudo. 

Uma vez que o tema da minha dissertação é perceber as motivações de visita ao Museu Almeida 
Moreira, gostaria de lhe perguntar porque veio aqui hoje. 

Entrevistado: Olhe vim aqui hoje precisamente como lhe disse para comprar dois postais de 
Azeredo de Perdigão, tio-avô da minha mulher. Já tinha feito cá a visita, gostei bastante e 
esqueci-me dos postais. Ela ficou cheia de pena, “podias-me ter trazido” “tábem eu vou lá 
comprar isso”… Visto que ela é Perdigão. O Dr. Perdigão é daqui, e venho precisamente ali da 
casa do Miradouro, casa onde ele residiu. 

Entrevistadora: Muito bem. E como é que conheceu este museu? 

Entrevistado: Sabe eu… eu dei aulas aqui no liceu, fui presidente do conselho diretivo do liceu 
durante pouco tempo, e o meu vice-presidente era o Dr. Alberto Correia, conhecemo-nos aqui, 
ficamos amigos para sempre. O Dr. Alberto Correia foi diretor do Museu Grão Vasco, e portanto, 
acompanhei as origens destes museus, do Grão Vasco, particularmente e depois destes museus 
mais pequeninos. Neste museu mais pequenino o que me entusiasmava muito para vir a este 
museu foi uma diretora do museu Grão Vasco, que era a Dra. Dalila. 

Entrevistadora: Sim, sim, sei quem é. Já tive o prazer de a conhecer. 

Entrevistado: Sim, a Dra. Dalila. Não estou com ela há já há uns anitos, está para Lisboa, esteve 
no Museu de Arte Antiga, esteve para ir não sei, um museu que particularmente me agrada, não 
sei em termos do próprio edifício, que é de Souto de Moura… 

Entrevistadora: Que também fez obras aqui em Viseu, no Grão Vasco. 

Entrevistado: Precisamente, aí eu estive com ele e com a Dra. Dalila e tenho assim uma história 
que não vou contar, muito desagradável. O Souto de Moura é uma excelente pessoa mas 
quando está com pessoas conhecidas diz muitos disparates… diz muitos disparates e um dos 
disparates que ele disse foi porque queria deitar abaixo umas paredes, o Dr. Alberto Correia 
estava contra, e a Dra. Dalila estava a favor. A Raquel, na altura diretora dos Museus de Viseu, 
professora da faculdade de Belas Artes de Lisboa, de História de Arte… Ele disse “vocês vão 
deitar esta m**** a baixo?... Ele esquece-se um bocadinho com quem é que está. E saiu-lhe o 
palavrãozito. O Souto de Moura como é um artista, deixamos aquilo ficar. 
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Aqui o Museu Almeida Moreira, passei a vir menos vezes, é um museu pequenino, bonito, 
quando tem exposições temporárias dou aqui um saltinho porque faz parte do meu percurso 
para que as pernas e a cabeça não me falhem. 

Entrevistadora: E tem como hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

Entrevistado: Sim, sim, sim, sim. Por exemplo faz agora na semana quinze dias resolvi fazer um 
percurso em Salamanca, fiquei num hotel, o Santo Estevão, hotel de cinco estrelas, que é uma 
ala precisamente do mosteiro de Santo Estevão e estão lá os dominicanos. É uma coisa curiosa, 
penso que é do século XIV, ou XIII, já tinham aulas de teologia! E eu resolvi fazer esse percurso, 
precisamente o percurso dos conventos, e cada convento tem o seu pequeno museu. 

Resolvi fazer isso, a minha mulher não gosta de ver lojas ou nada disso (…) as lojas são todas 
iguais. Preferimos fazer estes percursos culturais. Mas Santo Estevão foi qualquer coisa que me 
ultrapassou… Gostei de lá ficar. Era a 5 minutos da Praça Maior. Em termos de instalações aquilo 
é muito bom (…) Ficou apenas um por ver… Um convento, o das Puríssimas para visitar. E 
porquê? Porque o conteúdo dos museus é riquíssimo, é realmente soberbo. Não só na 
arquitetura, a escadaria, e às vezes, o próprio conteúdo. Vi rubis que estavam numa parede 
escura, e se não fosse dessa forma, nunca os teria visto. 

Depois fui, mesmo em frente onde está esse Museu/ Igreja/ Convento, fui precisamente fazer 
uma visita guiada há conhecida casa de Alba. Havia uma visita, e eu visitei a casa de Alba, e 
aprendi lá uma coisa, porque eu estava convencido que o duque de Alba tinha sido o primeiro, 
mas não, foi o terceiro duque de Alba. Foi ele que fez a invasão e com isso passou a duque, 
precisamente como recompensa. Chama-se Monte Rei, os Albas é que depois compraram isso. 

Em Portugal também ando a fazer os percursos de conventos em termos de estadia. Estive num 
convento em Évora, numa igreja com frescos mais bonitos que eu conheço. É o convento do 
Espinheiro, onde está o tumulo de Garcia de Resende. 

Também costumo ir a Guimarães. Fico na Estalagem de Guimarães, agora não sei o nome, mas 
foi um projeto do arquiteto Távora. E há outro muito bonito, um projeto também de um amigo 
meu, Armares, logo a seguir a Braga. 

São coisas que são diferentes, nem toda a gente gosta. Mas eu procuro estas coisas, porque as 
contemporaneidades, que eu particularmente sou altamente submerso por elas, são um bocado 
limitados em Portugal, temos a fundação de Serralves, a Gulbenkian também, mas pouco mais. 

As galerias, que eu sou um visitante assíduo mais de galerias do que museus, vou mais por 
convite dos próprios donos das galerias, e uma delas, que acho que é de visita obrigatória 
quinzenalmente, que as Galerias do Miguel Bombarda, e a fundação de Serralves, que eu sou 
um dos fundadores e tive lá umas participações, quando era ainda o tempo do Fernando Pernes, 
professor de história de Arte, professor de Belas Artes, não foi um aluno brilhante, mas é um 
nobel na arquitetura portuguesa. 

(…) 

No museu de Serralves, começamos por uma casa antiga, até ao projeto novo de Serralves, por 
Siza. (…) A casa pequenina tem lá agora uma exposição pequenina, mas muito interessante, que 
é o que faz falta nestes museus, que é a Paula Rego. Não é muito grande, mas é muito 
interessante. 

Aqui, o Museu ali de baixo, do Linho, não gosto daquele museu, em Várzea. 

Entrevistadora: O museu Etnográfico, não gosta? 

Entrevistado: Não particularmente. O do quartzo, nunca visitei. 
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Entrevistadora: Esse é mais temático, sobre a geologia. 

Entrevistado: Mas quero, quero lá fazer uma visita. Não para ir ao Museu propriamente dito, 
mas porque o street arter, Azul, fez lá um trabalho. E eu quero ir precisamente para ver o 
trabalho do Azul. Porque é uma das coisas que eu gosto, é porque eu trago esta máquina 
pequenina, não gosto de telemóveis. (…).  Essa arte de rua não está ainda nos esquemas de 
história de arte clássica mas para a parte de arte contemporânea. Muita da arte está agora na 
rua e não nos museus. E o Azul é muito bom, não tão famoso como o Vells. O que quero visitar 
num destes fins de semana, foi inaugurada em Esposende, acho que é, um muro,… Que vi num 
flash na televisão, e disse “tenho que ver isto”, do Porto lá é um saltinho, aliás, porque gosto 
muito dessa zona, gosto de Vila do Conde, onde precisamente fui chamado à atenção uma vez, 
por um mestre da pintura, grande amigo, professor Júlio de Resende, que ficou muito 
desgostoso por não continuar na faculdade, mas eu queria outras coisas, não era para as 
docências, mais um apaixonado pelas artes do que fazer arte, chamou-me a atenção para uma 
coisa que ainda me faz vibrar. A luz. (…) A fotografia que hoje faço, tem a ver com a luz e a 
composição. 

Mas agora, faça mais perguntas… 

Entrevistadora: Já me tem respondido sem querer às perguntas que eu ia fazer, mas o que quero 
perguntar é se considera este local importante na cidade de Viseu. 

Entrevistado: Os museus são sítios importantes, o problema são as verbas… E esta passagem da 
contemporaneidade são muito importantes. Os públicos não gostam de ver só móveis, é 
importante haver um equilíbrio. 

Entrevistadora: Pronto, agradeço desde já, muito obrigada. 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E17 / Questionário MAM. Q23 

Dia 13-02-2020 

• Homem, 43 anos, desempregado 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero agradecer novamente por participar no meu estudo. 

Uma vez que o tema da minha dissertação é perceber as motivações de visita ao Museu Almeida 
Moreira, gostaria de lhe perguntar porque veio aqui hoje. 

Entrevistado: Vim ao Museu, que é um dos mais bonitos da cidade, mas hoje o que me fez vir 
aqui foi a exposição da Rosário, já tinha visto nas redes sociais e quis vir ver. 

Entrevistadora: E tem como hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistadora: Aqui em Viseu, ou também noutros locais? 
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Entrevistado: Sempre que posso, em qualquer sítio. É um espaço que gosto de conhecer nas 
cidades. 

Entrevistadora: E quando o faz, gosta de ir sozinho, acompanhado? 

Entrevistado: Tanto faz, mas na maioria sozinho. 

Entrevistadora: E o que gostou mais de ver aqui? 

Entrevistado: Só vi a exposição temporária hoje, por isso… Não tenho como dizer o que gostei 
mais, foi a exposição… 

Entrevistadora: É um lugar a regressar posteriormente? 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistadora: E considera que quando vem a este museu, sai daqui com alguma nova 
aprendizagem? 

Entrevistado: Estamos sempre a aprender, sim. 

Entrevistadora: Sem mais perguntas, agradeço a contribuição. 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E18 / Questionário MAM. Q24 

Dia 13-02-2020 

• Homem, 74 anos, reformado 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero agradecer novamente por contribuir no meu estudo. 

Uma vez que o tema da minha dissertação é perceber as motivações de visita ao Museu Almeida 
Moreira, gostaria de lhe perguntar porque veio aqui hoje. 

Entrevistado: Porque já cá não vinha à muito tempo e a última vez que cá vim foi antes das 
obras e já não tinha praticamente nenhuma ideia do que era o museu por dentro. 

Entrevistadora: E então decidiu vir cá rever a exposição. 

Entrevistado: Sim, sim, e gostei do que vi. 

Entrevistadora: E tem por hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

Entrevistado: Sim, tenho, tenho. Tenho esse hábito, onde vou visito museus. E monumentos! 

Entrevistadora: E quando o faz, gosta de o fazer sozinho ou acompanhado? 

Entrevistado: Acompanhado, acho que é mais interessante. 

Entrevistadora: Aprende com os outros, os outros aprendem consigo… 

Entrevistado: Exato, falamos, comentamos. 
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Entrevistadora: E como é que conheceu este museu? 

Entrevistado: Eu vivo cá em Viseu, sempre o conheci. 

Entrevistadora: É um local a regressar? 

Entrevistado: De tempos a tempos. Mas no geral, eu acho que uma visita chega. Ficamos com 
uma ideia, desde que se veja com critério, com tempo. 

Entrevistadora: Para terminar, considera que aprende algo novo em cada visita? 

Entrevistado: Sempre se aprende, sempre. Muito ou pouco aprende-se alguma coisa. 

Entrevistadora: Como disse, não lhe roubo mais tempo, muito obrigada! 

Entrevistado: Obrigada eu, boa sorte! 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E19 / Questionário MAM. Q25, Q. 26 

Dia 13-02-2020 

Dois entrevistados, um casal 

• Homem (H5), músico, 31 anos 

• Mulher (M9), médica, 35 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero voltar a agradecer por contribuírem no meu estudo e pelo 
tempo dispensado. 

Uma vez que o tema da minha dissertação é perceber as motivações de visita ao Museu Almeida 
Moreira, gostaria de perguntar porque vieram aqui hoje. 

H5: Porque estava uma exposição de uma amiga nossa, da Rosário, nós viemos ver. E também 
porque ela nunca tinha vindo cá e eu já tinha vindo cá tocar há uns anos e quis vir mostrar-lhe. 

Entrevistadora: E têm por hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

H5: Já visitei mais…. E tu Ana? 

M9: Quando tenho oportunidade para tal. 

Entrevistadora: E quando o fazem, gostam de ir sozinhos ou acompanhados com amigos, 
familiares? 

H5: É relativo, mas se for com mais pessoas é fixe. Sim, é mais fixe. 

Entrevistadora: E consideram este um local importante na cidade de Viseu? 

H5: Eu acho que é importante para as pessoas, sim. 

Entrevistadora: Enquanto visienses consideram que este é um local que merece várias visitas? 

H5: Tendo estas exposições temporárias é sempre mais apelativo… Mas se uma pessoa quer ver 
quadros e pratas… 

M9: Uma vez dá. 
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Entrevistadora: Para terminar, eu disse que não vos ocupava muito tempo, sentiram que depois 
de verem o museu aprenderam alguma coisa nova? 

H5: Ahhh, eu aprendi uma coisa nova hoje! 

M9: Eu também. 

Entrevistadora: Gostavam de partilhar o que aprenderam? 

H5: As lâmpadas das igrejas, um objeto de metal que está na sala. Tem assim umas formas 
diferentes, uma arquitetura super evoluída. 

Entrevistadora: Pronto, é isto. Muito obrigada. 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E20 / Questionário MAM. Q27; MAM.28 

Dia 14-02-2020 

Dois entrevistados, um casal 

• Homem (H6), técnico de museologia, 37 anos 

• Mulher (M10), lojista, 32 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero voltar a agradecer a vossa participação no meu estudo. 

Uma vez que o tema da minha dissertação é perceber as motivações de visita ao Museu Almeida 
Moreira, gostaria de perguntar porque vieram aqui hoje. 

M10: Ver a exposição temporária, da Rosário Pinheiro, não é? 

Entrevistadora: E têm por hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

M10: Sim. 

H6: Eu trabalho num museu, percebo a importância das visitas esporádicas. Costumo fazer 
visitas às exposições temporárias que inauguram nos museus de Viseu. 

Entrevistadora: E quando fazem essas visitas, fazem-nos sozinhos ou acompanhados por 
amigos, familiares? 

H6: Habitualmente vimos sempre sozinhos, os dois. 

Entrevistadora: Consideram este local um sítio importante na cidade? 

M10: Sim. 

H6: Devia ser um sítio muito mais divulgado, por causa da figura de Almeida Moreira, claro. 

Entrevistadora: Para terminar, quando vêm aqui fazer uma visita sentem que levam com vocês 
novas aprendizagens? 
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H6: Depende das exposições, em alguns casos é apenas uma visita de cortesia quase não 
levamos informação nenhuma, noutros casos como é caso de agora, sim, há sempre alguma 
coisa que aprendemos, acho eu. 

M10: Sim. 

Entrevistadora: Pronto, é isto. Muito obrigada! 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E21 / Questionário MAM. Q29; MAM.30; MAM.31 

Dia 14-02-2020 

Dois entrevistados, um casal. Na sala estava também, os dois filhos. A filha preencheu o 
questionário, e o filho não, pois era menor de idade. 

• Homem (H7), arquiteto, 60 anos 

• Mulher (M11), professora, 59 anos 

• Mulher, arquiteta, 28 anos. 

 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero voltar a agradecer a vossa participação no meu estudo. 

Uma vez que o tema da minha dissertação é perceber as motivações de visita ao Museu Almeida 
Moreira, gostaria de perguntar porque vieram aqui hoje. 

M11: Eu fui convidada pelos meus filhos.. 

H7: Eu já tinha vontade de vir ver esta exposição que conheço a autora, a Rosário, conhecemos 
a autora e já fui a mais do que uma exposição dela e tinha curiosidade em ver. 

Entrevistadora: E têm como hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

M11: Sim, sim, museus sim. 

Entrevistadora: E quando o fazem gostam de ir em família, normalmente, como hoje? Ou com 
amigos, ou sozinhos? 

M11: Normalmente em família, nas férias, visitamos tudo por onde passamos, não é? De forma 
geral, as coisas que achamos mais interessantes, mas sim. 

Entrevistadora: E consideram este local um sítio importante na cidade? 

M11: Está a falar deste museu? 

Entrevistadora: Sim, do Museu Almeida Moreira, sim. 

M11:  Sim, eu acho que sim. 

H7: Considero, e… é muito central, tem tem… Não visito muito. Não tenho tempo, mas é 
importante. 

Entrevistadora: Enquanto visienses acham que é um local que merece visitas frequentes? 
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H7: Uma vez por ano, ou duas… 

Entrevistadora: Certo. Para terminar, consideram que ir ao Museu é sempre uma aprendizagem 
nova? 

M11: Nós viemos, nós viemos especificamente para esta exposição, mas eu acho que… 

H7:  Mais do que uma vez, por exemplo, no Grão Vasco já fui várias vezes. Às vezes vou lá só 
para ver o quadro do S. Pedro. 

M11: Quando temos visitas levamos sempre a visitar os museus, especialmente o Grão Vasco, 
claro, não é? Fazemos sempre questão de mostrar, somos assim… adeptos. 

Entrevistadora: Muito bem, sem mais perguntas, dou como terminada a entrevista. 
Obrigada! 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E22 / Questionário MAM. Q32; MAM.Q33 

Dia 15-02-2020 

Dois entrevistados, um casal espanhol 

• Homem (H8), músico, 27 anos 

• Mulher (M12), desempregada, 28 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes que nada quiero agradecerles nuevamente por contribuir a mi estudio. 
Puedo hablar português? 

H8: Si, quier que hable también? 

Entrevistadora: Fale à sua vontade. No se preocupe. 

Para começar começo por perguntar porque vieram ao museu hoje? 

H8: Então, a gente estava de visita na cidade e olhou na website do museu, e vimos para cá, para 
ver. 

Entrevistadora: E costumam visitar museus ou outras instituições culturais? 

H8: Sim. 

Entrevistadora: A vossa visita a este museu tinha sido planeada à muito tempo? Ou decidiram 
apenas hoje? 

H8: Não, vimos antes mesmo de vir para cá, no website e vimos para cá. 

Entrevistadora: E consideram este sítio um local importante na cidade de Viseu? 

H8: Eu acho que sim. No? 

M12: Si. 

Entrevistadora: O que gostaram mais de ver? 



 
  

27 

H8: Eu gostei más do contraste, por ejemplo, esta exposición, más moderna, no? A otra 
exposición é más antigua. 

M12: Yo gostei más da exposición arriba, de los muebles. 

Entrevistadora: Se um dia regressarem a Viseu, voltavam a este local? 

H8: Si, sim. 

M12: Si. 

Entrevistadora: Sentem que aprenderam ou levam daqui novas aprendizagens, conhecimentos? 

M12: Hmm, se aprende siempre. 

H8: A história de algunas personas, no? Da exposición, por ejemplo, do diabo, ou a mulher com 
a barba. 

Entrevistadora: É isto a entrevista. Muchas gracias! 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E23 / Questionário MAM. Q34; MAM.Q35 

Dia 15-02-2020 

Dois entrevistados, um casal 

• Homem (H9), jornalista, 48 anos 

• Mulher (M13), administrativa, 44 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero voltar a agradecer por participarem no meu estudo, é 
sempre importante. 

Uma vez que a minha tese é sobre as motivações de visita aqui ao Museu Almeida Moreira, 
começo por perguntar porque vieram ao museu hoje? 

H9: A exposição temporária. Nós já conhecemos o espólio do museu e temos muito apreço pelo 
capitão, mas hoje foi mesmo os beirões ilustres, ou a “beira ilustre” … 

Entrevistadora: E costumam visitar museus ou outras instituições culturais? 

H9: Temos. Só não visitamos o dos dinossauros na Lousã… Na Lousã não na Lourinhã, porque 
era caro. Mas por norma temos. 

Entrevistadora: O fator preço/ gratuitidade é importante para vocês? 

H9: Depende do Museu, do seu acervo. Mas sim, normalmente é. 

Entrevistadora: Nas visitas que fazem, gostam de o fazer sozinhos ou acompanhados? 

H9: Isso é mais complexo, às vezes vamos sozinhos, habitualmente vou eu e o meu filho, quando 
a minha mulher tem tempo vamos os três. Quando o Afonsinho está perdido nos afazeres dele, 
vimos os dois. 

Entrevistadora: Considera este local, o museu Almeida Moreira, um local importante na cidade? 
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H9: É extraordinário, mas não devíamos cá vir porque nos sujeitamos a tropeçar na entrada 
nestes tubos, e a ter que vos pedir uma indemnização gigantesca. 

M13: Não, mas é sem dúvida importante. 

Entrevistadora: Para terminar, consideram que depois de cada visita a este museu levam 
convosco alguma aprendizagem nova? 

H9: Hoje tivemos o carro do José Eduardo Cardoso, que a malta sabia que tinha algumas ligações 
à ponte de Santa Comba Dão, a mulher do bigode, que é de Canas de Senhorim, e há sempre 
coisas novas a aprender. 

M13: Neste caso sim. A exposição em causa traz-nos pessoas, que eu concretamente que eu não 
conhecia. 

Entrevistadora: É isto, muito obrigada. 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E24 / Questionário MAM. Q36 

Dia 15-02-2020 

• Mulher, advogada, 56 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero voltar a agradecer a participação no meu estudo. 

Uma vez que a minha tese é sobre as motivações de visita aqui ao Museu Almeida Moreira, 
começo por perguntar porque veio aqui ao museu hoje? 

Entrevistada: Hoje especialmente pela exposição da Rosário Pinheiro, que é uma jovem que vive 
em Viseu, e que fez, e que fez e faz questão de continuar a viver e a trabalhar, de criar um 
percurso no caso, na área de design, da pintura, também das letras, porque ela trabalha um 
bocado a partir da poesia, e agora até nos últimos dois anos, não é? Da gastronomia, porque, 
entretanto, ela teve uma formação na área da…da… da… gastronomia, tem outro nome mas 
agora não me recordo. 

Pronto, hoje venho aqui ao Museu expressamente para ver a exposição da Rosário Pinheiro. 

Entrevistadora: E tem como hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

Entrevistada: Sim, sim, sim. Em Viseu, e pelo país fora, e às vezes fora do país também, com 
alguma frequência. 

Entrevistadora: E quando o faz gosta mais de ir sozinha ou acompanhada com amigos, 
familiares? 

Entrevistada: Sozinha, prefiro ir sozinha. Eventualmente, se houver, enfim, alguma coisa que 
me chame especialmente à atenção vou transmitindo e sou capaz de ir com uma ou duas 
pessoas… Mas não mais. Mas preferencialmente sozinha. 

Entrevistadora: E porquê sozinha? 

Entrevistada: Gosto de ver ao meu tempo, com calma, pensar… Sem confusões. 



 
  

29 

Entrevistadora: Certo, e considera este local, o Museu Almeida Moreira, um sítio importante na 
cidade de Viseu? 

Entrevistada: É um sítio importante da cidade de Viseu! Do seu fundador, e porque, entretanto, 
foi um edifício que ao longo de várias décadas teve fins diversos. E um deles, na década de 80, 
princípios de 90 porque funcionava aqui as projeções do cineclube de Viseu. No rés do chão. 
Portanto, é um espaço de referência na cidade. 

Entrevistadora: Para terminar, considera que quando o visita o museu leva novas 
aprendizagens? 

Entrevistada: Levo, sempre. Sim, porque venho cá habitualmente para ver exposições 
temporárias, ou então, enfim, venho rever a exposição permanente. Portanto, é sempre um 
espaço muito acolhedor, desde logo porque tem uma janela muito bonita que tem uma luz que 
torna o espaço muito inspirador. Mas é sempre um espaço muito bonito para se visitar. 

Entrevistadora: Pronto, é isto, muito obrigada! 

Entrevistada: De nada, e boa sorte. 

 

Entrevista MAM. E25/ Questionário MAM. Q37; MAM.Q38 

Dia 15-02-2020 

Um casal, vindo de Lisboa 

• Mulher (M14), auditora jurídica, 60 anos 

• Homem (H10), médico, 68 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero voltar a agradecer a participação no meu estudo, é sempre 
importante. 

Uma vez que a minha tese é sobre as motivações de visita aqui ao Museu Almeida Moreira, 
começo por perguntar porque vieram ao museu hoje? 

M14: Olhe porque o meu filho me ofereceu um Voucher, e nós já há muito tempo que 
gostaríamos de vir a Viseu. E fazemos sempre estas visitas didáticas, não é? Visitar museus, entre 
os quais este. 

Entrevistadora: Então tem como hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

M14: Sim, sim, sim, sim. 

Entrevistadora: Nas visitas que fazem, gostam de o fazer sozinhos ou acompanhados? Com 
amigos, familiares?... 

H10: Conforme. Não temos preferência definida. 

Entrevistadora: E com guias ou sem guias? 

M14: Depende… 

H10: Depende. Se for um museu muito grande, para tirar um maior partido da informação do 
museu, gosto mais de um guia. Se for um museu pequeno, prefiro ir sozinho, não há problema. 
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Viemos aqui também porque sabemos que foi o primeiro curador e fundador do Museu Grão 
Vasco, e que tinha um espólio bastante rico em pintura, de Columbano, Silva Porto, e não sei… 
E a gente gosta de ver principalmente esses pintores 

Entrevistadora: E consideram por isso que acabaram de referenciar que este local, o museu 
Almeida Moreira, é importante na cidade? 

H10: Conheço pouco de Viseu, ainda não conheço o Museu Grão Vasco, por isso não posso dizer 
com certeza. Mas está muito agradável e muito bem restaurado. Gostei! 

Entrevistadora: E o que é que vos surpreendeu mais aqui? 

H10: Gostei muito de ver a coleção que têm de Malhoa, de Columbano… 

M14: De Silva Porto… 

H10: De Trigoso, de…. Gostei de ver? 

Entrevistadora: Para terminar, consideram que depois de cada visita a este museu levam 
convosco alguma aprendizagem nova? 

H10: Sim, já estava mais ou menos à espera disto também. 

Entrevistadora: É isto, muito obrigada. 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E26/ Questionário MAM. Q39 

Dia 20-02-2020 

• Mulher, conservadora restauradora, 34 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero voltar a agradecer por participar no meu estudo. 

Uma vez que a minha tese é sobre as motivações de visita aqui ao Museu Almeida Moreira, 
começo por perguntar porque vieram ao museu hoje? 

Entrevistada: Porque deixei o meu carro na oficina e então vim passear…. Não… Mas o porquê? 

Vim passear pelo centro e vi o museu e entrei. 

Entrevistadora: E tem como hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

Entrevistada: Sim. 

Entrevistadora: E quando o faz, gosta de o fazer sozinha ou acompanhada?... Por amigos, 
familiares? 

Entrevistada: Gosto mais de ir sozinha. 

Entrevistadora: Porquê? 

Entrevistada: Normalmente vou acompanhada… normalmente pelos meus filhos e 
companheiro e quando vêm comigo assumo um papel de mediadora, entende? Sou eu que 
explico as obras… E não tenho tempo de apreciar ao meu tempo. 

Entrevistadora: Como é que conheceu o Museu Almeida Moreira? Tinha preparado a visita? 
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Entrevistada: Passei por aqui, foi completamente aleatório. 

Entrevistadora: Para terminar, pergunto o que gostou mais de ver no Museu Almeida Moreira? 

Entrevistada: O que gostei mais foi perceber que Almeida Moreira partilha o gosto por quadros 
de pequenas dimensões, que acho que é muito interessante. E que eu gostei muito. 

Entrevistadora: Leva alguma aprendizagem nova deste museu? 

Entrevistada: Sim. Sim. Ele tem alguns artistas portugueses aqui representados em estudos, que 
não é habitual vê-los. Não é? Normalmente a gente vê a obra que é o apogeu de um artista e 
aqui descobre outros aspetos, em particular os estudos de Malhoa. 

Entrevistadora: Pronto é isto, eu disse que não ocupava muito tempo! Muito obrigada. 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E27/ Questionário MAM. Q40 

Dia 22-02-2020 

• Homem, professor, 62 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero voltar a agradecer a sua participação para a minha tese de 
mestrado. 

Uma vez que a minha tese é sobre as motivações de visita aqui ao Museu Almeida Moreira, 
começo por perguntar porque veio aqui ao museu hoje? 

Entrevistado: Olhe nós [o senhor veio acompanhado ao museu pela mulher] viemos aqui porque 
nós viemos de propósito para conhecer Viseu. Somos de Bragança e então antes de virmos 
fomos ver o que havia para visitar. E entre os museus de Viseu, que vimos que haviam bastantes, 
estava lá o Grão Vasco e outros, e vimos este também, então aproveitamos e viemos visitar este 
também. 

Entrevistadora: E tem como hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

Entrevistado: Temos, temos. Temos como hábito visitar museus, visitar outras coisas ligadas à 
história e à cultura local de cada região. 

Entrevistadora: E quando o faz, gosta de o fazer sozinho ou acompanhado?... Costuma ir com a 
sua mulher, tal como hoje? Ou com outros familiares, amigos… 

Entrevistado: É assim, às vezes vamos acompanhados, geralmente é acompanhados, para 
facilitar a visita. Mas a norma é sozinhos. Fazemos é um estudo prévio da visita, ou então 
pedimos aos funcionários presentes que nos expliquem mais ou menos como funciona o museu. 

Entrevistadora: Já vi que vieram com algumas pesquisas feitas de casa. Tendo em conta as 
pesquisas que fizeram, consideram que este é um lugar marcante na cidade de Viseu? 

Entrevistado: É assim, é importante primeiro porque está quase no centro, pela sua localização, 
e depois pela história. Nós sabíamos a história, embora eu tivesse que fazer uma pesquisa para 
complementar, e tenho aqui a história, um pequenino resumo da história do Museu Almeida 
Moreira, e entretanto também aqui uma senhora do museu explicou-me que foi um benemérito 
da cidade de Viseu, fundador do museu Grão Vasco, que já visitamos, e que esta foi a casa dele 
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que ficou como legado doado à Câmara Municipal de Viseu, desde que fosse para ser um Museu, 
e isso é muito interessante. É um benemérito que é muitíssimo conhecedor da cultura. 

Entrevistadora: E se um dia voltar a Viseu, considera que este é um local a regressar? 

Entrevistado: Ah, sim! Não tenha dúvidas. Voltaria novamente. 

Entrevistadora: Para terminar a entrevista, gostava apenas de perguntar se sente que com este 
museu aprendeu ou ficou a conhecer algo que não sabia. 

Entrevistado: Ai, levamos de certeza. É sempre uma aprendizagem. A ideia é aumentar a cultura 
geral, mas sobretudo aumentar a cultura local, sobre os locais. Não tinha a ideia que este senhor 
tinha sido tão importante para a cidade, portanto por isso já valeu a pena! 

Entrevistadora: Pronto é isto. Muito obrigada pelo tempo dispensado. 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E28/ Questionário MAM. Q41; MAM.Q42 

Dia 22-02-2020 

Duas amigas: 

• Mulher (M15), professora, 58 anos, Fátima 

• Mulher (M16), médico, 44 anos, Lisboa 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero voltar a agradecer a vossa participação no meu estudo. 

E uma vez que a minha tese é sobre as motivações de visita aqui ao Museu Almeida Moreira, 
começo por perguntar porque vieram aqui ao museu hoje? 

M15: Olhe eu vim porque fui a uma loja no centro histórico e comprei um lenço da autora que 
tem aqui uma exposição temporária e fiquei curiosa e vim ver. Foi isso que me levou a vir aqui 
hoje. 

Entrevistadora: E têm como hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

M15: Sim, sim. 

Entrevistadora: E quando o fazem, gostam de o fazer sozinhas ou acompanhadas? Com amigos, 
familiares? 

M15: Vir sozinha, acompanhada…É um pouco indiferente, é como for. 

Entrevistadora: Consideram que este é um lugar marcante na cidade de Viseu? 

M15: Sim, não somos de cá, mas achamos que é importante, pelo que vimos. Mas agora a minha 
colega explica. 

M16: Pronto, eu já conheço o espaço já há algum tempo, venho cá habitualmente, tenho cá 
familiares a residir, e… e… E vou acompanhando as atividades que são realizadas no Museu, já 
sabia da existência da exposição e a coincidência da compra do lenço também acabou por 
reforçar já o que pretendíamos fazer, pois já sabíamos que tinha inaugurado há pouco tempo a 
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exposição, ainda por cima tem a ver com as pessoas aqui do distrito de Viseu e estando 
agradável, claro que andamos a passear pela cidade e ir a um museu acrescenta-nos sempre 
muito. Até porque somos da área e temos especial gosto e prazer por participar e poder usufruir 
destes espaços. 

Entrevistadora: Muito em consideração com o que acabou de dizer, considera que depois desta 
visita saem daqui mais “ricas” de certa forma? Com alguma aprendizagem nova? 

M16: Despertou-me, tal como disse, a vontade de ver o catálogo, que ainda não está disponível, 
gostei muito das ilustrações, mas de facto quando o catálogo estiver disponível acho que vai ser 
mais interessante poder poder explorar alguma da informação que na legenda, por ser um 
espaço tão limitado, não permite avançar muito mais. Assim, voltaremos certamente para poder 
explorar o catálogo. 

M15: Este museu, devia ter, não sei se tem, mas devia ter mais divulgação. A nível nacional devia 
ser mais conhecido, como devia. Porque o museu em si é que eu acho de uma importância 
extrema, e penso que grande parte das pessoas não conhece. Evidente que neste momento 
também, pronto eu também tenho familiares aqui perto, estou agora a viver em Fátima, mas os 
meus pais são daqui de Oliveira de Frades, portanto concelho de Viseu, e aqui as pessoas 
conhecem, pelo menos algumas, claro que esta geração começa a divulgar de outra forma… 
Claro… Raul Lino vai trazer mais gente. Mas acho que deviam apostar mais na divulgação do 
museu. 

Não sei, ele faz parte da Rede de Museus? 

Entrevistadora: Sim, este museu pertence já à rede, juntamente com mais sete. 

M15: Pois realmente, acho que li isso. Realmente acho que seria algo para se apostar, a 
divulgação. Mas isso também é responsabilidade do município, certo? 

Entrevistadora: Sim, sim. Realmente toca num ponto importante. Para se conhecer o museu é 
necessário pensar na divulgação, e daí também procurar estudar públicos. 

M15: Agora também as pessoas são mais curiosas… 

M16: E quem vem à cidade traz a família, e isso também acaba por ser mais interessante ainda. 
Mas acho que pouca gente sabe quem foi Almeida Moreira, e, portanto, era bom investir na 
divulgação desta figura tão importante. 

Entrevistadora: E, portanto, a divulgação seria fundamental… 

M16: Sim, não só aqui como a nível nacional. 

Entrevistadora: Sem mais questões, vou só terminar a gravação. Obrigada! 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E29/ Questionário MAM. Q43; MAM.Q44 

Dia 22-02-2020 

Um casal, vindo do Porto. 

• Mulher (M17), arquiteta, 41 anos 

• Homem (H11), arquiteto, 42 anos 
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*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero voltar a agradecer a vossa participação na minha tese de 
mestrado. 

E uma vez que a minha tese é sobre as motivações de visita aqui ao Museu Almeida Moreira, 
começo por perguntar porque vieram aqui ao museu hoje? 

H11: Pelo espólio do museu e por saber de antemão a importância da figura de Almeida Moreira 
no Museu Grão Vasco e da sua relação com a arte, que não sendo uma figura estritamente do 
meio artístico, é o relevo que ele tem em tudo isto. A Casa Museu Almeida Moreira é a meu ver 
riquíssima, e por isso merece ser visitada, e é por isso que estamos aqui hoje. 

Entrevistadora: E têm como hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

H11: Tenho, aliás temos. 

Entrevistadora: E quando o fazem, gostam de o fazer sozinhos ou acompanhados? Com amigos, 
familiares? 

H11: Às vezes com família, mas o ideal talvez seja sozinho porque cada um leva o seu tempo. 

M17: Exato… Até nós temos ritmos diferentes. 

H11: Hoje estamos aqui, portanto, em família porque estamos em viagem e turismo, então 
estamos duas pessoas, marido e mulher, com interesse comum para ver este museu. Hoje é 
nesta circunstância que vimos. 

Entrevistadora: E tendo em conta as pesquisas, ou informações que obtiveram, consideram que 
este é um lugar marcante na cidade de Viseu? Que devia ser mais divulgado? Mais conhecido? 

H11: Não sei como é que está a dinâmica do museu em termos locais, agora, que é uma joia da 
cidade e que deve ser fomentado o seu… a sua… divulgação e conteúdo, sobretudo sobre o que 
respeita o museu, não se pode chamar toda a gente, de todas as áreas, porque isto tem 
determinado foco. Neste sentido é muito valioso esse foco, para que perdure. 

Entrevistadora: Certo. E o que gostaram mais de ver hoje, aqui no museu? 

H11: A exposição temporária, está muito interessante. A exposição temporária anterior, que era 
de Joaquim Lopes, dos painéis do Rossio, também gostei muito de ver. Era muito boa. A coleção 
permanente, referi lá em cima há pouco à funcionária, que é só pela coleção permanente, eu 
tenho vontade de visitar repetidas vezes, não sendo de Viseu, porque é sempre um gosto voltar 
a olhar. E, portanto, as coisas que vão para o Museu, sejam de arte ou de outros assuntos, o 
museu é o sítio certo para sabermos que elas estão lá, “arrumadas”, mas conservadas, aqui 
entre nós, não é? e que podem ser vistas por todos, e portanto, tal como uma coisa que eu 
queira e possa ter na minha vida uma vez, essa coisa eu depois posso quere-la ter todos os dias, 
seja a casa, viver na casa que tenho todos os dias, seja o carro, seja a roupa, seja o que for, a 
arte, aqui concretamente é a mesma coisa, e podemos falar de arte, fotografia, quaisquer 
documentos. Então fico com vontade de vir voltar, voltar a ver a exposição permanente, e não 
sei se haverá outros conteúdos que não estejam sempre à vista. Então para dizer bem-haja, e é 
para mim uma alegria e uma honra enquanto português saber que isto existe e poder dirigir-me 
aqui ou a qualquer outro museu quando me apetecer. 

Entrevistadora: Muito bem, para terminar só gostava de perguntar se sente que aprende novos 
conhecimentos com cada visita que faz a este museu. 

H11: Sem dúvida, estamos sempre a aprender. 



 
  

35 

Entrevistadora: Sem mais questões, vou só terminar a gravação. Obrigada! 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E30/ Questionário MAM. Q45; MAM.Q46 

Dia 22-02-2020 

Duas amigas, ambas de Viseu: 

• Mulher (M18), arquiteta, 23 anos 

• Mulher (M19), estudante, 23 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais gostava de agradecer a vossa participação no meu estudo. 

E uma vez que a minha tese é sobre as motivações de visita aqui ao Museu Almeida Moreira, 
começo por perguntar porque vieram aqui ao museu hoje? 

M18: Nós viemos mais por causa da exposição temporária, porque eu acho que neste tipo de 
museu é o que chama mais à atenção, pelo menos de gente da nossa idade. A exposição da 
Rosário parece-me que atrai um público muito mais jovem que a exposição permanente. Mas 
por consequência acabamos por ver o Museu todo. 

Entrevistadora: E como ficaram a saber da existência do museu e por consequência da nova 
exposição? 

M19: Eu acho que é um espaço bastante conhecido na cidade. 

M18: Não me lembro bem quando o conheci, acho que já é um bocado um dado adquirido das 
pessoas de Viseu, pela sua localização… está mesmo no centro, ao lado do Rossio, e acaba por 
ser conhecido. 

Entrevistadora: E tem como hábitos visitar museus, ou outras instituições culturais? 

M18: Sim, sim. 

M19: Sim, sim. Museus fazem parte da nossa área de interesse, não só académico, mas pessoal, 
por isso é recorrente. 

Entrevistadora: E quando o fazem, gostam de ir sozinhas ou acompanhas por amigos, 
familiares? 

M18: Hmmm, mais acompanhadas. 

M19: Sim, com amigos, familiares, colegas. 

Entrevistadora: E consideram este local um sítio importante em Viseu? 

M19: Eu acho que não, não é reconhecido como tal. 

M18: Pois, eu acho que ele é importante, mas não tem reconhecimento. Até pela pessoa que 
Almeida Moreira foi, devia ser mais conhecido, mas não é. Daí a importância das exposições 
temporárias, e desta especificamente, da Rosário, foi uma boa aposta para o Museu. 
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M19: Sim, foi. Até porque o museu tem qualidade, mas as pessoas não vêm. Com estas 
iniciativas, acho que podem vir mais. Se calhar vão mais os turistas ao Grão Vasco. Nós também 
vivemos cá, é diferente de ser turista. 

Entrevistadora: Certo. E voltariam aqui? 

M18: Eu acho que sim, que tem um espólio interessante. E pelo menos pelas exposições 
temporárias. 

Entrevistadora: Sem mais questões, vou só terminar a gravação. Obrigada às duas! 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E31/ Questionário MAM. Q47; MAM.Q48 

Dia 22-02-2020 

Mãe e filho, Gouveia 

• Mulher (M20), assistente operacional, 44 anos 

• Homem (H12), estudante, 20 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Muito obrigada pela participação no meu estudo. 

Gostava de vos perguntar, uma vez que o meu tema da dissertação é sobre as motivações de 
visita aqui ao Museu Almeida Moreira, começo por perguntar porque vieram aqui ao museu 
hoje? 

M20: Viemos porque viemos cá passar o fim de semana do Carnaval e chegamos agora a Viseu, 
ficamos até segunda-feira e andamos a visitar os principais pontos turísticos aqui da cidade. 

Entrevistadora: E têm como hábitos visitar museus ou outras instituições culturais? 

M20: Já temos visitado algumas coisas. 

H12: Estamos a inserir as visitas nas nossas rotinas. 

M20: Como estudo e trabalho não tenho muito tempo, mas sempre que dá, como o caso destas 
“miniférias”, vimos. 

Entrevistadora: E quando o fazem, gostam de o fazer sozinhos ou acompanhados? Com amigos, 
familiares? 

M20: Vou só eu. Ou melhor, eu e o meu filho. Mãe e filho. 

Entrevistadora: E consideram este local um sítio importante em Viseu? 

M20: Sim, sim. 

H12: Podemos considerar que sim, pelo menos pelo que nos disseram na entrada, ele foi 
importante na cidade. 

Entrevistadora: Sim. E o que gostaram mais de ver na exposição? 

M20: Ai, eu gostei dos móveis! Dos móveis antigos. 

H12: Eu também. 
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Entrevistadora: Sentem que levam algum conhecimento novo com vocês depois desta visita? 

M20: Já, já levamos. Nós aprendemos sempre alguma coisa nos sítios onde entramos. Não 
sabíamos realmente quem era Almeida Moreira, e agora sabemos. Já levamos mais qualquer 
coisa na bagagem. 

Entrevistadora: É isto, eu prometi-vos que seria curto. Muito obrigada! 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E32/ Questionário MAM. Q49; MAM.Q50 

Dia 27-02-2020 

Casal vindos do Brasil 

• Mulher (M21), veterinária, 27 anos 

• Homem (H13), professor reformado, 62 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero agradecer-vos por participarem no meu estudo. 

Uma vez que o meu tema é os motivos de visita aqui ao Museu Almeida Moreira, começo por 
perguntar porque vieram aqui ao museu hoje? 

M21: A gente está visitando a cidade, e eu já tinha vindo no outro dia. E quis mostrar para ele o 
museu. Por isso aqui estamos hoje. 

Entrevistadora: E como é que conheceram o museu? 

M21: Foi no site da prefeitura que eu vi os museus. Tem roteiros e locais a visitar aqui em Viseu. 

Entrevistadora: E têm como hábitos visitar museus ou outras instituições culturais? 

H13: Sim, especialmente quando vamos para fora, e a gente procura museus, cinema, shopping, 
centros culturais, teatros, se tem, shows em espaços abertos… Já para não falar de bares e 
restaurantes, que a gente não tem como fugir. E em todos estes locais levamos um pouco da 
cultura, sabe? 

M21: No Balneário [local de residência da mulher], não me lembro de ter um museu, do sítio 
onde eu vim. Mas sempre que a gente vem a algum lugar e tem um museu, nós vamos. 

H13: No Balneário só há mesmo um acervo histórico e a biblioteca do Município, que tem um 
espaço muito amplo. 

Entrevistadora: E quando vão a museus ou a outros locais culturais como referiram, gostam de 
o fazer sozinhos ou acompanhados? Com amigos, familiares? 

M21: Geralmente eu vou sozinha, ou com uma pessoa no máximo. Acho que, sei lá, não gosto 
de muita confusão, barulho. Só com a escola é que ia com grupos grandes… Quando era criança, 
não é? Hoje em dia só com uma pessoa. Nada mais 

H13: Também, geralmente sozinho. 

Entrevistadora: Sim. E o que gostaram mais de ver na exposição? 
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M21: Como eu comecei agora a pintar com aguarelas eu fiquei muito impressionada com as 
aguarelas que tinha ali, pela técnica em si. E o mobiliário. Muito bonito. Muito “legal”. 

H13: Eu do mobiliário e dos objetos que vieram da companhia das índias. E do geral, todos os 
objetos contam um pouco sobre a cultura e a história da cidade e das pessoas. Achei “legal” isso. 
As fotografias, os quadros, as esculturas. É como se alguém estivesse a contar a história da 
cidade. 

Entrevistadora: Para terminar, gostava apenas de perguntar se sentem que levam algum 
conhecimento novo com vocês depois desta visita? 

M21: Claro, com certeza. 

H13: Sim, eu estava curioso sobre o banheiro do capitão. E a menina explicou que na verdade 
era um penico, uma bacia para lavar as mãos e o jarro. E talvez um sitio para pôr as toalhas. 
Achei interessante que não tivesse um local definido, canalização… Já aprendi alguma coisa. 

Entrevistadora: Sem mais perguntas, só tenho a agradecer a participação. Muito obrigada! 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E33/ Questionário MAM. Q51; MAM.Q52 

Dia 27-02-2020 

Duas amigas, de Lisboa e Viseu 

• Mulher (M22), reformada, 71 anos 

• Mulher (M23), reformada, 73 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Muito obrigada pela participação no meu estudo. 

Gostava de vos perguntar, uma vez que o meu tema da dissertação é sobre as motivações de 
visita aqui ao Museu Almeida Moreira, começo por perguntar porque vieram aqui ao museu 
hoje? 

[falaram grande parte da entrevista em simultâneo o que dificultou a transcrição] 

M22: Eu gosto muito de ver arte. 

M23: Foi mais por curiosidade, pela exposição temporária. 

M22: Como a exposição é sobre pessoas importantes da nossa localidade quisemos vir ver, e 
depois vimos o museu inteiro. 

M23: Especialmente pelo Aquilino Ribeiro, que é da nossa terra, somos conterrâneos. Foi por 
isso que viemos, e também por uma questão de curiosidade. Já fomos tanta vez lá em cima, ao 
Museu Grão Vasco, e aqui não, nunca entramos. Então viemos hoje. 

M22: E soubemos também pelo meu filho, ele já cá veio, e mostrou-nos fotografias e achamos 
bonito e quisemos vir. 

Entrevistadora: E têm como hábitos visitar museus ou outras instituições culturais? 

M22:  Sim, pelo menos os de Viseu nós gostamos, temos que valorizar o que é nosso. 
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Entrevistadora: E acham que este museu é um sítio importante na cidade? 

M22: Sim, sim. 

M23: Sim, é aqui na baixa, tem um sítio importante à frente. O Rossio, por isso sim. E a exposição 
que está aqui é muito importante, porque fala dos beirões, das pessoas da terra. 

Entrevistadora: É um sítio que voltariam? 

M22: Sim, sem dúvida. 

M23: Vamos voltar para a próxima, a senhora disse que iam abrir o piso de cima com uma 
exposição, então temos que vir ver. 

Entrevistadora: Só para terminar, sentem que levam algum conhecimento novo com vocês 
depois desta visita? 

M22: Claro! Sim. 

M23: A gente está sempre a aprender. Não sabia que havia tanta gente importante na cidade, 
especialmente as mulheres, como a Osório e a Judith Correia que é uma pessoa 
interessantíssima. E há imensas pessoas que nasceram cá, que nós não sabíamos. 

Entrevistadora: Sem mais questões. Muito obrigada! 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E34/ Questionário MAM. Q53; MAM.Q54 

Dia 29-02-2020 

Um casal, vindos de Leiria 

• Mulher (M24), Nutricionista, 29 anos 

• Homem (H14), Distribuidor, 33 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero agradecer a vossa participação no meu estudo. É muito 
importante para a minha tese ter pessoas disponíveis para responder. 

Gostava de vos perguntar, uma vez que o meu tema da dissertação é sobre as motivações de 
visita aqui ao Museu Almeida Moreira, começo por perguntar porque vieram aqui ao museu 
hoje? 

H14: Bem, em primeiro lugar estamos de visita à cidade de Viseu pela primeira vez, e já era uma 
cidade que queríamos muito conhecer, e ao andar a conhecer a cidade, tínhamos logo uns 
museus em vista para visitar, e este era um deles. 

Entrevistadora: E como é que descobriram esses museus? 

M24: Uma pesquisa na internet, dos pontos a ver na cidade, e alguma sorte também. Alguns 
sítios, ao andar fomos vendo e entrando e descobrindo. 

Entrevistadora: E faz parte da vossa rotina visitar museus ou outras instituições culturais? 

H14: Sim, sim. Especialmente quando vamos conhecer um sítio novo. 
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Entrevistadora: E quando o fazem gostam de ir com amigos, familiares? Ou preferem mesmo 
sozinhos? 

H14: Das duas formas. Às vezes só nós, enquanto casal, ou com amigos e familiares. Também é 
importante partilhar esses momentos. 

Entrevistadora: E acham que este museu é um sítio importante na cidade de Viseu? Uma vez 
que são de fora, e fizeram pesquisas, consideram que este é um sítio notável? 

H14: Este é um sítio que chama a atenção, também porque junto ao Rossio, à Praça da 
Républica. Portanto chama a atenção e torna-se importante. 

Entrevistadora: E o que gostaram mais de ver aqui no Museu? 

H14: No fundo, a história do senhor que deu origem a esta casa, ao museu. 

M24: Sim, que esta era a casa dele, segundo o que nos disseram. 

Entrevistadora: Só para terminar, sentem que levam algum conhecimento novo com vocês 
depois desta visita? 

H14: Sim claro, um pouco mais sobre a vida dele. 

Entrevistadora: Sem mais questões. Muito obrigada pela vossa participação 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E35/ Questionário MAM. Q55; MAM.Q56 

Dia 29-02-2020 

Casal, Viseu, veio acompanhada com a filha de 14 anos (que não respondeu ao questionário nem 
à entrevista por ser menor). 

• Mulher (M25), sem profissão mencionada, 51 anos 

• Homem (H15), oficial da justiça, 51 anos 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Muito obrigada pela participação no meu estudo. 

Como o meu tema da dissertação é sobre as motivações de visita aqui ao Museu Almeida 
Moreira, começo por perguntar porque vieram aqui ao museu hoje? 

M25: Porque já tínhamos visto os outdoors da exposição temporária, e achamos interessante 
vir ver. Nós vimos sempre aqui quando há novas exposições. 

Entrevistadora: E têm como hábitos visitar museus ou outras instituições culturais? 

M25: Sim, sim. Como lhe disse vimos sempre que há novas exposições. Não só neste, mas nos 
vários da cidade. Gostamos de vir ver, e mostrar à miúda, os museus são importantes, e ela 
aprende várias coisas, não só de arte, mas da… da… cultura, não é? Da cidade. 

Entrevistadora: E vão sempre aos museus em família? Ou às vezes sozinhos, com amigos? 

M25: Não, não, em família. Ela assim também aprende a gostar de museus e… 
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Entrevistadora: E o que gostaram mais de ver aqui? 

M25: Os postais estavam bonitos, todos. 

Entrevistadora: É um sítio que voltariam? 

M25: Sim, quando tiver outra exposição. A fixa já conhecemos, não é preciso estar sempre a ir 
ver. 

Entrevistadora: Só para terminar, sentem que levam algum conhecimento novo com vocês 
depois desta visita? 

M25: Sim. 

H15: Sim, sim. Essencialmente porque algumas figuras da exposição já conhecíamos, mas outras 
não. Especialmente as mulheres, se calhar fruto da situação cultural, no fundo ainda somos uma 
sociedade muito machista. Então gostamos muito de ver as mulheres. 

Entrevistadora: Sem mais questões. Muito obrigada! 

*Final gravação* 

 

Entrevista MAM. E36/ Questionário MAM. Q57; MAM.Q58; Q59: Q60 

Dia 29-02-2020 

Grupo de quatro amigos, duas raparigas e dois rapazes 

• Mulher (M26), 22 anos, Fisioterapeuta 

• Mulher (M27), 25 anos, Marketer 

• Homem (H16), 25 anos, Assistente Legal 

• Homem (H17), 29 anos, analista 

*Inicio gravação* 

Entrevistadora: Antes de mais quero agradecer a vossa participação no meu estudo. 

Como o meu tema da dissertação é sobre as motivações de visita aqui ao Museu Almeida 
Moreira, começo por perguntar porque vieram aqui ao museu hoje? 

H16: Nós começamos por ir visitar o Grão Vasco, pelo menos para mim é a primeira vez que 
venho a Viseu, e lá ficamos a saber que existia este também, e o facto de ser grátis motivou-nos 
também, mas se calhar também teríamos pago na mesma. Mas foi através do Museu Grão Vasco 
que conhecemos, e já que estávamos numa visita para conhecer… viemos. 

Entrevistadora: E têm como hábito visitar museus ou outras instituições culturais? 

H17: Sim, sempre que podemos, que vamos conhecer uma cidade, ou mesmo na nossa cidade, 
vamos a museus, e assim… 

Entrevistadora: E vão sempre aos museus em grupo? Ou às vezes sozinhos? Como preferem? 

M26: Não vamos em grupo, tipo quando íamos em escola, mas costumamos ir com amigos. 

H17: Dois, quatro… 
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Entrevistadora: E consideram, pelas vossas pesquisas, que este é um sítio importante na cidade 
de Viseu? 

H16: Eu acho que passa despercebido, nós é que andamos à procura, estando aqui no fim de 
semana, de locais para visitar, se fosse uma pessoa menos interessada nem dava conta. 

Entrevistadora: E o que gostaram mais de ver aqui? 

H17: Eu gostei da sala de estar. E achei graça à exposição temporária. 

M27: Eu gostei muito da obra do Amadeo de Souza Cardozo. 

Entrevistadora: É um sítio que voltariam? 

M27: Sim, se um dia voltarmos a Viseu, acho que voltaríamos. 

Entrevistadora: Só para terminar, sentem que levam algum conhecimento novo com vocês 
depois desta visita? 

H17: Achei engraçado que a maioria dos artistas fossem portugueses, e pintores de outra época, 
que não está no top 5 do que as pessoas costumam conhecer, então achei graça, o leque de 
artistas portugueses. 

Entrevistadora: Sem mais questões. Muito obrigada, resto de boa visita a Viseu. 

*Final gravação*  
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Apêndice F. Questionário em língua portuguesa. 

 





 
  

1 

 

 



 
  

2 

 

  



 
  

3 

 

 



 
  

108 

Apêndice G. Questionário em língua inglesa. 
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Apêndice H. Questionário em língua espanhola. 
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Apêndice I. Consentimento Informado.
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Anexos 

Lista de Apêndices 

Anexo A - Museu do Linho de Várzea do Calde. 

Anexo B - Casa da Ribeira. 

Anexo C - Coleção Arqueológica Dr. José Coelho. 

Anexo D - Museu da História da Cidade de Viseu. 

Anexo E - Museu Almeida Moreira. 

Anexo F - Museu do Quartzo. 

Anexo G - Quinta da Cruz. 

Anexo H - Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA) de Viseu. 
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Anexo A. Museu do Linho de Várzea do Calde.
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Fonte: Visit Viseu 
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Anexo B. Casa da Ribeira. 
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Fonte: Visit Viseu 
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Anexo C.  Coleção Arqueológica Dr. José Coelho. 
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Fonte: Visit Viseu 
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Anexo D. Museu da História da Cidade de Viseu. 
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Fonte: NIT 
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Anexo E. Museu Almeida Moreira. 
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Fonte: www.viajaremfamilia.com  

 

http://www.viajaremfamilia.com/
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Anexo F. Museu do Quartzo. 
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Fonte: noticiasdeviseu.com   
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Anexo G. Quinta da Cruz. 

 



 
  

1 

Fonte: Visit Viseu 
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Anexo H. Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA) de 

Viseu. 
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Fonte: Município de Viseu 

 


