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Resumo 

Este Relatório de estágio tem como temas o estudo e revisão do inventário da 

coleção de pintura da Casa-Museu Soledade Malvar, a investigação sobre este edifício e as 

suas transformações, bem como a apresentação crítica de outras atividades realizadas 

durante o estágio. 

O trabalho é composto por uma parte introdutória sobre as coleções e a sua 

importância. Segue-se uma descrição do modelo de estudo de coleções utilizado e da forma 

como este foi adaptado ao estudo de caso. O ponto seguinte foca-se na apresentação da 

Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão e da Casa-Museu Soledade Malvar, seguida do 

estudo sobre a obra “Um riacho” (Milheiroz) e os seus contextos. De seguida, aborda-se o 

conceito de casa-museu e são descritas as alterações que a Casa-Museu foi tendo até à 

atualidade. Por fim, descrevem-se as atividades desenvolvidas em contexto de estágio e são 

elaboradas reflexões sobre estas. É dado um maior foco à atividade de criação de um 

inventário retrospetivo, explicando a abordagem metodológica utilizada, analisando o 

modelo de inventário.   

O objetivo deste Relatório é o de contribuir para um maior conhecimento sobre a 

pintura “Um riacho” (Milheiroz). Pretende-se igualmente desenvolver um vocabulário e 

procedimentos de inventário normalizados para as fichas de inventário de pintura e joalharia 

da CMSM, recorrendo a bibliografia especializada. 

 

 

Palavras-Chave: Estudo de coleções, Inventário, Casa-museu, Museologia 
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Abstract 

This Final Report refers to the study and review of the House Museum Soledade 

Malvar’s painting collection. It also includes an investigation about this building and its 

transformations, and a critical presentation of other related activities developed during this 

internship.  

The Report includes an introductory part about the collections and their importance. 

This is followed by a description of the collection study model used and how it was adapted 

to the case study. The next point focuses on the presentation of the Rede de Museus de Vila 

Nova de Famalicão and the Casa-Museu Soledade Malvar, followed by the study of the 

painting “Um riacho” (Milheiroz) and its contexts. Next, it discusses the concept of house 

museum and the transformations that this museological institution has undergone, until 

now. Finally, the activities carried out in the context of the internship are mentioned and 

some personal reflections offered. A greater focus is given to the activity of creating a 

retrospective inventory, explaining the methodology and analysing the inventory model. 

The purpose of this Report is to contribute to the knowledge of the painting “Um 

riacho” (Milheiroz). It is also intended to further develop a vocabulary and standardized 

inventory procedures for the CMSM painting and jewelery inventory sheets, using specialized 

bibliography. 

 

Key Words: Collection studies, Inventory, House Museum, Museology 
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Introdução 

No âmbito do 2.º ano do Mestrado em Museologia da Faculdade de Letras da 

Universidade de Porto, foi efetuado um estágio curricular, com duração de 400 horas, 

orientado pela Professora Doutora Alice Semedo e coorientado pela Mestre Mariana Jacob 

Teixeira. Este teve lugar na Casa-Museu Soledade Malvar (CMSM), que se insere na Rede de 

Museus de Vila Nova de Famalicão (RMVNF). Como temas e programa central de trabalhos, 

optou-se pelo estudo de uma pintura incluída no acervo da Casa-Museu, a análise das 

transformações ocorridas nesse edifício, a revisão das fichas de inventário de pintura já 

existentes e a construção de um inventário retrospetivo.  

A curiosidade pelos objetos artísticos foi desenvolvida desde a minha formação em 

História da Arte e, durante o Mestrado de Museologia, surgiu um forte interesse pela área 

de Estudo de Coleções, pela vontade de compreender todos os contextos e razões que 

levaram à aquisição de determinado objeto por parte de um colecionador. Desta forma, a 

seleção do tema deste Relatório de estágio resulta da junção dessas duas áreas, com as quais 

estabeleci uma forte ligação.  

No mês de julho de 2019 pude visitar a CMSM e deparar-me com a carência de 

informação referente à coleção e à colecionadora que dá nome à instituição. Tendo em conta 

a escassez e a oportunidade de contribuir significativamente para a produção de informação, 

optei pela realização do estágio neste local, juntamente com a colega de Mestrado, Thalita 

Sbragio.  

Um dos objetivos da execução deste estágio tem em mente a ampliação e o 

aprofundamento de conhecimentos e competências adquiridas ao longo do 1.º ano de 

Mestrado (Princípios Orientadores do Estágio, 2017). Pretende-se igualmente contribuir para 

a recolha de dados sobre a pintura e a história do edifício e conhecer as motivações 

subjacentes à constituição da coleção e ao critério de seleção dos objetos colecionados. 

Procura-se igualmente desenvolver uma investigação que permita incluir nova informação 

nas fichas de inventário da Casa-Museu Soledade Malvar e uniformizar os termos utilizados 

em tais fichas, ao criar um glossário. Por fim, tenciona-se fornecer aos visitantes da Casa-

Museu uma melhor informação sobre a pintura estudada e contribuir para um leque 

diversificado de gestos interpretativos e de mediação.  
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O capítulo inicial desta produção escrita foca-se na reflexão teórica sobre as várias 

interpretações da cultura material, o conceito de coleção, os diferentes modos de colecionar, 

as motivações subjacentes e a importância e significado dos objetos. De seguida é referida a 

metodologia utilizada para a realização do estudo de coleções e indicado o modelo de estudo 

de coleções usado. O capítulo que se segue relaciona-se com a análise da coleção da Casa-

Museu Soledade Malvar, debruçando-se sobretudo no estudo da pintura “Um riacho” 

(Milheiroz). Este capítulo é seccionado em subcapítulos que abordam as questões em torno 

da descrição da peça, as informações sobre a sua história, o contexto cultural e artístico da 

época em que se disseminou o Naturalismo e ainda o significado da obra de pintura para 

Soledade Malvar. 

Posteriormente é analisada a história do edifício onde atualmente se encontra a 

CMSM e as transformações ocorridas neste espaço. Tratando-se de uma análise a uma 

instituição museológica que se autodenomina de “casa-museu”, julgou-se importante 

efetuar uma reflexão sobre o conceito.  

Por fim, são descritas as atividades complementares de estágio realizadas e 

apresentam-se reflexões sobre a importância que estas tiveram para a produção do trabalho 

escrito. De entre as várias atividades concretizadas, é referido de forma mais aprofundada o 

processo de revisão das fichas de inventário de pintura e de produção de um inventário 

retrospetivo.  

O resultado deste Relatório de estágio foi influenciado por algumas vicissitudes. O 

confinamento causado pela disseminação do vírus Covid-19 impossibilitou a concretização 

do estágio na sua totalidade e incapacitou a realização de algumas atividades na Casa-Museu 

Soledade Malvar. A limitação do acesso a bibliotecas e museus, entre o mês de março e de 

junho, resultou na necessidade de pensar em novas formas de ultrapassar problemas e de 

adquirir dados importantes para a investigação. Apesar dos obstáculos, espera-se que as 

informações recolhidas e os documentos elaborados possam ter contribuído para tornar o 

inventário de pintura mais completo. Pretende-se igualmente ter contribuído para o 

enriquecimento dos conhecimentos sobre a pintura “Um riacho” (Milheiroz) e para a 

organização e sistematização de dados sobre a evolução da CMSM. 
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1. Cultura material, colecionismo e significados dos objetos 

1.1.   A cultura material e as suas diversas interpretações  

 A abordagem à temática dos objetos na teoria social contemporânea tem vindo a 

aumentar. Diferentes áreas do conhecimento como a Museologia, a antropologia e a cultura 

material revelam uma perceção da “capacidade performativa e integradora dos objetos para 

ajudar a construir aquilo a que chamamos sociedade” (Semedo, Fontal & Ibanez, 2017, p.8).  

Várias são as áreas do conhecimento interessadas em abordar o conceito de cultura 

material, tais como a antropologia, a arqueologia ou a sociologia. O resultado desta adesão 

ao tema é a proliferação de um grande número de artigos e livros que se dedicam a esta 

problemática. Apesar da diversidade de estudos e investigações, entende-se que nenhuma 

disciplina é capaz de abordar, na sua totalidade, todas as questões referentes à cultura 

material (Tilley, 2006, p.1). Ora, tendo em consideração a existência de um grande número 

de autores que refletem sobre este assunto, serão aqui apresentadas as perspetivas de 

alguns deles, que causaram impacto nesta área. 

Um dos investigadores que se dedica a esta temática é Daniel Miller (1994), no seu 

texto Things ain’t what they used to be. Neste, são referidas as diversas abordagens para o 

estudo dos objetos. Embora o texto se resuma, maioritariamente, a esta análise, o autor 

introduz o tema afirmando que a cultura material se refere ao estudo das relações 

ambientais e sociais da humanidade, a partir dos objetos produzidos pela mesma (p.13). 

Estas questões são igualmente aprofundadas em The cultural biography of things: 

commoditization as process, da autoria de Kopytoff (1986). Este texto aborda a questão da 

mercantilização terminal (que determina que, após ter sido comprado determinado objeto, 

este não pode ser novamente vendido) (p.75) e da mercantilização restrita (referente a 

objetos inseridos num sistema de trocas muito circunscrito) (p.74). É também discutida a 

questão das singularizações, afirmando-se que existe um conflito entre o universo das coisas 

(composto por diversas classificações que se baseiam em “perceções culturais e 
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idiossincráticas”)1e a capacidade de cada indivíduo criar “inúmeras classes, diferentes 

universos de valor comum”2 (p. 76). 

O texto de Kopytoff propõe que se olhe para a biografia cultural dos objetos da 

mesma forma que se olha para as biografias dos indivíduos (p.66). Esta abordagem defende 

que as mercadorias “devem ser produzidas não apenas materialmente como coisas, mas 

também culturalmente marcadas como sendo um certo tipo de coisa”3 (p.64). Tal como os 

próprios indivíduos, os objetos possuem diversas biografias (de caráter económico, político, 

entre outros) e, dessa forma, um carro pode ser capaz de possuir uma biografia económica 

(ex. valor de venda ou de compra) ou social (ex. história do objeto no seio de determinada 

família) (p.68). Em síntese, a mercadoria é uma atividade cultural e a sua troca é algo 

universal, que pertence à esfera da vida social da humanidade. Porém, o que torna diferente 

cada sociedade é a forma como esse sistema de trocas se relaciona com o sistema social 

(Kopytoff, 1986, p. 68).  

Em Introduction: commodities and the politics of value, Appadurai (1986) refere-se à 

cultura material, focalizando a atenção para o trajeto dos objetos, de forma a poder 

compreender quais são os contextos que permitem tornar determinada coisa em 

mercadoria, já que a “situação em que o seu processo de troca (passado, presente ou futuro) 

por alguma outra constitui o seu traço social relevante”4. O autor explica que as coisas podem 

entrar e sair do estado de mercadoria (p.13) e que a candidatura de alguma coisa a este 

termo se relaciona com os padrões e critérios (de cariz moral e simbólico) de determinado 

contexto social e histórico (p.14). Arjun Appadurai utiliza a expressão “regimes de valor”, 

pressupondo que “o grau de coerência de valor possa ser variável de uma situação e de uma 

mercadoria para a outra”5 e conclui que o processo de mercantilização resulta de uma 

                                                           
1 Tradução livre de Kopytoff: “(...) cultural and idiosyncratic perceptions (...)” 

2 Tradução livre de Kopytoff: “(...) innumerable classes, different universes of common value (...)” 

3 Tradução livre de Kopytoff: “(...) commodities must be not only produced materially as things, but 
also culturally marked as being a certain kind of thing” 

4 Tradução livre de Appadurai: “(...) the situation in which its exchangeability (past, present, or future) 
for some other thing is its socially relevant” 

5 Tradução livre de Appadurai: “(...) the degree of value coherence may be highly variable from 
situation to situation, and from commodity to commodity” 
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interação de condições sociais, culturais e temporais (p.15). Concluindo, o autor pretende 

afirmar que somos condicionados por uma visão de que as coisas não possuem significados 

para além das “transações, atribuições e motivações” que os indivíduos lhes atribuem e o 

seu objetivo é mostrar que os significados se encontram nos usos, formas e trajetórias. Por 

essa razão, devemos observar esses trajetos de modo a compreendermos “as transações e 

os cálculos humanos que dão vida às coisas”6 (p.5).  

Esta temática é também abordada por Christopher Tilley (2006) autor da introdução 

à obra Handbook of material culture. Este texto foca-se, sobretudo, na apresentação da 

história da criação da cultura material e da sua evolução e transformação ao longo dos anos 

(p.1). O investigador argumenta, inclusivamente, que a materialidade faz parte da cultura 

das sociedades e que é fundamental para perceber as diversas esferas sociais e culturais. A 

visão que Tilley revela é a de que para o estudo da cultura material se deve ter em 

consideração que existe uma forte relação entre objetos e indivíduos e que estes se 

encontram interligados (p.4). Em Interpreting material culture o mesmo autor (1994) 

desenvolve este tema, apontando que a cultura material se trata de uma forma de 

comunicação e que está integrada na prática social (p.70). O investigador aponta ainda que 

um objeto possui significados múltiplos e diferentes, que estão dependentes do contexto em 

que se inserem ou do indivíduo que os interpreta (p.72).      

Para finalizar, também Chris Gosden (2006) se debruçou sobre estas questões. O 

autor afirma que, apesar de o ser humano aprender a utilizar ou a fazer determinada coisa a 

partir de instruções verbais, os objetos são aqueles que realmente nos ensinam. Para 

exemplificar, Gosden dá o exemplo de uma bicicleta e explica que apenas ao utilizá-la se 

aprende verdadeiramente a andar. Ou seja, é essencial a interação com o objeto para 

aprender o que poderá falhar ou funcionar (p.425). Gosden defende que os artefactos 

produzem formas de pensamento e categorias. Ele explica a afirmação afirmando que o ser 

humano cria determinados conceitos, como número ou peso, como resultado da utilização 

dos objetos. Refere também que o ser humano aglomera vários objetos, que se relacionam 

pelas suas semelhanças, dentro de uma categoria (por exemplo, cestas ou vasos) (p.440). 

                                                           

6 Tradução livre de Appadurai: “(...) we can interpret the human transactions and calculations that 

enliven things” 
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Para comprovar esta relação entre artefactos e indivíduos, o autor argumenta que os 

primeiros são criados consoante um determinado estilo ou formato, pois existe uma forma 

tradicional de os executar. O que se altera é apenas a originalidade do indivíduo que produz 

um artefacto específico. Ou seja, as escolhas criadas no passado ajudam a moldar as escolhas 

que são criadas na atualidade (p.440). 

1.2.  A coleção – definição e questões inerentes 

Antes de se proceder à apresentação da CMSM e das suas coleções, torna-se 

fundamental abordar, primeiramente, as questões relacionadas com o conceito de coleção 

e a importância dos objetos enquanto detentores de significado.  

De acordo com Pomian, em Enciclopédia Einaudi, a coleção é definida como:  

qualquer conjunto de objetos, naturais ou artificiais, mantidos temporária ou 

definitivamente fora do circuito das atividades económicas, sujeitos a uma proteção 

especial num local fechado, preparado para este fim, e expostos ao olhar do público 

pela instituição que os abriga ou pelo seu proprietário (Pomian, 1993, p.53).  

 Já Baudrillard (1993, p.98) faz questão de acentuar que os objetos que fazem parte 

da coleção podem espelhar o próprio indivíduo que coleciona. Estes são fruto de uma paixão, 

de uma relação de afeição entre objeto e colecionador (Baudrillard, 1993, p. 96).  

Pearce refere-se às coleções, afirmando que “(…) reunião não utilitária, um 

relacionamento interno ou intrínseco entre as coisas reunidas – objetivamente 'classificadas' 

ou não – e a visão subjetiva do proprietário são todos atributos significativos de uma coleção 

(…)”7(1994a, p.159). Acrescenta ainda que, a partir do momento em que o proprietário 

define um conjunto de objetos como coleção, a escolha, a aquisição e a exclusão de 

determinadas peças torna-se intencional. Para concluir, a autora afirma que toda a coleção 

                                                           

7 Tradução livre de Pearce: “(...) non-utilitarian gathering, an internal or intrinsic relationship between 
the things gathered—whether objectively ‘classified’ or not—and the subjective view of the owner are 
all significant attributes of a collection (...)” 
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é vista como algo mais do que simplesmente a soma de todos os objetos. Esta adquire um 

determinado valor e torna-se parte da identidade do colecionador (Pearce, 1994a, p.159). 

A coleção é considerada como um testemunho da sua personalidade, gostos e 

interesses ou curiosidades intelectuais do seu proprietário, podendo ainda espelhar a sua 

riqueza (Pomian, 1984, p.54). Ela é uma extensão do ser humano e, como tal, perdê-la 

significaria igualmente ver a identidade do indivíduo ser diminuída (Belk, 1994, p.321).  

Lembrando a definição de coleção de Pomian, a partir do momento em que qualquer 

objeto passa a incorporar o acervo de um museu, este adquire uma função de raridade e 

autenticidade, que substitui as funções práticas que eventualmente detinha. Essa aura é 

manifestada através da exposição destes objetos ao visitante para que esteja ao alcance da 

visão, mas afastado do toque. (Pomian, 1984, p.53). 

As instituições museológicas possuem coleções, pois acreditam que estas têm uma 

grande importância e são capazes de transmitir informações sobre a própria natureza e 

condição humanas (Alexander, 2008, p.188). Por vezes, surge um momento em que os dois 

universos distintos das coleções privadas e públicas se tocam. Preocupados com o futuro das 

coleções a que tanta dedicação investiram, os colecionadores privados veem nos museus 

uma segurança e um apoio. Muitas vezes, como forma de perpetuar o nome dos 

colecionadores e evitar que os objetos se dispersem, as coleções são doadas aos museus, 

espaços considerados mais adequados para a sua preservação (Alexander, 2008, p.190).  

1.3. O colecionador e a sua origem – comportamentos e razões que 

levam a colecionar 

 Seja por uma questão de distinção social, reconhecimento, procura de imortalização 

ou de conhecimento (Alexander, 1979, p.9), uma coleção pode ser criada por diversas razões. 

Pode surgir ao receber um presente ou a partir da descoberta de um objeto que desperte 

grande interesse e que propicie a necessidade de adquirir outros semelhantes (Alexander, 

1979, p. 318). 

 De forma a refletir sobre os tipos de colecionadores e as distintas formas de 

colecionar é importante realçar a contribuição de Danet e Katriel (1986) em Books, 
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butterflies, Botticellis: a life-span perspective on collecting e de Pearce (1994), em Collecting 

reconsidered. 

Em Collectors and collecting, Russell Belk descreve a divisão de Danet e Katriel em 

dois tipos distintos de colecionadores (tipo A e tipo B), que, por vezes, se incorporam num 

só. O tipo A utiliza razões afetivas ao selecionar os objetos, enquanto que o tipo B opta por 

critérios cognitivos e visa aprofundar os seus conhecimentos (como citado em Belk 1994, 

p.320). Quanto aos tipos de coleção Susan Pearce (1994b) divide-os em três. O primeiro 

denomina-se “collections as souvenirs” e refere-se aos conjuntos de objetos que se 

relacionam com uma pessoa, ou um conjunto de pessoas, e as suas histórias de vida. 

Caracteriza-se pela sua variedade de objetos e, muitas vezes, chegam às instituições 

museológicas como parte da “memorabilia” de uma figura importante. Este tipo de coleção 

é capaz de transmitir memórias de vivências que pertencem ao passado e de as trazer para 

o futuro (p.195). 

O segundo tipo de coleção é denominado colecionismo de fetiche e relaciona-se com 

o colecionador original (Pearce, 1994b, p.196). Estas coleções são criadas por indivíduos, cujo 

intuito é o de adquirir de forma constante e obsessiva determinados objetos (Pearce, 1994b, 

p.197). A razão que leva a esta acumulação é a existência de uma forte sensação despertada 

pelos objetos, que compele o indivíduo para a obtenção de cada vez mais peças (Pearce, 

1994b, p.200). 

Por fim, é abordada a coleção sistemática. Ao invés de se focar na aquisição de vários 

exemplos do mesmo género de objetos – como ocorre nas coleções fetichistas -, aqui é 

coletado apenas um, que resume todos os outros. Depreende-se, assim, que, para esta forma 

de colecionar, é importante seguir um tipo de organização (Pearce, 1994b, p.201). Os objetos 

são retirados dos seus contextos e reunidos de forma a criar um tipo de classificação (Pearce, 

1994b, p.202).  

Também Belk (1994) sugere uma divisão das coleções em três dimensões distintas – 

a consciente/inconsciente, vertical/horizontal e estruturada/não estruturada. A primeira 

está relacionada com as coleções criadas ao redor de uma temática recorrente, que pode ser 

intencional ou não intencional. A segunda está relacionada com a forma como a coleção é 

distribuída, podendo estar disposta de forma centralizada ou dispersa. A última diz respeito 
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ao tipo de organização da coleção, que pode ser efetuada de forma simétrica (seguindo uma 

ordem) ou aleatória (p. 325). 

De forma a refletir sobre os motivos que podem levar um indivíduo a colecionar é 

analisado o documento de Ruth Formanek (2003), intitulado Why they collect: collectors 

reveal their motivations. A partir da elaboração e distribuição de um questionário a 112 

colecionadores, o autor analisa as respostas e secciona as motivações em cinco categorias 

(p.327). 

A primeira motivação está relacionada com o próprio colecionador e com a procura 

pela manutenção da autoestima a partir da prática de colecionar (Formanek, 2003, p. 331). 

Estes indivíduos descrevem que sentem entusiasmo a partir da aquisição de objetos 

(Formanek, 2003, p. 332) e explicam a importância de possuir algo que mais ninguém tem 

(Formanek, 2003, p. 331). Uma das pessoas mencionou ainda a possibilidade de, a partir 

desta prática, poder apaziguar o sentimento de desânimo ou perda (Formanek, 2003, p. 332). 

A segunda motivação diz respeito à criação de laços com outros colecionadores. 

Revela-se marcante a possibilidade de partilhar entre colecionadores este interesse que têm 

em comum e que faz parte das suas personalidades. Outros descreveram a importância de 

pertencerem a um grupo de colecionadores devido ao status social que tal acarreta 

(Formanek, 2003, p. 331). 

A terceira e quarta motivações têm que ver com o investimento financeiro 

(Formanek, 2003, p.332) e ao interesse na preservação de objetos que fazem parte da 

história, de forma a manterem o passado vivo (Formanek, 2003, p.333).  

Para concluir, o autor apresenta a última motivação – o vício (Formanek, 2003, 

p.331). No documento In Interpreting Objects and Collections também Belk (1994) escreve 

sobre esta motivação e acrescenta que o indivíduo sente uma insegurança, que é 

ultrapassada unicamente a partir da aquisição continuada de novos objetos (p.319). A partir 

do momento em que a coleção existe, nasce igualmente um receio de que a mesma se 

conclua. Isto porque, para alguns, o interesse em colecionar está na procura e aquisição de 

objetos e não apenas na sua posse. De forma a evitar o seu fim, são criadas alternativas, 

como a redefinição da coleção ou a procura de novos objetos de interesse, normalmente 

parecidos com aqueles que já são colecionados (Belk, 1994, p.324). 
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É de realçar que alguns colecionadores nomearam como uma das razões para 

colecionar a vontade de aumentar o domínio sobre determinada área do conhecimento 

(Formanek, 2003, p.331). Também Pomian (1984), em Enciclopedia Einaudi indica que uma 

das motivações de colecionar é o conhecimento científico e histórico que se pode retirar a 

partir da coleção (p.54). 

1.4.  A importância dos objetos e seus significados  

Tal como descrito anteriormente, a coleção refere-se a objetos que, pela relevância 

que adquirem, são protegidos e conservados. Ora, aqui coloca-se uma outra questão: porque 

é que um objeto adquire significado e como é que este se cria?  

A realidade é que um objeto compreende um número infindável de significados. Eles 

são criados porque os objetos estão incluídos em determinado código ou estrutura, sendo 

capazes de transmitir dados sobre “características sociais, sentimentos pessoais e crenças 

religiosas”8 (Hodder, 1994, p.12). 

Em Objects as meaning; or narrating the past Pearce (1994c) faz uma reflexão sobre 

o significado dos objetos, auxiliando e clarificando o leitor a partir da apresentação de um 

exemplo de um casaco utilizado por um militar em contexto de guerra. Este é capaz de 

abordar um evento histórico e um acontecimento também pessoal, que envolve a 

participação de determinado indivíduo na batalha de Waterloo (p.19). A jaqueta está 

intrinsecamente relacionada com a batalha (por ter sido utilizada pelo combatente) e, assim, 

funciona como um signo. Porém, o objeto pode tornar-se um símbolo, quando são criadas 

relações metafóricas à volta deste (p.25).  A autora pretende demonstrar que o significado 

não está unicamente no objeto, pois este só o adquire a partir do momento em que o 

espetador o lê e interpreta, a partir da sua experiência, impulsos criativos e imaginação. O 

objeto é aquele que ativa esse processo e o significado que este pode transmitir é sempre 

incompleto e subjetivo, visto que cada observador o interpreta à sua forma. Assim, este 

revela-se inesgotável e bastante rico (p.26). O exemplo que Pearce apresenta serve para 

expor as potencialidades dos objetos das coleções dos museus e mostrar que estes possuem 

                                                           

8 Tradução livre de Hodder: “(...) social characteristics, personal feelings and religious beliefs” 
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significados. Permite, igualmente, entender o modo como nos relacionamos com a cultura 

material do passado e como tal se relaciona com a forma como construímos o presente 

(p.26). 
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2. Metodologia de investigação  

2.1. Seleção do modelo de estudo de coleção 

Antes de iniciar este processo de investigação, foram analisados os modelos de 

estudo de objetos de Jules Prown (1982), Ray Batchelor (1986), R. Elliot (1982) e Susan Pearce 

(1986), que serviram de base para a definição de uma estrutura metodológica deste estudo 

de coleção. Dentro destes modelos, utilizou-se o de Susan Pearce, por se considerar que se 

enquadra melhor neste género de objetos.  

Esta investigadora sugere uma análise de estudo seccionada em quatro fases. A 

primeira diz respeito ao material, onde é efetuada uma descrição física do objeto e se 

menciona os ornamentos e os vários componentes dos quais este se constitui. Esta fase inclui 

uma identificação das características do seu design, para que sejam elaboradas comparações 

com peças semelhantes (Pearce, 1994d, p.128). Segue-se um estudo da história, que se 

divide em dois momentos. O primeiro é relativo à história do próprio objeto (a sua utilização 

ao longo dos séculos, etc.) e o segundo à sua história dentro da coleção a que atualmente 

pertence (exposições nas quais participou, …) (Pearce, 1994d, p.130). São também analisados 

dados sobre a função da peça – tanto na época em que foi produzida e consumida, como 

atualmente. Por fim, elabora-se um contexto micro e macro. O primeiro refere-se ao 

ambiente em que se insere o objeto (relacionando-o com outros da mesma coleção). Já o 

segundo remete para o contexto que envolve o local onde estava localizado ou onde foi 

fabricado (Pearce, 1994d, p.130). 

Por fim, a museóloga analisa o significado do objeto, tanto na época em que foi 

produzido como na atualidade, reforçando que este tipo de objetos contêm um significado 

emocional não apenas individual, mas igualmente coletivo. Muitos objetos possuem 

significados pertencentes a questões como o prestígio que transmitem ou as questões de 

hierarquia social. Como tal, torna-se fundamental analisar esses contextos (Pearce, 1994d, 

pp.130-131).  

É importante clarificar que este modelo serviu apenas de inspiração e que foi 

adaptado tendo em conta o tipo de peça estudada e as informações recolhidas sobre esta. 

Deste modo, algumas questões foram mais aprofundadas que outras. 
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2.2. Adaptação do modelo ao objeto de estudo  

O processo de estudo da pintura “Um riacho” (Milheiroz) inicia-se com a sua 

descrição física. Para esta primeira fase recorreu-se apenas à observação direta e detalhada 

da obra. Seguiu-se uma definição das técnicas de pintura a óleo e de alla prima e, para tal, 

utilizaram-se documentos bibliográficos sobre técnicas de pintura. 

A fase seguinte diz respeito à história do objeto, onde foram analisados os dados 

biográficos sobre o pintor Júlio Ramos, as características da sua produção artística e as 

possíveis influências de outros autores na sua pintura. Estudou-se igualmente a história desta 

obra no acervo da CMSM, abordando questões como a localização antiga e atual da peça. 

Estas informações adquiriram-se a partir da leitura bibliográfica sobre Júlio Ramos, da 

investigação do acervo da CMSM e da consulta do arquivo da Escola Artística de Soares dos 

Reis, cedido pelo antigo docente, Dr. Manuel Ramos. 

Tendo em conta de que se trata de uma pintura naturalista, foi elaborado um 

contexto sobre a definição do Naturalismo e o seu surgimento, tanto ao nível nacional como 

internacional. Com esta finalidade, procedeu-se à leitura de bibliografia sobre esse 

movimento artístico. 

Posteriormente, foi analisada a função da peça, tendo em conta o seu percurso ao 

longo da sua existência. É, assim, mencionado o momento em que esteve à venda e em que 

passou a fazer parte de uma coleção. Para esta fase de investigação, consultou-se o acervo 

da CMSM e procedeu-se ao envio de vários pedidos de auxílio a antiquários e leilões 

(Apêndice A). 

Por fim estudou-se o significado que a pintura “Um riacho” (Milheiroz) poderia ter 

para a colecionadora Soledade Malvar. Esta fase da investigação foi sustentada pelas 

entrevistas efetuadas e pelo acervo documental da CMSM.   

Com vista a demonstrar o modelo utilizado, foi elaborado o seguinte esquema: 
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Gráfico 1 – Modelo utilizado para o estudo da pintura “Um riacho” (Milheiroz) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação direta 

 
– Descrição da técnica de pintura; 

– Inscrições (assinatura); 

– Estado da peça 

Observação direta 

Bibliografia sobre técnicas de 

pintura 

 

 

   HISTÓRIA DA PINTURA 

– Biografia do autor 

– Comparação de “Um riacho” (Milheiroz) com 

a restante produção artística 

– Comparação de “Um riacho” (Milheiroz) com 

outras obras de naturalistas 

– Proprietários da peça – biografia e estatuto) 

 

Bibliografia sobre Júlio Ramos e 

a sua produção artística 

Bibliografia sobre o naturalismo 

Acervo da CMSM  

Informações de antigos 

funcionários da CMSM e do 

antigo motorista de Soledade 

Malvar 

 

 

HISTÓRIA DA PINTURA NA CASA-MUSEU 

SOLEDADE MALVAR  

– O contexto museológico da pintura (local 

onde foi e está exposta, número de 

inventário, intervenções) 

Análise das fichas de inventário 

Arquivo da CMSM 

Informações de antigos 

funcionários da Casa-Museu 

 

– O contexto histórico e cultural do 

Naturalismo (no geral e em Portugal) 

 

Bibliografia sobre o Naturalismo 

Bibliografia sobre o Naturalismo 

em Portugal 

 

MATERIAL 

-Descrição física do objeto 



 

30 

 

 

 

 

 

 

2.3. Entrevistas – modelo e metodologia 

Durante este processo de investigação efetuaram-se duas entrevistas, que 

resultaram de um trabalho conjunto, elaborado com a colega de estágio, Thalita Sbragio. O 

objetivo da sua realização prende-se com a necessidade de adquirir informações sobre a 

biografia da colecionadora e o processo de transformação da antiga habitação de Soledade 

Malvar em Casa-Museu. De igual modo se pretendia recolher dados relativos à pintura “Um 

riacho” (Milheiroz) e às joias da coleção da CMSM, assim como algumas informações sobre o 

processo de inventariação das peças do acervo desta instituição museológica. 

Estas entrevistas basearam-se no método denominado “História Oral”, área da 

historiografia atual, de grande importância para o entendimento do passado mais recente. 

Esta abordagem nasce enquanto forma de valorizar as recordações dos indivíduos (as suas 

experiências únicas), ao recolher as histórias pessoais a partir da gravação em áudio ou vídeo. 

Nestas histórias são analisadas certas particularidades da realidade do passado que, por 

norma, não se encontra documentada (Mendonça & França, 2013, p.9). Dentro desta 

metodologia, foi utilizada a entrevista temática, que, como apontam os autores Poirier e 

Raybbaut, se incidem sobre a participação de certo indivíduo em determinado tema (como 

citado em Mendonça & França, 2013, p.16) e adequa-se a casos em que o assunto tratado 

faz parte do trajeto de vida dos entrevistados (como o envolvimento em determinado 

acontecimento, ou, neste caso, uma função desempenhada) (Mendonça & França, 2013, 

p.17). 

          SIGNIFICADO 

– Significado da pintura para Soledade 

Malvar 

Acervo da CMSM (informação 

sobre a biografia) 

Informações de amigos e 

familiares de Soledade Malvar 

 

 

Fonte: Autoria própria. Adaptado a partir do modelo de Susan Pearce 
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Tal é sugerido no método de História Oral (Mendonça & França, 2013, p.15), realizou-

se uma pesquisa prévia sobre os assuntos que seriam abordados nas entrevistas. A seleção 

dos entrevistados foi efetuada tendo em conta o conhecimento pessoal que cada um tinha 

sobre diferentes assuntos. O Sr. António, antigo motorista de Soledade Malvar, tem 

conhecimento sobre a biografia da colecionadora e os processos de aquisição das peças 

adquiridas pela mesma. A D. Alexandrina, antiga funcionária da CMSM e responsável pela 

elaboração das mais recentes fichas de inventário desta instituição museológica, possui 

informações sobre o processo de inventariação da CMSM e o período de obras datado de 

1998.  

 Planeou-se previamente a duração destas entrevistas, tendo em conta o método 

utilizado. Visto que o objetivo era o de recolher dados sobre a experiência individual e 

reflexões do entrevistado, estabelecer o tempo suficiente para que essa situação ocorresse. 

Desta forma, foi determinada a duração de 1 hora para cada entrevista.  

Preparou-se um guião de entrevista semiestruturada (Apêndice B) onde se incluíram 

os objetivos da mesma e os procedimentos da sua administração, ou seja, todos os passos 

da entrevista. Para este fim, prepararam-se, em tabela (Apêndice C) as questões a serem 

colocadas e elaborou-se um protocolo de consentimento informado de dados, de maneira a 

poderem ser utilizadas as informações fornecidas. Ambas as entrevistas foram gravadas, com 

o devido consentimento dos dois entrevistados, para que, posteriormente, pudessem ser 

transcritas e analisadas.9 

Estas entrevistas concretizaram-se em duas datas distintas: a 1.ª foi realizada no dia 

16 junho de 2020, com Alexandrina Costa e a 2.ª no dia 23 de julho, com António Carvalho. 

Estas ocorreram na sala do 1.º piso da CMSM, permitindo aos entrevistados recordar alguns 

detalhes que pudessem ser importantes para a pesquisa.  As questões foram colocadas por 

ambas as estagiárias, tendo em conta os temas de investigação de cada uma.  Durante as 

duas entrevistas, algumas questões foram pouco aprofundadas, ou pela falta de 

conhecimento profundo relacionado com as mesmas, ou pela falta de memória. Em grande 

                                                           

9 As entrevistas cumpriram todos os requisitos do regulamento da comissão de ética da 
Universidade do Porto, relacionados com o tratamento de dados 



 

32 

 

parte das vezes, focalizou-se uma maior atenção em pequenos detalhes, que não 

contribuíram para a recolha de informações.  
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3. Casa-Museu Soledade Malvar 

3.1. A Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão 

A partir da viragem do século XX para o XXI, a autarquia manifestou um interesse 

progressivo na elaboração de um projeto cultural sustentado, que culminou na criação de 

várias instituições museológicas (Costa, 2011, p.300). Apesar da existência de um número 

considerável de museus no concelho famalicense, sentia-se uma falta de cooperação entre 

estes e a inexistência de um plano estratégico definido de marketing e comunicação (Costa, 

2011, p.301).   

Antes da criação da RMVNF, as instituições museológicas municipais eram geridas 

pelo Departamento de Educação e Cultura (Costa, 2011, p.301). A criação desta Rede surge 

a partir da consciencialização de que o isolamento de cada museu não é a melhor opção e 

que os resultados seriam mais positivos se houvesse um aproveitamento das potencialidades 

de cada um (Costa, 2011, p.302). De forma a prosseguir esta ideia, foi elaborado um plenário, 

no dia 1 de abril de 2009, com os responsáveis por onze unidades museológicas existentes, 

ou em fase de implementação no concelho, onde foi nomeado um Grupo de trabalho 

responsável por criar um plano de ação. A partir dessa data surgiram novas reuniões com 

objetivos como os de definir um logótipo e criar programas de atividades comuns (Costa, 

2011, p.306). Com o intuito de tornar o património cultural do concelho um potenciador de 

visitação turística, a RMVNF foi criada em novembro de 2012, (Câmara Municipal de 

Famalicão, 2012a).  

Numa fase posterior surge uma preocupação em mudar de paradigma. Refletindo 

sobre a importância da Rede e do “papel ativo” que esta poderia desempenhar na região, 

criou-se um processo de reflexão sobre o papel de cada instituição museológica, a sua missão 

e desafios para o futuro, elaborada a partir de uma “metodologia de mediação, participada 

e colaborativa” (Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, 2019, p.14).  Chegando à 

conclusão de que alguns museus não apresentavam uma missão definida, foi proposta a 

criação de uma declaração de missão (Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, 2019, 

p.14). O resultado foi a publicação do documento “Definir a missão… da necessidade ao 

desafio”, que apresenta a visão, missão, objetivos, ações e palavras de servem de inspiração 

para a equipa de cada instituição museológica.  
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A RMVNF tem como foco a criação de uma relação de cooperação e apoio entre os 

vários museus, que permitirá o desenvolvimento sustentado do território famalicense 

(Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2018, p.1). Uma das questões fundamentais 

para esta Rede é a importância de a tornar inclusiva. Tal é compreendido pelo foco que é 

dado na proteção da herança patrimonial do concelho e na preocupação com a comunidade 

e seu desenvolvimento a partir de um sistema pedagógico e educativo. A estas razões, junta-

se ainda um interesse em promover a identidade da região e da comunidade que aí habita 

(Câmara Municipal de Famalicão, 2012).  

Dos doze museus da RMVNF, três já integravam a Rede Portuguesa de Museus, sendo 

estes a Casa de Camilo (2001) – Museu Centro de Estudos, Museu Bernardino Machado 

(2002) e o Museu Fundação Cupertino Miranda – Centro Português do Surrealismo (2003). 

Os restantes são o Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado, Museu da Indústria 

Têxtil da Bacia do Ave, Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves, o Museu do 

Automóvel, Museu da Guerra Colonial, Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa, Museu da 

Confraria da Nossa Senhora do Carmo de Lemenhe, Museu Cívico e Religioso de Mouquim e 

a CMSM (Câmara Municipal de Famalicão, 2012b, p.2) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa que indica os museus pertencentes à Rede de 
Museus de Vila Nova de Famalicão 

Fonte: Câmara Municipal de Loures (2017). IV Encontro 

Nacional de Centros de Documentação de Museus (p.13) 
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De todas as instituições museológicas mencionadas, tanto a CMSM como a Casa de 

Camilo (Figura 2) se enquadram na categoria de “casa-museu”. O que de comum possuem é 

o facto de terem servido de local de residência durante o período de vida de duas figuras que 

se mostraram significantes para o conselho famalicense. Porém, existem algumas diferenças 

no tratamento de ambos os espaços. Enquanto um opta por manter uma aparência mais 

aproximada ao que seria o edifício inicialmente (mantendo o pavimento em madeira e uma 

organização dos objetos semelhante à original), o outro prefere transmitir um ambiente mais 

museológico (a partir da substituição dos pavimentos originais por pavimentos em pedra). 

Porém, ambas revelam ao visitante um espaço recheado de diversidade de objetos artísticos, 

que se conjugam e convivem em plena harmonia. 

 

 

    

 

 

 

 

3.2.   A Casa-Museu Soledade Malvar e a sua coleção 

A CMSM, na qual se realizou este estágio, enquadra-se na RMVNF, que integra 

atualmente doze unidades museológicas com caráter de museu ou coleção visitável, à luz da 

Lei-Quadro dos Museus Portugueses (AR, n.º 47/2004, 2004, pp.1-2). Esta instituição 

museológica, que integra a RMVNF, tem a sua génese em 1998, após a doação, por parte de 

Maria da Soledade Malvar Ramos Osório, da sua coleção de arte e imóvel. A sua criação vem 

do interesse por parte da antiquária de doar ao povo os objetos que ia adquirindo. Neste 

espaço estão expostas ao público as mais variadas antiguidades que pertenceram a Soledade 

Malvar. Para além do acervo museológico, é possível visitar as diversas exposições 

Fonte: https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/casa-de-

camilo-museu-centro-de-estudos 

Figura 2 – Escritório da Casa de Camilo 
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temporárias, expostas na galeria situada no piso térreo (Câmara Municipal de Vila Nova de 

Famalicão, 2018, p.36). 

Este espaço museológico tenciona “ser um lugar de encontro entre gerações e de 

educação, que permita o desenvolvimento pleno de cada pessoa na sua relação com a 

comunidade local” (Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, 2019, p.49). Os seus 

objetivos prendem-se com o dever de proporcionar à população o acesso (físico, social e 

intelectual) à coleção e à programação da CMSM. Tenciona-se igualmente transmitir aos 

visitantes o conhecimento sobre Soledade Malvar enquanto colecionadora e divulgar o seu 

legado (Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, 2019, p.50). 

Localizada na Avenida 25 de abril, uma das ruas principais de Vila Nova de Famalicão, 

a CMSM é marcada pela diversidade de objetos que oferece. Os 553 objetos que possui 

(segundo a análise das fichas de inventário de todas as peças), dividem-se em 13 categorias, 

sobressaindo, em maior número, as peças de cerâmica, ourivesaria e mobiliário (Gráfico 2). 

Entre as sete esculturas existentes nesta instituição museológica, destaca-se a imagem em 

terracota de Santa Margarida e a de Santo António, em pedra, que ocupam um lugar de 

destaque no local onde são exibidas. A cerâmica, composta por 167 objetos, concentra-se 

num armário, situado no 1.º piso, embora exista também dispersa um pouco por todas as 

salas de exposição. Existem ainda 15 fotografias, que retratam Soledade Malvar ou membros 

da sua família, 11 objetos enquadrados na categoria têxteis –  como tapeçaria ou vestuário 

de criança –  e 28 de numismática, onde se incluem algumas moedas em liga de metal. Estes 

objetos, que podem ser visitados atualmente na CMSM, resultam da doação de parte da 

coleção que Soledade Malvar possuía e que construiu ao longo da sua vida.  
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Várias peças, escolhidas criteriosamente, foram adquiridas em antiquários que a 

colecionadora frequentava (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2002b), ou em 

leilões, localizados na cidade do Porto e de Lisboa (A. Carvalho, comunicação pessoal, 23 de 

junho, 2020). António Carvalho (comunicação pessoal, 23 de junho, 2020) explica que 

Soledade Malvar tinha “(…) um leiloeiro, que era muito amigo dela, através do José Régio, 

informava sempre de coisas que ela gostava”.  

A restante parte da sua coleção foi doada a pessoas com as quais a colecionadora 

tinha maior proximidade. O processo de doação destas peças data de 1998 e é descrito na 

escritura de 9 de fevereiro do mesmo ano (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 

1998, pp.4-7). 

Os objetos em acervo da Casa-Museu foram inventariados, embora nunca tenha sido 

efetuado um estudo de coleção aprofundado sobre os mesmos. Do mesmo modo, não se 

conhecem estudos de investigação sobre a biografia de Soledade Malvar e a história da Casa-

167

7

70

15
1 7

77

28

94

14
21

11

34

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Nº

OBJETOS POR CATEGORIAS

Cerâmica Escultura Espólio documental Fotografia

Gravura Metais Mobiliário Numismática

Ourivesaria Outros Pintura Têxteis

Vidros
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Museu. Os únicos documentos (dos quais se tem conhecimento) que abordam estas 

questões são a tese de doutoramento de Marta Moreira “Da casa ao museu – adaptações 

arquitetónicas nas casas-museu em Portugal” e a dissertação de mestrado “10 anos de 

reflexão sobre Casas-Museu em Portugal”, de António Ponte. Ambas analisam a temática das 

casas-museu em Portugal, mencionando a CMSM de forma escassa.  

De todo o acervo existente, a grande maioria encontra-se exposta e está 

inventariada, com dados respeitantes à denominação, autoria e cronologia, proprietário, 

dimensões, inscrições, número de inventário, técnicas, estado de conservação, local onde os 

objetos se encontram expostos e data da sua incorporação. A maior parte está incluída no 

sistema de gestão de património cultural, intitulado In Patrimonium.net, diminuindo, assim, 

o risco de perda da informação. Em reserva estão alguns objetos como pinturas (6 

exemplares) e fotografias, envoltas em espuma de polietileno e posicionadas numa estante 

de metal, ou encostadas a uma parede e colocadas no chão, sobre placas de cartão. Tal como 

acontece em diversas casas-museu (tal como a Casa de Camilo, anteriormente referida), 

também aqui se opta por não legendar os objetos, para que não se perca a envolvência e o 

ambiente típicos do espaço doméstico. 

Tratando-se de uma Casa-Museu, todos os objetos, de categorias distintas, convivem 

no mesmo espaço (à exceção da coleção de joias, localizada numa sala própria, no 2.º piso, 

dotada de condições específicas de segurança, tendo em conta a natureza da coleção). 

3.2.1.   A coleção de pintura 

A coleção de pintura, composta por 21 objetos (Figura 2), é fruto da doação de 

Soledade Malvar ao Município de Vila Nova de Famalicão, tal como as restantes peças 

existentes nesta Casa-Museu. Em 1998, a colecionadora acordou doar 414 peças ao 

Município (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 1998, p. 2), agrupadas em 3 

categorias distintas: “Mobiliário, Porcelanas e Esculturas”; “Ourivesaria” e “Pintura” (Câmara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão, 1998, p. 2). 
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Figura 3 – Coleção de pintura da CMSM 

 

Segundo as informações existentes nas fichas de inventário dos objetos de pintura 

datadas de 2011 e criadas por Alexandrina Costa e Pedro Costa, as doações são efetuadas 

em duas datações distintas. A maioria das pinturas foi incorporada no ano de 1997 e as 

restantes no ano de 2003. Existe apenas um caso excecional em que a data de incorporação 

varia dependendo da informação indicada nas fichas de inventário (num desses documentos 

é apontado o ano de 2003 e noutro o de 2007).   

Desde a doação inicial foram efetuadas modificações. Alguns objetos foram 

eliminados da coleção da CMSM e regressaram à posse da colecionadora. Por outro lado, 

registou-se igualmente a doação de novos objetos.  Num documento datado de 2000, é feita 

uma atualização dos dados sobre o acervo, sendo acrescentadas 10 novas peças (Anexo A) 

ao primeiro inventário e retiradas 28 (Anexo B). Em 2007, o anterior responsável pela CMSM 

envia ao Diretor do Departamento de Educação e Cultura uma lista atualizada de oito novos 

objetos doados por Soledade Malvar (Anexo C).  

Fonte: Autoria própria 
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Em exposição encontram-se 15 objetos de pintura (Apêndice D). Destes, apenas um 

se localiza entre o rés-do-chão e o 1º. piso. Um total de 8 pinturas são exibidas no 1º. andar, 

local onde se concentram em maior número. Já no 2º. piso estão expostas apenas cinco. 

Situada entre o 1º. e o 2º. piso, encontra-se apenas uma pintura.  

Destes objetos, apenas 6 estão identificados quanto à autoria. Em relação às 

informações sobre a cronologia, raras são as obras que estão associadas a um determinado 

século (conhece-se a datação de apenas três, cuja data está inscrita na tela). Mesmo assim, 

a partir da recolha de informações sobre o autor, é possível afirmar que a maioria dos objetos 

remetem para o século XIX e XX.  

Ao todo, existem 14 óleos sobre tela. Para as restantes pinturas são utilizadas as 

técnicas de óleo sobre pergaminho, sobre cobre ou sobre madeira. Existe ainda um caso 

particular de uma pintura a aguarela sobre papel (Apêndice E). 

A temática religiosa é a que apresenta maior incidência nesta coleção, embora 

também existam pinturas de natureza-morta, paisagem e retrato. Quanto às dimensões, as 

peças revelam diversidade, podendo observar-se algumas em tamanho mais reduzido (de 

exemplo, a obra exposta no 2.º piso) (Figura 4) e outras de maior dimensão (com destaque 

para a pintura, situada entre o 1º. e o 2º. andar da CMSM) (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5 – Obra de pintura, de grande 
dimensão, da coleção da CMSM 

Figura 4 – Obra de pintura, de 
pequena dimensão, da coleção da 
CMSM 

Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria 
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Os próprios formatos dos objetos diferem, do quadrangular e retangular ao circular. 

As molduras que acompanham estas pinturas vão desde o formato mais simples ao mais 

elaborado e pormenorizado, exibindo detalhes que lhes acrescentam leitura. Algumas destas 

peças apresentam inscrições, que revelam informações relativamente ao fabrico ou ao título. 

Quanto ao seu estado de conservação geral, este revela-se bom, mesmo sem a ocorrência 

de intervenções de restauro. 

Ao analisar as fichas de inventário de cada peça, conclui-se que apenas 7 foram 

avaliadas quanto ao seu valor financeiro. Esta avaliação foi efetuada por Adriano Amaral que, 

segundo Alexandrina Costa (comunicação pessoal, 16 de junho, 2020) “era um professor no 

Porto, tinha também um atelier de restauro de pintura”. 

No âmbito do estágio foi selecionada apenas uma pintura para o desenvolvimento 

do seu estudo e investigação. Esta opção tem em conta fatores como o tempo disponível e o 

desconhecimento da autoria de grande parte das obras existentes em acervo.  Porém, ao 

selecionar apenas um objeto, foi possível aprofundar outras questões que possam ter 

utilidade prática na Casa-Museu (como a revisão das fichas de inventário).  
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4. A pintura “Um riacho” (Milheiroz) e os seus contextos 

4.1.   Contexto sociocultural do naturalismo 

A obra de Júlio Ramos enquadra-se no movimento artístico denominado 

naturalismo, sendo assim útil abordar o contexto histórico, social e cultural que levou ao seu 

desenvolvimento e proliferação. 

Nas artes plásticas, o termo naturalismo foi abordado por críticos de arte como Émile 

Zola, Baudelaire e Castagnary (Guinsburg, 2017, pp.1142-1146). Este último foi importante, 

pois, em 1963, afirmou que existia uma “escola naturalista”, caracterizada pela “expressão 

da vida em todas as suas formas e em todos os seus níveis” (Guinsburg, 2017, p.1143). Estes 

artistas são exaltados por trazerem uma ligação renovada do ser humano com a natureza e 

por serem capazes de representar tanto a vida rural como a citadina. Mas mais importante, 

estes pintores souberam representar, de forma reflexiva, a própria época em que viviam, 

levantando questões relacionadas com a moralidade e utilidade da arte (Guinsburg, 2017, 

p.1143). Quanto à definição do conceito “naturalismo”, Zola defende a importância da 

representação consoante a interpretação de cada artista – “(…) de maneira própria (…)” 

(Guinsburg, 2017, p.1150) – abolindo toda a representação mimética.  

Considera-se que o naturalismo se aproxima do realismo pela utilização de temas do 

quotidiano, embora se distanciem pelo caráter de moralidade depositado nas obras realistas, 

que ao naturalismo não interessa (Guinsburg, 2017, p.1181). As ligações ao impressionismo 

são as mais evidentes, tal como a crítica oitocentista faz questão de reforçar. As diferenças 

encontram-se na forma como o tema é tratado, sendo que os impressionistas o utilizam 

como pretexto para trabalhar os efeitos de luz, ignorando noções pictóricas como o desenho-

contorno ou a perspetiva geométrica (Guinsburg, 2017, p.1179). Na Escola de Barbizon nasce 

um tipo de representação estética, constituída por um grupo de artistas que defende a 

observação direta da natureza (Guinsburg, 2017, p.177), a utilização de efeitos de luz 

(Assunção, 2015, p. 23) e a “poética do ar livre”, “da qual se originava um modo de sentir 

singular” (Guinsburg, 2017, p.1773). Já mencionado por Zola, considera-se, de forma geral, 

que os dois artistas, Daubigny e Corot, assim como toda a Escola de Barbizon, são exemplos 

fundamentais do estilo naturalista (Guinsburg, 2017, p.1773). Deste modo, o “Naturalismo 
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de Barbizon” surge “enquanto forma de estar na pintura”, que, posteriormente, culminará 

na criação do Impressionismo (Assunção, 2015, p. 23).  

Vivia-se, em meados do século XIX, uma alteração do centro artístico de Roma para 

Paris. Consequência desta transformação foi o crescimento do interesse, por parte dos 

artistas portugueses, em participar neste ambiente cultural. Em Portugal, a partir de 1865, 

tornam-se comuns as pensões oficiais para que os alunos de academias de Belas-Artes 

terminassem os estudos na École de Beaux Arts de Paris (França, 2002, p.69). 

Durante a sua estadia, dois pintores – Marques de Oliveira e Silva Porto –  

experienciaram uma nova prática artística, influenciada pelos pintores de Barbizon. Esta 

influência contribuiu para a formação do “Grupo do Leão” e para dar a conhecer à sociedade 

portuguesa uma nova corrente artística, denominada naturalismo. A ação deste grupo foi 

fundamental para que esta vertente fosse disseminada e criasse um real impacto na prática 

artística de pintores nos finais do século XIX e no início do XX (França, 2002, p.70). 

Este contacto com as novas práticas artísticas, trouxe para a arte portuguesa um 

novo rumo. Regressados de Paris, alguns artistas ocuparam cargos importantes no ensino 

artístico – Marques de Oliveira iniciou a sua carreira de professor na Academia Portuense de 

Belas-Artes do Porto e Silva Porto começou a lecionar pintura de paisagem na Academia de 

Belas Artes de Lisboa (França, 2002, p.69). Para além destas duas figuras importantes para o 

naturalismo português, destaca-se, igualmente, Henrique Pousão e outros como João Vaz, 

Artur Loureiro e Sousa Pinto (França, 2002, p.74). 

O naturalismo continuou a prosperar com o auxílio de D. Carlos de Bragança e Carlos 

Reis. Este último foi substituto de Silva Porto como docente na Academia de Belas-Artes 

lisboeta e responsável por formar mais do que uma geração de pintores de paisagem (França, 

2002, p.75). 

Os finais de oitocentos e inícios de novecentos ficam marcados pela pintura de 

paisagem, destacando-se artistas influenciados por naturalistas de primeira geração (França, 

2002, p.77), com um enfoque numa representação “sentidamente regionalista” (Rosmaninho, 

2018, p.96). Entre vários nomes que marcaram esse período encontra-se Júlio Ramos (França, 

2002, p.77). 
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4.2.         Júlio Ramos – a vida de um artista 

A pintura denominada “Um riacho” (Milheiroz) tem como autor o pintor naturalista 

Júlio Ramos, nascido a 21 de julho de 1868, na cidade do Porto, freguesia da Sé. Embora seja 

filho natural de David Ramos, foi registado como filho de Maria Preciosa de Sousa e António 

Caetano Ferreira (Universidade Digital / Gestão de Informação, 2009) (Apêndice F). 

Aluno da Academia Portuense de Belas Artes, Júlio Ramos teve como professores 

Marques de Oliveira, Geraldo Sardinha, João Correia e Soares dos Reis (Universidade Digital 

/ Gestão de Informação, 2009). Continuou o seu percurso de formação na École de Beaux-

Arts, em Paris, onde estudou desde 1891 até 1897, enquanto bolseiro do Estado português 

(Piloto & Santos, 1998, p.22). Nesta cidade frequentou também os ateliers de Jean Paul 

Laurens, Benjamin Constant (Vasconcelos, 2012, p.123) e de Julien (Pamplona, 1991, p.15). 

Contactou com o arquiteto Marques da Silva, do qual foi colega na Escola Portuense de Belas 

Artes. A sua ligação manteve-se quando ambos se deslocaram para Paris e, posteriormente, 

lecionaram na Escola Faria Guimarães (Vasconcelos, 2012, p.125). Sobre esta relação sabe-

se, também, que Marques da Silva adquiriu uma das obras de Júlio Ramos, denominada 

Caminho sob ramadas (Vasconcelos, 2012, p.202). 

Ao longo da sua vida artística, este pintor participou em diversas exposições 

(Apêndice G). Destaca-se a Exposição Internacional de Berlim, de 1896, onde vendeu a 

pintura A filha do caseiro e a Exposição Universal de Paris, de 1900, onde expôs a pintura 

Entrada dos Barcos, que lhe rendeu a 3.ª medalha. De igual importância foi a sua participação 

em duas Exposições Universais do Rio de Janeiro, datadas de 1908 e 1912, onde recebeu 

duas medalhas de ouro (Pamplona, 1991, p.15). Foi no Brasil que expôs as obras Efeito de 

crepúsculo, Entrada dos barcos, Fim da tarde e Tranquilidade (Araújo, 2018, p.532). Júlio 

Ramos recebeu também uma menção honrosa, em 1886, com um concurso de desenho, e o 

prémio “Soares dos Reis”, em 1888 (Piloto & Santos, 1998, p.22).  

Para além da expressão plástica, este artista escreveu sobre diversos assuntos, como 

a arquitetura, em vários periódicos: o “Comércio do Porto Ilustrado”, o “Diário de Notícias 

Ilustrado”, a “Ilustração Moderna”, e ainda em “Serões”, “Arte”, “Águia” e o “O Primeiro de 

Janeiro”, do qual foi diretor artístico (Pamplona, 1991, p.15). Foi ainda professor na Escola 

Industrial Faria Guimarães, onde lecionou as disciplinas de Desenho Geral Elementar, 
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Desenho Ornamental, Modelação, Pintura Decorativa e Modelação de Grau Preliminar 

(Trabalhos Oficinais) (Secretaria da Escola Industrial de “Faria Guimarães”, 1930). Esta escola 

é atualmente a Escola Artística de Soares dos Reis, onde é possível encontrar um retrato de 

Júlio Ramos, em alto-relevo e em bronze, da autoria do escultor Sousa Caldas (Figura 6).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Este artista produziu algumas ilustrações para livros, como em “Perfis suaves”, 

“Desorientada”, de Aurora Jardim e na 2.ª edição de “Só”, de António Nobre, do ano de 1898 

(Anexo D), da autoria de António Nobre (Pamplona, 1991, p.15).  Foi também ator cenógrafo, 

tocou violão na Sociedade Dramática d’Amadores da Cidade do Porto e pintou cenários e 

panos de boca no mesmo local (Piloto & Santos, 1998, p. 23). Faleceu no lugar do Freixo 

(freguesia de Guilhabreu, em Vila do Conde) no dia 15 de agosto de 1945 (Piloto & Santos, 

p.11).  

4.3.      “Um riacho” (Milheiroz) – localização e descrição 

O objeto sobre o qual se debruça este estudo encontra-se atualmente em exposição 

permanente, situada na sala do 1.º piso da CMSM. Este espaço é acedido a partir de portas 

de madeira envidraçadas, que se encontram sempre abertas, para que o visitante possa 

entrar e percorrer o espaço.  

Fonte: Acervo da Escola Artística de Soares dos Reis  

Figura 6– Imagem digitalizada do retrato de Júlio Ramos, da autoria de Sousa Caldas 
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Este local apresenta-se como uma sala de jantar, devido à existência de uma mesa 

posta, objeto central do mesmo. Aqui estão expostos um bordado encaixilhado, duas mesas 

(onde estão colocados candeeiros e peças de cerâmica) e um armário em talha, encimado 

por um espelho (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A restante divisão é composta por uma pequena mesa com duas cadeiras, 

posicionadas a um canto, e sobre a qual se colocou um licoreiro. Existe ainda uma 

cómoda/papeleira. Todos os objetos, à exceção da mesa posta, estão localizados junto das 

paredes, para que o visitante possa percorrer facilmente o espaço.  A sala é composta por 

três janelas, que se encontram fechadas, de forma a não danificar os objetos existentes no 

interior. É utilizada a luz artificial (lâmpadas fluorescentes tubulares), ligada 

automaticamente quando o visitante entra.  

A partir deste local é possível aceder-se a um pátio exterior, contudo, normalmente 

as portas de acesso estão encerradas (exceto em momentos de programação educativa ou 

cultural em que se realizam atividades que potenciam o espaço interior e exterior).  

Nesta “sala de jantar” estão expostas cinco pinturas, entre eles a obra “Um riacho” 

(Milheiroz). Esta não se encontra num local de destaque, pelo que não é possível visualizá-la 

Fonte: Autoria própria, 2019 

Figura 7  – Sala do 1.º piso da CMSM 
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logo à entrada da divisão. Está pendurada numa das paredes da entrada, junto a uma mesa, 

que exibe uma caixa de música (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de um objeto de formato retangular, onde domina a verticalidade. Esta é 

composta por duas peças distintas – a moldura, (em madeira, revestida por uma camada de 

tinta de cor dourada) e uma tela (em tecido, onde o artista produziu a pintura). O quadro 

apresenta duas assinaturas do pintor Júlio Ramos (Figura 9). A primeira está posicionada no 

canto inferior direito da tela e a segunda insere-se na parte inferior central da moldura. 

 

Fonte: Autoria própria, 2020 

Fonte: Autoria própria, 2020 

Figura 8  – Pintura “Um riacho” 
(Milheiroz), na sala do 1.º piso da 
CMSM 

Figura 9  – Assinaturas existentes no quadro “Um riacho” (Milheiroz) 
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A pintura representa uma paisagem (Figura 10), composta por um pequeno riacho, 

envolto numa vegetação, de onde se destacam um conjunto de árvores. O foco principal do 

quadro é uma árvore, localizada no centro da tela, para onde as linhas de composição 

convergem. Ao observar a obra, é criada uma sensação de tridimensionalidade, conseguida 

a partir da sobreposição de vários planos. O primeiro, é dominado por uma parte do riacho 

e alguma vegetação, o segundo revela a restante parte do curso de água e um conjunto de 

árvores. O plano que se segue é composto apenas por uma grande mancha de cor, cuja forma 

dá a entender que estamos perante uma montanha, ou um terreno de maior declive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A execução da pintura é efetuada com um maior recurso à mancha, ao invés da linha. 

Tal é percetível a partir da observação da forma como se representam as nuvens, as folhas 

das árvores e grande parte do campo.   

O verde é a cor que predomina na tela, seguida do azul e do branco. O efeito de luz 

é aplicado nesta obra de forma significativa. É possível visualizar pontos de iluminação em 

algumas partes do riacho (a partir da aplicação pontual de linhas horizontais, de cor branca) 

Figura 10 – Pintura "Um riacho" (Milheiroz), 
de Júlio Ramos 

Fonte: Autoria própria, 2019 
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e da vegetação (ao serem utilizadas algumas camadas de tinta de cores mais claras). Para 

esta sensação contribui igualmente a intensidade do azul e do branco utilizados para o céu e 

nuvens. 

Pela observação mais aproximada do quadro é percetível a irregularidade da 

superfície da tela, transmitida a partir da espessura das camadas de tinta, aplicadas a partir 

de um pincel.   

De uma forma geral, a descrição de Adriano de Sá sobre a produção artística de Júlio 

Ramos, referida em “Exposição Retrospectiva e de homenagem ao mestre-pintor Júlio 

Ramos”, adequa-se perfeitamente a esta pintura. Este descreve “(…) as suas anosas 

carvalheiras de troncos rugosos, fortes e resistentes (…)”, “(…) as suas águas límpidas e 

transparentes, onde se reflete o céu! (…)” e ainda “(…) os admiráveis céus claros, de um 

radioso dia de abril sereno! (…)” (Salão Silva Porto, 1943, p. 34). 

O título “Um riacho” (Milheiroz), escrito num pequeno papel, está indicado na parte 

de trás da moldura do quadro (Figura 11), posicionado na parte superior central do mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

4.4.      A técnica “alla prima” e a importância das pinceladas 

Esta obra é executada a óleo sobre tela. Trata-se de uma técnica utilizada desde o 

século XVI, que permite fazer alterações na pintura pelo facto de secar mais lentamente e de 

serem aplicadas camadas subtis (Winsor & Newton, 2002, p.9).  

Fonte: Autoria própria, 2020 

Figura 11 – Título da pintura, descrito na moldura do quadro  
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Algumas técnicas de pintura utilizam tintas a óleo. No caso desta pintura, é adotada 

a “alla prima”, que consiste na aplicação das tintas, efetuada sem a obrigatoriedade de 

aplicar uma camada prévia. Existem algumas variantes, que diferem consoante os artistas. 

Alguns optam por executar um pequeno esboço antes de iniciar a pintura, delineando apenas 

as linhas principais, enquanto outros escolhem traçá-las imediatamente com o pincel. Existe 

ainda a opção de pintar toda a tela com um tom leve, para tornar o fundo menos branco.  

Ao contrário de outras técnicas, onde é utilizado o esfumado ou a velatura, as tintas 

são aplicadas em camadas espessas, de forma a tornarem-se percetíveis quando o produto 

está finalizado. Assim, toda a pintura é executada em húmido sobre húmido desde o início 

da produção da obra até à sua finalização (Elliott, 2007, p.100). Tal como as restantes técnicas 

a óleo, também nesta se prevê a aplicação dos tons negros e dos tons leves primeiramente, 

sugerindo-se que as cores claras sejam mais espessas que as escuras (Elliott, 2007, p.101). 

Dito isto, presume-se que a obra tenha sido realizada num curto espaço de tempo, podendo 

ter sido elaborada no local que o pintor aqui representa.  

Tendo em consideração a anterior descrição da técnica “alla prima”, são percetíveis 

a espessura das camadas de tinta e a opacidade na pintura de Júlio Ramos (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir das diferentes pinceladas, é possível analisar os vários movimentos que o 

artista efetuou à medida que a obra ia sendo elaborada. Ao observar atentamente, são 

Figura 12– Pormenor das camadas utilizadas na pintura 

Fonte: Autoria própria 
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visíveis movimentos mais circulares nas zonas das nuvens e diagonais e verticais na parte da 

vegetação, que envolve o riacho. É igualmente a partir das pinceladas que é possível detetar 

a rapidez e intensidade com que a obra foi elaborada. De uma forma geral, a pintura é 

composta por momentos muito distintos, que contrastam entre gestos contínuos e de maior 

precisão, em determinadas zonas da tela, e a agitação e rapidez de outras. 

Segundo as medições registadas na mais recente ficha de inventário existente nesta 

instituição museológica (datada de 2011 e elaborada por Alexandrina Costa e Pedro Costa) 

(Anexo E), o objeto tem 59 cm de comprimento e 44cm de largura. Medido com moldura, o 

objeto apresenta 75 cm, 60 cm e 5 cm (de comprimento, largura, e profundidade, 

respetivamente). 

O estado de conservação desta peça é classificado como bom10, tendo em conta que 

não se verificam grandes danos na mesma. De uma forma pouco visível, e detetável apenas 

a partir de uma observação atenta, existe uma ligeira rachadura na moldura e algumas 

perdas de tinta na parte inferior da tela (Apêndice H). 

4.5.      O lirismo e a melancolia das paisagens 

Ao observar “Um riacho” (Milheiroz) entende-se que a sua qualidade estética se 

encontra na forma como o artista capta a essência do local representado. Este pintor é capaz 

de transmitir sentimentos e fazer refletir sobre algo que está para lá da simples paisagem 

que o primeiro olhar capta. Tal como afirma Júlio Brandão, em Exposição Retrospectiva e de 

homenagem ao mestre-pintor Júlio Ramos – “O mistério das cousas sente-se nos seus 

quadros” (Salão Silva Porto, 1943, p.17), que, segundo Acácio Lino, são “(…) sempre sinceros, 

luminosos, d’alma e de sentimento” (Salão Silva Porto, 1943, p.19). Esta paisagem 

transparece um certo lirismo, tal como as restantes da autoria de Júlio Ramos. Artur 

Vasconcelos acrescenta a existência de uma certa melancolia e solidão, onde se manifesta a 

própria sensibilidade do autor (Vasconcelos, 2012, p.128).  

                                                           

10 Segundo os critérios de avaliação referidos na página 55, em Normas gerais: artes plásticas 
e artes decorativas, criadas pelo antigo Instituto Português de Museus (atual Direção Geral do 
Património Cultural) 
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Embora não se conheça a datação desta pintura, é possível enquadrá-la numa fase 

artística do pintor, marcada pela execução de paisagens da região do norte de Portugal e 

notáveis pelo seu caráter reflexivo. Esta fase ocorre após o regresso do artista a Portugal, no 

final da sua formação artística em Paris (Universidade Digital / Gestão de Informação, 2009). 

Apresenta características associadas ao naturalismo da Escola de Barbizon, pela 

representação da natureza de uma maneira muito própria (Guinsburg, 2007, p.1773) e pela 

utilização de efeitos de luz (Assunção, 2015, p. 23).   

Tal como assinalam os diversos autores que se referem a este artista, há um claro 

interesse na representação de paisagens, seja de riachos, rios ou árvores. Por vezes, nestas 

pinturas, existe algum elemento que recorda a existência humana, podendo estar 

representado um indivíduo, ou algum tipo de arquitetura (Figura 13). Quanto tal acontece, o 

foco principal é, por diversas vezes, a paisagem, que envolve esses elementos. Tal como 

afirma Artur Vasconcelos, quando descreve a pintura Caminho sobre ramadas: “(…) uma 

personagem caminha (…) e parece estar ali apenas por uma questão técnica, para conferir 

profundidade na diferenciação dos planos”. E finaliza este mesmo raciocínio ao afirmar que: 

“Na verdade o protagonismo recai sobre as sombras de cor violeta que se espalham (…) E é 

nessa mancha violácea que se revê a inquietação da imagem e do pintor” (Vasconcelos, 2012, 

p.128). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13 – Obra Caminho sobre ramadas, de Júlio 
Ramos 

Fonte: Vasconcelos, 2012, p.122 
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Júlio Ramos produziu outras obras de pintura de temáticas distintas. Na sua 

produção artística existem alguns quadros de cenários rurais, inspirados (…) na paz suave do 

campo” (Salão Silva Porto, 1943, p. 23), com figuras humanas ou animais (Figura 14). O artista 

pintou ainda retratos, embora em número reduzido. Alguns destes incluem-se na coleção da 

Santa Casa da Misericórdia do Porto (Pamplona, 1991, p.16). 

Figura 14 – Obra Lavradeira Cuidando do Gado 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como ocorre em “Um riacho” (Milheiroz), grande parte das obras de Júlio Ramos, 

é caracterizada pelo empastelamento das camadas de tinta e pela sobreposição da forma 

sobre o desenho. Porém, quando o destaque são as figuras humanas ou animais, o 

empastelamento torna-se menos evidente. 

Apesar das referências às paisagens diurnas do pintor, existe também uma forte 

menção aos seus crepúsculos, que carregam um tom de nostalgia (Salão Silva Porto, 1943, 

p.19).  Corroborando esta afirmação, Gaspar Baltazar afirma que o entardecer é a hora “que 

mais seduz a alma sensível de Júlio Ramos” (Salão Silva Porto, 1943, p. 23).  

Quanto aos pintores que possam ter influenciado Júlio Ramos, é efetuada uma 

comparação, na obra Exposição retrospectiva e de homenagem ao mestre-pintor Júlio Ramos, 

entre as paisagens crepusculares do artista às de Jean-Baptiste Camille Corot (Figura 15) 

(Salão Silva Porto, 1943, p. 20) e os cursos de água dos seus quadros aos de Charles-François 

Daubigny (Figura 16), afirmando que ambos se revelam “tão límpidos que transparecem o 

céu (Salão Silva Porto, 1943, p.34). 

Fonte: Piloto & Santos, 1998, p. 62 
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É de realçar que Júlio Ramos produziu mais obras em Milheirós, localidade 

pertencente ao concelho da Maia. Apesar de não se ter conseguido localizar a obra Estrada 

de Milheiroz, que Pedro de Aguiar menciona em Exposição Retrospectiva e de homenagem 

ao mestre-pintor Júlio Ramos (Salão Silva Porto, 1943, p. 53), fica comprovada a existência 

de mais pinturas da mesma região, que poderão ter semelhanças com o quadro “Um riacho” 

(Milheiroz). 

Júlio Ramos tinha um atelier, localizado na rua do Campo Lindo, na cidade do Porto, 

próximo do local da sua habitação (Arquivo Municipal do Porto, s.d.). Depreende-se que 

tenha produzido vários quadros neste local, porém, pela influência da Escola de Barbizon na 

sua produção artística, entende-se que possa ter sido adotada a “poética do ar livre” e que 

esta pintura tenha sido executada em Milheirós, no local representado no quadro. A obra 

Júlio Ramos: mestre de idílicos campestres e doirados poentes descreve essa prática de 

representação ao ar livre por parte deste pintor, quando afirma que o artista “deambulava 

como caminheiro errante, com a sua paleta e cavalete, por montes e vales” da freguesia de 

Guilhabreu (Piloto & Santos, 1998, p. 26). Sobre esta questão, a Figura 17 demonstra Júlio 

Ramos a pintar no exterior, embora se enquadre num contexto de pintura de género. Na 

Fonte: 
https://useum.org/artwork/Goath
erd-of-Terni-Camille-Corot-1871 

Fonte: https://useum.org/artwork/Riverbank-with-
Fowl-Charles-Francois-Daubigny 
 

Figura 16 – Obra Goatherd of Terni, 
de Jean-Baptiste Corot 
(Philadelphia Museum of Art) 

Figura 15 – Obra Riverbank with Fowl, de Charles-
François Daubigny (Los Angeles County Museum of 
Art) 

https://useum.org/artwork/Goatherd-of-Terni-Camille-Corot-1871
https://useum.org/artwork/Goatherd-of-Terni-Camille-Corot-1871
https://useum.org/artwork/Riverbank-with-Fowl-Charles-Francois-Daubigny
https://useum.org/artwork/Riverbank-with-Fowl-Charles-Francois-Daubigny
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época em que o artista pintava, existia já um comércio de tintas, telas e outros utensílios de 

pintura, tornando possível produzir obras, como esta, ao ar livre. Informações relativas aos 

materiais de pintura eram divulgadas em periódicos (como o jornal O Jovem Naturalista), 

abordando questões como os óleos, vernizes ou pigmentos. Para além destes dados, os 

produtos e preços eram divulgados em catálogos de vendedores de utensílios de pintura 

(Ferraz, 2017, p.127). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.          A pintura de Júlio Ramos enquanto objeto de coleção  

A partir do momento em que este objeto passou a integrar o acervo da CMSM, este 

adquiriu uma nova função e passou a fazer parte de um discurso próprio de qualquer casa-

museu. Ou seja, tornou-se um objeto capaz de preservar as memórias de quem habitou o 

espaço.  

 A pintura passou a incorporar esta instituição museológica em 2003, ano em que foi 

doada por Soledade Malvar. Desde essa data, esta obra manteve-se sempre nesta instituição, 

mas poderá ter sido exposta em diferentes espaços da Casa-Museu. Segundo a ficha de 

inventário deste objeto, existente na plataforma In Patrimonium.net é dito que, apesar de se 

situar na “sala de jantar” do 1.º andar, esta não seria a sua localização habitual. Contrariando 

Fonte: Salão Silva Porto, 1943, p.16 
 

Figura 17 – Júlio Ramos, a pintar 
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esta afirmação, nos dados disponibilizados pelo responsável pela gestão da CMSM entre 

2004 e 2007, é colocada a possibilidade de a pintura sempre ter estado exposta no local onde 

se encontra atualmente (Apêndice I). Também Alexandrina Costa defende (comunicação 

pessoal, 16 de junho, 2020), sem certezas, que esta pintura sempre se manteve no mesmo 

local (ou seja, na “sala de jantar”, do 1º. piso). 

Associados a esta pintura existem três números de inventário. A ficha de inventário 

existente na CMSM indica o número “VNF-MSM-166”, que difere daquele apontado na ficha 

de inventário da plataforma In Patrimonium (“VNF-MSM-157). O terceiro número de 

inventário é o “M.S.M. 106” e está indicado no canto inferior direito da moldura do quadro 

(Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A pintura não sofreu nenhuma intervenção de restauro desde o momento em que 

foi integrada no acervo. Antes desta datação, a única informação sobre a existência de 

possíveis alterações a esta peça é a informação de António Carvalho, que afirma que: “(…) 

comprava já os quadros a desfazer-se e depois mandava restaurar”, num estabelecimento 

da cidade do Porto (A. Carvalho, comunicação pessoal, 23 de junho, 2020).  

Figura 18 – N.º de inventário existente 
na moldura da pintura 

Fonte: Autoria própria, 2020 
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Desde a sua criação até à integração no acervo da CMSM, não se encontraram dados 

sobre o paradeiro deste objeto, ou de eventuais proprietários. Na procura de respostas a 

estas questões, pediu-se o auxílio a diversos antiquários das regiões de Vila Nova de 

Famalicão, Braga e Porto. Foi igualmente solicitada ajuda ao Ateneu Comercial do Porto e a 

alguns leilões, embora não tenha sido obtida qualquer resposta. Por fim, a partir das 

entrevistas a António Carvalho e Alexandrina Costa, procurou-se saber quais os antiquários 

e leilões que Soledade Malvar frequentava e se existiam comprovativos de compra de 

algumas peças adquiridas pela colecionadora. Infelizmente, a única informação adquirida 

sobre estes assuntos foi o facto de a colecionadora frequentar mais recorrentemente os 

leilões do que os antiquários. 

O único proprietário conhecido desta peça é a colecionadora e antiquária Maria da 

Soledade Malvar Osório, nascida na Quinta da Portela, em São Tiago de Antas (Câmara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2018). Filha de um comerciante de ferragens e neta de 

um mestre-pedreiro, envolvido na construção de imóveis em Guimarães e Vila Nova de 

Famalicão (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2002a, p.2), Soledade Malvar 

casou-se com Manuel Ferreira Osório, que viria a falecer em 1944 (Oliveira, 2002).  

Desde a sua juventude que demonstrava um particular interesse pela poesia popular 

(Oliveira, 2002), chegando a publicar um pequeno livro de sonetos, intitulado “Um rosarinho 

de cantigas”. Participou ainda em algumas publicações periódicas, escrevendo no jornal 

Notícias de Famalicão (Oliveira, 2002). 

Interessada nas artes desde a sua infância, Soledade Malvar desenvolveu a paixão 

pelas antiguidades ao longo da vida, culminando na criação, nos anos 60 do século XX, de 

uma loja de antiguidades Bricabraque, frequentada por figuras ilustres portuguesas, como 

Francisco Sá Carneiro. Após o encerramento do estabelecimento comercial, continuou a 

frequentar antiquários e a adquirir objetos (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 

2002a, p.2).  

A antiquária viajou por diversos países e adquiriu conhecimentos sobre cultura, 

chegando a frequentar os mais ilustres museus europeus e muitas instituições museológicas 

nacionais, como o Museu Nacional Machado Castro, o Museu do Linho e o Museu Nacional 

de Soares dos Reis (A. Carvalho, comunicação pessoal, 23 de junho, 2020).  Este fator, aliado 
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à sua experiência enquanto antiquária, à vida social e ao seu interesse pela arte, contribuíram 

para a seleção das obras que adquiriu (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2002a, 

p.2).  

Apesar de ter colecionado algumas pinturas ao longo da sua vida, Soledade Malvar 

não tinha particular interesse por este tipo de objetos. Um dos motivos pelos quais 

habitualmente não comprava quadros estava associado à existência de muita falsificação 

deste género de peças. A colecionadora “não conhecia muito de pintura, então tinha receio 

de comprar” (A. Carvalho, comunicação pessoal, 23 de junho, 2020).  

Muitos poderão ser os motivos que levaram Soledade Malvar a adquirir a obra “Um 

riacho” (Milheiroz). Após uma pesquisa sobre a biografia da colecionadora, foi possível 

entender que esta tinha um grande interesse pela Natureza e pela “vida no campo”. Este 

tema está presente nas fotografias do acervo e no gosto em ser retratada junto dos campos 

e das árvores (Figura 19). 

 

´ 

 

António Carvalho (comunicação pessoal, 23 de junho, 2020) afirma que Soledade 

Malvar “gostava muito da Natureza” e que a mesma visitava diversas vezes os terrenos que 

Figura 19 – Fotografias de Soledade Malvar que retratam a paisagem 

 

Fonte: Acervo da CMSM 
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possuía. Também em Casa Museu Soledade Malvar/Roteiro é abordada esta questão, ao 

afirmar-se que “o amor às coisas simples da vida, aos frutos do campo (...) marcaram-lhe para 

sempre o seu caráter e moldaram-lhe indelevelmente a sua fina sensibilidade” (Câmara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2002a, p.2).  

Ao analisar o título da pintura de Júlio Ramos, concluiu-se que o local mencionado 

(Milheirós) se trata de uma região pertencente ao concelho da Maia. Tendo estudado a 

biografia de Soledade Malvar, sabe-se que, na década de 40 do século XX, a colecionadora 

viveu na Quinta dos Cónegos, também localizado na Maia. A propriedade foi comprada, 

juntamente com o seu marido, Manuel Ferreira Osório, a Afonso Henrique Sobral Mendes e 

a escritura de venda foi realizada a 10 de novembro de 1942 (Câmara Municipal da Maia, 

1942, p.67). No acervo da CMSM existem algumas fotografias do espaço exterior da 

propriedade, retratando apenas a paisagem ou mostrando Soledade Malvar e outros 

indivíduos (Figura 20). 

 

 

 

 

Figura 20 – Fotografias antigas da Quinta dos Cónegos 

Fonte: Acervo da CMSM 
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O espaço sofreu algumas alterações devido a um incêndio que ocorreu nos anos 90 

do século passado, pelo que só é possível conhecer o espaço anterior a partir de fotografias 

da época (Figura 21).  

 

 

Após esta análise, conclui-se que, o gosto pelo Natural, aliado ao título da obra, 

poderão ter sido fatores determinantes que desencadearam o interesse pelo objeto e a 

vontade de o adquirir. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Quinta dos Cónegos 

 

Figura 22 – Fotografia da sala de jantar da Quinta 
dos Cónegos, antes do incêndio 

Figura 21– Fotografia da sala de jantar da 
Quinta dos Cónegos, após o incêndio 

Fonte: Autoria própria 
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5. A Casa-museu enquanto espaço de revisitação de passados 

e afirmação de comportamentos 

5.1.          Definição de conceitos 

O conceito de “museu” tem como significado original “o lugar das musas” (Günhan, 

2011, p.39) e é considerado um espaço “de reflexão sobre a memória” (Direção Regional de 

Cultura do Norte, 2019, p. 9), que faz parte de determinado meio social, humano e territorial 

(Direção Regional de Cultura do Norte, 2019, p.14). Este deve ser capaz de conservar 

memórias, recordar acontecimentos e garantir que tais sejam transmitidos para gerações 

futuras, para que estas absorvam “(…) o que de melhor se produziu no âmbito da criação 

humana ao longo dos tempos (…)” (Direção Regional de Cultura do Norte, 2019, p. 23). 

A “casa” não é um local convencionalmente destinado à exposição, nem foi criada 

com o intuito de se tornar um espaço museológico (Ministério de Educação, cultura e 

Desporto, 2013, p.187). É comparada a um diário de um indivíduo ou a um arquivo, pois nele 

armazena as mais diversas informações sobre os acontecimentos que ali ocorreram (Günhan, 

2011, p.27).  

Tal como Pavoni aborda, em Towards a Definition and Typology of Historic House 

Museums, a “casa-museu”, tal como o nome indica, combina aspetos de uma casa e de uma 

instituição museológica. Por um lado, mantém as conotações emocionais e comunicativas da 

casa e, por outro, contém as facetas educacionais e de conservação, próprias dos museus 

(como citado em Günhan, 2011, p.9). 

A origem da criação das casas-museu remonta ao século XIX, com intenção de tornar 

públicas as vidas dos heróis da época. Este fenómeno iniciou-se primeiramente nos Estados 

Unidos da América, com George Washington House, e o interesse pela vida doméstica dos 

heróis logo se expandiu para músicos e escritores de renome (Ministério de Educação, 

cultura e Desporto, 2013, p.185). Estes museus tornaram-se instituições cujo objetivo é dar 

a conhecer todo o ambiente vivido pelos proprietários (Ministério de Educação, cultura e 

Desporto, 2013, p.186).  Günhan (2011, p.19) defende que as casas-museu podem ser vistas 

como os novos gabinetes de curiosidade. Tal como estes podem transmitir informações 

sobre o conhecimento intuitivo, também estas instituições museológicas transmitem 
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conhecimentos sobre as práticas da vida de alguém (Günhan, 2011, p.19). Assim como os 

gabinetes colecionam, organizam e exibem as curiosidades, a casa torna-se um gabinete, 

capaz de despertar as curiosidades (Günhan, 2011, p.20). 

Numa tentativa de classificar as diversas tipologias de casas-museu, vários são os 

investigadores que intervieram na proposta de soluções para esta questão. Como escreve 

Günhan, em From houses to house museums: Architectural representation of different 

narrations, Sherry Butcher-Younghans divide as casas-museu em três tipologias. A primeira 

diz respeito a um edifício, que mantém a organização original do seu espaço e que pertence 

a uma pessoa de importância cultural ou histórica. A segunda refere-se a um edifício que é o 

reflexo de um estilo de vida e a terceira é relativa a um espaço onde se expõem as coleções 

particulares, que não apresentam necessariamente qualquer relação com o mesmo (como 

citado em Günhan, 2011, p.10). 

No artigo Les Maisons Historiques et leur Utilization comme Musées da revista 

Mouseion do Office International des Musées, apontam-se para outras três tipologias. Estas 

definem-se como Casas de Interesse Biográfico (formadas a partir de um arquivo), Casas de 

Interesse Social (que expõem objetos que traduzem o quotidiano do proprietário original) e 

Casas de Interesse Histórico Local (composto por um acervo rico em objetos de diversas 

periodizações e que teve variadas utilizações) (como citado em Direção Regional de Cultura 

do Norte, 2019, p.24). 

Por fim, Rosana Pavonni e Ornella Selvafolta optam por dividir as categorias de forma 

menos abrangente, definindo, assim, as casas-museu em várias tipologias distintas. Nestas, 

incluem-se os palácios reais, casas criadas por artistas, dedicadas a um estilo ou época, casas 

de colecionadores, de heróis, de coleção, entre outras (Direção Regional de Cultura do Norte, 

2019, pp.26-27). 

Em Portugal assiste-se à proliferação de vários museus enquadrados nesta tipologia. 

Estas dizem respeito às práticas e hábitos de determinada região ou podem tratar-se de 

homenagens a certas personalidades, entre outros (Direção Regional de Cultura do Norte, 

2019, p.19). 
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5.2. Casas-museu – análise e reflexão  

Criadas com o intuito de lembrar um indivíduo ou um grupo de indivíduos relevantes 

para a sociedade em determinada época (Direção Regional de Cultura do Norte, 2019, p.19), 

a casa-museu é um espaço onde anteriormente residiu uma figura importante e que se 

destacou das restantes devido aos seus atos (Ponte, 2007, p.27). As coleções destas 

instituições museológicas mostram um conjunto de objetos, que variam de maior ou menor 

erudição e valor, tendo em conta o gosto dos patronos, a posição económica e os seus 

interesses particulares. Por norma estão relacionadas com o universo doméstico ou artístico, 

mas podem igualmente estar associadas a outras questões, como a profissão do proprietário 

(Direção Regional de Cultura do Norte, 2019, p.22). 

O ser humano mantém uma relação com os objetos não apenas funcional, mas 

igualmente metafórica (Ministério de Educação, Cultura e Desporto, 2013, p.183). Nestes 

conservam-se as memórias do seu proprietário (Ministério de Educação, Cultura e Desporto, 

2013, p.184) e, a partir dos mesmos, é possível captar a consciência que um indivíduo possui 

de si mesmo e do mundo (Ministério de Educação, Cultura e Desporto, 2013, p.184).  

Os objetos de uma casa-museu, para além do valor utilitário e artístico que possuem, 

são valiosos pela ligação que mantêm com uma personalidade, pelo que a sua análise não 

deve estar desenquadrada da vivência do seu proprietário (Direção Regional de Cultura do 

Norte, 2019, p.22). Deste modo, afirma-se que, uma das principais características deste tipo 

de museus é a relação entre contentor (habitação) e o conteúdo (objetos e vivência) (Direção 

Regional de Cultura do Norte, 2019, p.28). 

A partir da observação destes espaços museológicos, os visitantes podem entrar em 

contacto com o ambiente quotidiano do anterior residente e conhecer o seu modo de agir e 

de pensar, o ambiente familiar, económico, social e educativo em que se insere (Ponte, 2007, 

p.26). Deste modo, o visitante, ao experienciar o passado, poderá conhecer, de forma mais 

aprofundada, o indivíduo e compreender o seu estilo de vida e atitudes praticadas (Direção 

Regional de Cultura do Norte, 2019, p.28). 

Este tipo de instituições museológicas conjuga duas dimensões distintas – a privada 

e a pública. A primeira faz alusão à vivência de um indivíduo em determinada habitação, que 

permite refletir sobre os interesses e a personalidade do mesmo. A segunda diz respeito à 
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transformação desse espaço habitado num local público, destinado à visitação (Direção 

Regional de Cultura do Norte, 2019, p.30). Para que estas instituições possam prospetar, 

torna-se fulcral pensar numa programação a nível museológico, mas igualmente financeiro, 

social e cultural (Direção Regional de Cultura do Norte, 2019, p.21). A transição de um local 

privado para um local público implica pensar sobre as práticas de conservação, comunicação, 

de estudo e educação (Ponte, 2007, p.27).   

Tal como o espaço privado se torna público, também a memória passa por esse 

processo (Direção Regional de Cultura do Norte, 2019, p.30). Ao visitar estes espaços, mais 

do que conhecer os objetos da anterior habitação de alguém, o público contacta com a 

intimidade do antigo residente. E é essa curiosidade em descobrir a realidade doméstica de 

determinado indivíduo que despoleta o interesse da população nestas casas-museu (Direção 

Regional de Cultura do Norte, 2019, p.20).  

Estas antigas habitações adquirem um valor patrimonial e representativo de uma 

cultura e passam a integrar uma memória coletiva de determinada região (Scarpeline, 2012, 

p.88). Elas “(…) permitir-nos identificar os saberes fazer, as músicas associadas a determinada 

comunidade, a gastronomia tradicional, a condição económica e social que determina as 

atitudes e os comportamentos (…)” (Direção Regional de Cultura do Norte, 2019, p.30). São 

espaços de história e da comunidade e, como tal, deve proceder-se à proteção das suas 

coleções e edifício, para que a sociedade atual e futura os possa usufruir (Radu, 2014, p.149).  

Tal como no caso da CMSM, existem alguns casos de casas-museu criadas pelos 

próprios patronos. Como expõe Ana Margarida Martins em “Casa-Museu em Portugal: 

modelos de organização e conceito” (como citado em Ponte, 2007, p.39), a existência de uma 

instituição museológica irá perpetuar a personalidade do indivíduo e a sua ação. Aliada à 

procura pela auto-homenagem, pode estar igualmente o interesse por pertencer a 

determinado estatuto social ou por ser reconhecido socialmente. 
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6. De habitação a Casa-museu: o processo de transformação 

da Casa-museu Soledade Malvar 

Tal como abordado anteriormente, as casas-museu são espaços de memória (Direção 

Regional de Cultura do Norte, 2019, p.9), que devem transmitir a vivência do anterior 

proprietário (Direção Regional de Cultura do Norte, 2019, p.20). Deste modo, os arquivos 

adquirem uma especial importância, pela quantidade de informação que podem fornecer 

sobre o patrono, o acervo, ou o edifício. Os seus documentos são fundamentais para 

conhecer as memórias do indivíduo que ali habitou, sobretudo aqueles reunidos pelo próprio 

ou da sua autoria (Direção Regional de Cultura do Norte, 2019, p.78). Ora, tendo em 

consideração estas potencialidades, foi utilizado o acervo da CMSM para explicar a 

transformação da habitação de Soledade Malvar em instituição museológica. O acervo inclui 

recortes de jornais (cuja maioria alude à inauguração da CMSM), documentos municipais 

sobre o projeto de obras e outras intervenções no edifício, assim como algumas fotografias. 

Contém, igualmente, a correspondência interna trocada entre a equipa da Casa-Museu e o 

presidente da CMVNF ou Diretor do Departamento de Educação e Cultura.  

Numa fase anterior à sua existência enquanto casa-museu, o edifício que atualmente 

se conhece e visita era a habitação de Maria da Soledade Malvar Ramos Osório, cujo nome 

dá à instituição museológica. A área onde atualmente se encontra a CMSM era composta por 

um rés-do-chão, três pisos com apartamentos e uma habitação, que seria ocupada por 

Soledade Malvar (Moreira, 2006, p.287). O edifício foi projetado pelo arquiteto Manoel da 

Silva Passos Júnior (Cartório Notarial do Porto, 1954, p.1) e edificado pelo engenheiro 

António Pinheiro Braga, responsável técnico da obra (Secretaria Notarial de Vila Nova de 

Famalicão, 1955, p.1), que, entre 1974 e 1976, assumiu o cargo de presidente da CMVNF. 

Neste espaço existia o Bricabraque anteriormente referido, situado no rés-do-chão, 

composto por arte sacra, mobiliário, louças e porcelanas (Oliveira, 2008, p.21).  

Maria da Soledade Malvar Osório ambicionava criar uma casa-museu, desde que 

enviuvou e adquiriu o prédio (Oliveira, 2008, p. 21).  A ideia de criar um espaço onde pudesse 

expor os objetos que colecionava, parte da sua vontade de legar à população os resultados 

de toda a sua atividade enquanto colecionadora (Câmara Municipal de Vila Nova de 

Famalicão, 2018, p. 36). Para além desta razão, entende-se que havia, por parte de Soledade 
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Malvar, um receio de que a sua coleção se dispersasse. A colecionadora, por vezes, afirmava: 

“Não vou deixar uma coisa para o outro (...) e depois ninguém liga” (A. Carvalho, 

comunicação pessoal, 23 de junho, 2020).  O interesse em doar os objetos da sua coleção 

terá ocorrido por volta dos anos 70 e uma das principais preocupações era dispor as suas 

peças “num prédio seguro” (A. Carvalho, comunicação pessoal, 23 de junho, 2020).  

É no ano de 1998, que Soledade Malvar estabelece um acordo com a CMVNF a partir 

da elaboração de uma escritura de doação. Nesta, previa-se a doação, ao Município, do 

prédio urbano, que consistia num espaço que apresentava uma área coberta de 92 metros 

quadrados, com valor predial de 26.405.242 escudos (Câmara Municipal de Vila Nova de 

Famalicão, 1998, p.5). Nesta escritura estabeleceu-se ainda a doação da coleção de Soledade 

Malvar, composta por 414 objetos. Esta foi seccionada em três áreas distintas: a primeira 

respeitante ao mobiliário, escultura e porcelana, a segunda à ourivesaria (ouro e prata) e a 

terceira à pintura. No total, a coleção foi avaliada em 134.315.000 escudos. Em troca, a 

Câmara assegurou o funcionamento do espaço, assim como a sua dinamização (Câmara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão, 1998, p.1). 

Antes de qualquer habitação se adaptar a instituição museológica e se tornar um 

espaço público, poderá ser necessário a realização de um conjunto de intervenções e 

restauros (Direção Regional de Cultura do Norte, 2019). Tendo em consideração esta 

afirmação, a CMVNF garantiu a realização de um conjunto de obras no edifício, destinadas 

ao melhoramento e à adaptação de espaço privado a instituição museológica (Câmara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão, 1998, p.1). Assim, ficou acordado que a anterior 

residência tornar-se-ia uma casa-museu, inicialmente denominada por “Casa-Museu Maria 

da Soledade” (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 1998, p.6). 

Para a execução da remodelação do prédio (a de ser executado no prazo de 300 dias) 

foi aberto um concurso público (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2000a, p.1). 

As obras de adaptação concretizaram-se com a intenção de respeitar o melhor possível o seu 

traçado original, para que o ambiente no qual Soledade Malvar habitava não se perdesse 

(Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2018, p.37). Segundo a Minuta de Ata da 

reunião, datada de 7 de agosto de 2000 e destinada a deliberar a proposta de obra a adotar, 

optou-se pela escolha da Firma Andrade & Almeida – Construções Lda. A obra teria o valor 

total de 28.491.149 escudos + IVA e seria dividida em duas fases, sendo a primeira realizada 
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ainda em 2000 e a segunda no seguinte ano (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 

2000b, p.1). 

Nesta fase de obras efetuou-se uma avaliação do edifício, consoante os diferentes 

pisos. Ao rés-do-chão atribuiu-se o valor de 3.960 000 de escudos, enquanto que o 1º. piso, 

foi estimado em 2.860 000 escudos. O 2º. e 3º. andares foram avaliados em 2.420 000 e 4.180 

000 escudos, respetivamente (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2000d, p.2). 

Nesta intervenção, foram adotadas medidas de melhoramento do espaço. Serve de 

exemplo o tratamento de paredes em estado mais degradado, procedendo à eliminação da 

humidade, e a reparação das caixilharias interiores e exteriores (Câmara Municipal de Vila 

Nova de Famalicão, 2000a, p.2). Para além destes procedimentos, realizaram-se alterações 

destinadas a acrescentar ou substituir determinadas zonas do prédio.   

No piso térreo, o Bricabraque foi substituído pela sala de exposições temporárias 

(Figura 23), por onde os visitantes passam a entrar (Moreira, 2006, p.289). Para que tal fosse 

possível, criou-se uma nova porta que dá acesso à atual receção (Câmara Municipal de Vila 

Nova de Famalicão, 2000a, p.2). Neste piso passou a funcionar o balcão de apoio, onde são 

tratados os serviços administrativos, e foi reconfigurada a casa-de-banho. A área utilizada 

como florista foi tapada e dividiu-se a zona de ligação entre o museu e a da galeria. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Galeria de exposições temporárias da CMSM 

Fonte: Autoria própria, 2019 
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No 1º. piso substituiu-se a cozinha por um bar e no 2º. demoliu-se o quarto de vestir, 

criou-se um novo sanitário (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2000a, p.2). e 

converteu-se o quarto de hóspedes (Figura 24) na atual sala onde estão expostas as joias 

(Figura 25). Por fim, a sala de costura, localizada nas águas furtadas, foi adaptada a sala de 

restauro. 

 

 

Durante estas alterações, colocou-se um sistema de iluminação novo (Moreira, 2006, 

p.289) e foram utilizados materiais como o inox ou o mármore branco (Moreira, 2006, p.289), 

este último aplicado no pavimento e escadas (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 

2000a, p.2). Segundo a informação que resulta da troca de correspondência entre os 

funcionários da CMSM e o presidente da CMVNF da época, houve a necessidade de construir 

vitrines para a exposição das joias e de substituir os pavimentos originais por soalho e 

mármore branco. Foi também criado um nicho, localizado sobre as escadas do 1º. andar, e 

um novo corrimão e gradeamento para as escadas do 1º. e 2º. andares. Quanto às questões 

de eletricidade, pensou-se na importância de aplicar um sistema de instalação telefónica 

(Anexo F). Por fim, procedeu-se ainda à pintura das paredes de todas as fachadas do edifício 

e à colocação de um novo telhado. 

Esta mesma fonte, que enumera algumas obras que estariam planeadas para a 

CMSM, revela algumas intervenções que não chegaram a concretizar-se. É o caso da 

 Figura 24 – Sala onde se expõem os objetos de 
joalharia e ourivesaria  

Figura 25 – Quarto de hóspedes 

Fonte: Acervo da CMSM 

Fonte: Autoria própria, 2020 
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aplicação de um vitral, entre as escadas do 2º. piso, ou da criação de um painel de azulejos, 

que seria inserido numa das paredes interiores do edifício.  

Aquando da execução destas obras, parte do acervo doado por Soledade Malvar foi 

transferido para um apartamento que esta possuía. Na Caixa Geral de Depósitos, foi alugado 

um cofre, por parte da CMVNF, onde se colocaram os objetos de prata e ouro (Câmara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão, s.d.). 

A inauguração da CMSM é efetuada a 29 de setembro de 2002, dia da comemoração 

das Jornadas Europeias do Património (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2018, 

p.36). A CMVNF optou por escolher este dia para que pudesse valorizar o seu programa de 

atividades, planeadas para a ocasião (Gonçalves, 2002, p.14). Realizou-se uma cerimónia 

para a comemoração deste acontecimento, onde o presidente da CMVNF aproveitou para 

condecorar Maria da Soledade Osório com uma medalha de mérito e benemerência 

(Gonçalves, 2002, p.14).  

Numa fase posterior à abertura ao público, refletiu-se sobre a importância da 

segurança da CMSM. De modo a ultrapassar esta questão, foi colocado um sistema de 

vigilância, com videogravador e um intercomunicador, que permite efetuar uma ligação 

telefónica caso seja disparado o alarme de segurança (Câmara Municipal de Vila Nova de 

Famalicão, 2000a, p.3). 

Atualmente, esta instituição museológica é seccionada em dois pisos e águas-

furtadas (Anexos G e H). No rés-do-chão encontra-se a sala de exposições temporárias, uma 

casa de banho, e a receção. O 1.º piso é composto por um átrio, que acede à sala de jantar, 

e uma pequena cozinha, de acesso restrito ao público. O 2.º andar é constituído por uns 

arrumos e um W.C. (que não fazem parte do percurso expositivo) e duas salas de exposição. 

Uma expõe os objetos de maior valor (como as joias) e a outra é o antigo quarto de Soledade 

Malvar. Às águas-furtadas acede apenas o pessoal autorizado. Estas são compostas por um 

espaço onde estão guardados os restantes objetos que não fazem parte da exposição 

permanente. Aí existe igualmente um W.C. e uma sala de arrumos.  

As imagens da CMSM do período anterior às obras de remodelação e adaptação são 

documentos fundamentais para a perceção da transformação do espaço atual em termos de 

organização e disposição dos objetos. As fotografias existentes no acervo desta instituição 
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museológica mostram algumas das divisões do edifício em duas datações distintas. Pelo facto 

de, em nenhuma destas imagens, ter sido identificada a data da captação, supõe-se que as 

fotografias que apresentam um tom sépia sejam as mais antigas. Houve uma intenção de 

confrontar os entrevistados com estas imagens, de forma a clarificar a organização dos 

objetos no espaço, porém, estas foram apenas consultadas após as entrevistas. Apesar desta 

situação, a partir da entrevista com Alexandrina Costa, compreendeu-se que parte das peças 

que teriam sido doadas à Casa-Museu ficaram retidas na habitação de Soledade Malvar e só 

posteriormente foram transferidos para a CMSM (sobretudo as peças de mobiliário) (A. 

Costa, comunicação pessoal, 16 de junho, 2020).  Alexandrina Costa (comunicação pessoal, 

16 de junho, 2020) refere que: “depois da mobília e os bens terem vindo para aqui, eu e a 

Dra. Rosário Cruz tivemos de verificar se estava tudo e verificámos que faltava muitas peças 

e (…) foram colocadas as peças de acordo com aquilo que existia”. 

A escolha dos materiais de construção e todas as questões relativas às obras na 

CMSM foram decididas tendo em consideração as ideias de Soledade Malvar. A mesma 

informação é encontrada a partir da leitura da troca de correspondência entre membros da 

CMSM e a presidência da CMVNF, onde se descreve que “todas as obras serão efectuadas 

com o parecer e opinião da D. Soledade” (Anexo F). Um dos exemplos desta situação é a 

escolha, por parte da colecionadora, da utilização do mármore para o pavimento do edifício 

(A. Costa, comunicação pessoal, 16 de junho, 2020). 

Já a disposição das peças em cada divisão da casa ficou a cargo de Maria Manuela 

Costa Granja (atual vogal do Conselho de Administração da Fundação Castro Alves), 

juntamente com o chefe da divisão da cultura da época e o atual chefe de divisão da Cultura 

e Turismo do Município (A. Costa, comunicação pessoal, 16 de junho, 2020). 

O Anexo I revela fotografias da “sala de jantar” do 1.º piso da CMSM. Ao comparar a 

fotografia que se supõe mais antiga com aquela que demonstra o espaço existente na 

atualidade, verifica-se que apenas se mantêm inalterados o candelabro e a mesa. Ao analisar 

as restantes figuras, comprova-se que a maioria dos objetos incluídos nesta sala são os 

mesmos que se encontram atualmente, embora apresentem uma disposição distinta. São 

disso exemplo a mesa e cadeiras, o quadro ou o armário em talha.  
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A atual sala, localizada no 1.º piso, resulta da abertura da parede que separava duas 

divisões (Anexo J). A Figura 26 mostra o local onde se situava cada divisória. Neste caso, 

comprova-se a existência de uma grande alteração na organização e seleção dos objetos que 

aqui se incluem. As fotografias antigas revelam que o único objeto que prevalece na sala é a 

cómoda/papeleira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, ao comparar o antigo quarto de Soledade Malvar (Anexo K) com o atual 

(Figura 27), observa-se que os únicos objetos que permanecem no mesmo local são a cama 

e uma cadeira. Os restantes objetos foram incluídos no quarto sem qualquer intenção de 

respeitar a organização do espaço no momento antes das obras. 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2020 

Figura 26 – Fotografias da atual sala do 1º. piso da CMSM 

Figura 27 – Fotografias atuais do antigo quarto de Soledade Malvar 

Fonte: Autoria própria, 2020 
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Em “10 anos de reflexão sobre Casas-Museu em Portugal”, António Ponte refere 

(2007, p. 272) que a CMSM se enquadra no conceito de “casa-museu” por dispor de uma 

organização espacial destinada a recriar “espaços quotidianos”. Refletindo sobre as 

alterações anteriormente mencionadas, conclui-se que existem algumas semelhanças com a 

organização original da casa, no momento em que foi habitada por Soledade Malvar, porém, 

não há uma clara preocupação em manter o espaço exatamente da mesma forma que foi 

encontrado. 
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7. Atividades complementares desenvolvidas durante o 

estágio na Casa-Museu Soledade Malvar 

Este estágio, realizado na CMSM, teve início a 4 de novembro de 2019 e foi 

interrompido no dia 12 de março de 2020, devido ao encerramento dos museus ao público, 

no dia 11, por parte da RMVNF. Esta decisão surge após o Município receber orientações da 

Comissão Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão e da Direção Geral da Saúde. 

Durante esta fase, a Rede procurou reorganizar-se e focalizou a sua atenção no avanço de 

projetos pendentes e para o investimento em funções museológicas como o inventário e a 

investigação. Optou ainda por se dedicar à programação digital, criando (através do Facebook 

da RMVNF) conteúdos relativos ao Dia Internacional dos Museus, entre outros.    

Durante o período de estágio foram elaboradas algumas atividades, umas 

relacionadas com o tema a que me propus (como as entrevistas e o inventário) e outras que 

contribuíram para o aumento da experiência em determinadas funções museológicas. 

Numa fase inicial, visitaram-se os vários museus incluídos na RMVNF (nos dias 17 e 

20 de novembro de 2019), juntamente com as colegas Louise Palma, Maria Isabel Silva e 

Thalita Sbragio. No dia 17 foram visitados a Casa-Museu Soledade Malvar, e o Museu de Arte 

Sacra da Capela da Lapa, seguido do Museu Fundação Cupertino Miranda Centro Português 

do Surrealismo, do Museu Bernardino Machado e do Museu Nacional Ferroviário Núcleo de 

Lousado. Já no dia 20, conheceu-se a Casa de Camilo – Museu Centro de Estudos e o Museu 

da Guerra Colonial. A acompanhar as estagiárias estiveram alguns elementos da equipa da 

RMVNF, que forneceram transporte, de forma a permitir o acesso aos museus mais afastados 

do centro da cidade. A grande maioria das visitas foi guiada, onde foi efetuada uma breve 

apresentação do museu e descrita a história da sua criação. 

A maior parte das instituições museológicas apresentou as suas coleções e os 

espaços reservados aos membros do museu. Destaca-se a Casa de Camilo-Museu. Centro de 

Estudos, pela forma como abordou o seu processo de manuseamento de documentos 

antigos, permitindo aos estagiários ter uma experiência desse processo. Deste modo, foi 

possível mostrar a fragilidade deste tipo de peças e a complexidade deste género de ações. 

Algumas instituições museológicas optaram por efetuar uma visita mais focalizada para a 
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historiografia, como é o caso do Museu Nacional Ferroviário e do Museu Bernardino 

Machado. 

Esta experiência permitiu dar a conhecer o espólio dos vários museus famalicenses e 

a forma como estes espaços se envolvem com a comunidade da região. Essa ligação é 

facilmente percetível no Museu Bernardino Machado, onde, a partir da visita, foi abordada 

a história local, podendo entender-se a importância que a produção industrial desta zona 

tem para a economia nacional.  

Nesta parte do Relatório apresenta-se uma breve descrição, análise e reflexão sobre 

as atividades realizadas durante o período de estágio (Gráfico 3). Algumas tarefas foram 

elaboradas de forma intercalada com outras, consoante as necessidades surgidas ao longo 

do processo de pesquisa e com as limitações impostas pelo encerramento dos museus 

(Apêndice J). 

 

Gráfico 3 – Atividades complementares de estágio 

 

 

ATIVIDADES DE ESTÁGIO

Encontros científicos Estudo de coleções

Serviços educativos Tratamento arquivístico

Fonte: Autoria própria 
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7.1. Encontros científicos 

7.1.1. IV Encontro da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão 

Nos dias 25 e 26 de novembro de 2019 realizou-se e o IV Encontro da RMVNF (Anexo 

L), no Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado. O primeiro dia foi destinado à 

realização de atividades de reflexão e team building com todos os elementos das várias 

equipas dos museus da RMVNF. Estes exercícios foram criados anteriormente com a 

orientação da Professora Doutora Alice Semedo e Adriana Paiva, juntamente com Ana 

Fernandes, pertencente à empresa Enigmind.  

O dia 26 reuniu vários profissionais de museologia e teve como objetivo o de debater 

sobre a questão do “Ser Museu” no século XXI. Para além da discussão e debate deste tema, 

apresentou-se o livro “Definir a missão... da necessidade ao desafio”, primeiro número da 

coleção monográfica “Ser e fazer museus no século XXI”, criado pela RMVNF. O documento 

resulta do projeto “Ser MuSeu”, que teve início em novembro de 2018, no âmbito do III 

Encontro.  

A partir desta atividade foi possível ouvir as opiniões de várias figuras da esfera da 

museologia e refletir, de forma mais aprofundada, sobre questões que envolvem a adaptação 

dos museus às exigências do século XXI, que se encontra em constante mutação, e sobre os 

principais entraves que estas instituições museológicas vivenciam. Numa época em que a 

esfera digital se assume como indispensável, as instituições museológicas devem adaptar-se 

a este meio, de modo a manterem o contacto com a população e a adaptarem-se às novas 

exigências. Por esta razão, estes encontros devem ser incentivados e criados, para que se 

compreenda a importância desta temática e se ultrapassem as barreiras entre instituições e 

sociedades. 

7.1.2. Reunião da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão 

No dia 3 de fevereiro, entre as 14:00h e as 17:00h, realizou-se a primeira reunião de 

2019 da RMVNF, com a participação de representantes das 12 unidades museológicas e a 

equipa responsável pela gestão desta Rede. 
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Foram convidados a estar presentes todos os alunos que se encontravam a realizar 

estágios ou trabalhos de projeto relacionados com estas unidades museológicas, 

provenientes do Mestrado em Museologia da FLUP, do Mestrado em Património Cultural da 

Universidade do Minho e do curso Organização e Gestão de Eventos da Escola Técnica 

Superior Profissional do IPCA (Figura 28).  

 

Nesta reunião efetuou-se um balanço do Relatório Anual de Atividades de 2019. Foi 

igualmente realizada uma apresentação do Plano de Atividades da Rede de Museus para 

2020 e uma discussão do planeamento do programa do Dia Internacional dos Museus. Por 

fim, efetuou-se uma avaliação do processo “Ser MuSeu | Definir a missão… da necessidade 

ao desafio”, que resulta do workshop realizado em novembro de 2018, onde foi proposta a 

de um “Plano de trabalho a 100 dias”. A avaliação consistiu numa reflexão em ação, na qual 

os representantes de cada instituição museológica explicaram, a partir de um exercício em 

equipa, as suas perspetivas sobre o processo de definição de missão, as dificuldades que 

sentiram ao longo deste percurso e as estratégias utilizadas para ultrapassar as adversidades. 

O resultado deste exercício foi a criação de um momento de partilha e pensamento crítico.  

A participação dos estagiários foi no sentido de auxiliar os funcionários das 

instituições museológicas no exercício pedido, acrescentando informações ao gráfico 

elaborado e sugerindo pequenas frases e palavras que pudessem resumir as suas ideias. 

Figura 28 – Dois momentos da reunião da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão 

Fonte: Facebook da RMVNF 
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Esta reunião serviu para adquirir um maior conhecimento sobre a dinâmica existente 

entre todos os elementos que compõem a RMVNF e para conhecer os procedimentos 

essenciais para a elaboração de atividades destinadas ao Dia Internacional dos Museus. 

Ao analisar esta atividade, mostrou-se que a RMVNF é o resultado de um esforço de 

equipa, efetuado por todos os membros de cada instituição museológica. A avaliação do 

projeto “Ser MuSeu | Definir a missão… da necessidade ao desafio” permitiu conhecer as 

diversas perspetivas que cada museu teve deste projeto de criação de uma Rede e transmitir 

a forma como cada um encarou esta situação e foi capaz de ultrapassar os obstáculos.   

7.2. Estudo de coleções 

7.2.1. Investigação do acervo 

Uma das primeiras atividades elaboradas nesta instituição museológica foi a 

pesquisa e levantamento de informações no seu acervo. Este foi dividido em três fases 

distintas, realizadas em diferentes datações. A primeira, efetuada desde o início de dezembro 

até a meados do mesmo mês, consistiu na leitura e análise das fichas de inventário do acervo 

da Casa-Museu (desde as atuais até às mais antigas). Foram também consultados recortes 

de jornais sobre o espaço museológico e outros documentos sobre a biografia de Soledade 

Malvar. Apesar da existência de algumas notícias relacionadas com a abertura da CMSM e de 

outros documentos relativos a Soledade Malvar, muitos apresentam o mesmo tipo de 

informação.  

No final do mês de fevereiro foi elaborada uma leitura de documentos referentes, 

sobretudo, ao processo de obras realizadas na atual CMSM. Ao contrário do que ocorreu em 

dezembro, esta pesquisa (digitalizada e devidamente organizada) foi fundamental para a 

produção do texto sobre a Casa-Museu e as suas adaptações. 

Por fim, nos dias 16 e 23 de junho consultaram-se as fotografias existentes no acervo 

da CMSM. Estas continham diversos retratos de Soledade Malvar e membros da sua família 

e algumas imagens da Casa-Museu antes da sua musealização (Figura 29). Embora de alguns 

destes documentos serem idênticos, o acervo dispõe de um vasto número de imagens, em 

contextos diferentes. Tal permite conhecer, de forma aprofundada, alguns interesses de 
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Soledade Malvar (como, por exemplo, o gosto pela Natureza e pelo campo) e a organização 

do espaço antes do período de obras de 1998.  

 

 

 

7.2.2. Produção da folha de visita para a Capela da Lapa 

Durante o período de estágio propôs-se a elaboração de um trabalho inserido no 

contexto de estudo de coleções. Este foi elaborado entre o dia 30 de janeiro (momento em 

que a proposta foi feita) e o dia 26 de fevereiro (data da entrega dos documentos). O objetivo 

deste exercício era o estudo de três imagens de santos (Santa Rita, Santo André e São José) 

(Figura 30), existentes no Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa, e a produção escrita de 

um texto sobre cada um (Apêndice K).  

Figura 29 – Fotografias existentes no acervo da CMSM 

Fonte: Autoria própria, 2020 
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Este seria revisto e, posteriormente, impresso, para ser colocado nesta instituição 

museológica e distribuído pelos visitantes. Ao longo destes dias, procedeu-se à recolha de 

bibliografia sobre iconografia religiosa e à leitura das fichas de inventário sobre os três 

objetos. Seguidamente foram atentamente observadas e analisadas as esculturas, 

procedendo ao registo fotográfico dos detalhes mais importantes, que auxiliariam na 

descrição das peças. De seguida, analisou-se um documento, fornecido pela RMVNF, com 

sugestões e alguns dados que deveriam constar no texto final. Por fim, produziu-se o texto, 

que foi posteriormente entregue à RMVNF. 

Figura 30 – Folha de sala do Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa 

Fonte: Autoria própria, revisto e editado pela CMSM  
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Esta tarefa permitiu desenvolver a capacidade de síntese, aprofundar o 

conhecimento sobre os objetos estudados e conhecer melhor o acervo do Museu de Arte 

Sacra da Capela da Lapa. 

7.2.3. Entrevistas 

Nos dias 16 e 23 de junho foram realizadas duas entrevistas na CMSM, juntamente 

com a colega Thalita Sbragio. A primeira teve como entrevistada Alexandrina Costa, antiga 

funcionária da Casa-Museu e responsável pela elaboração das atuais fichas de inventário 

desta instituição museológica. Já a segunda entrevista foi feita ao Sr. António Carvalho, 

antigo motorista de Soledade Malvar. 

 Para este fim, foram elaborados Protocolos de Consentimento Informado 

destinados à confirmação, por parte dos entrevistados, da possibilidade de utilizar os dados 

recolhidos. Foi também criado um guião de entrevista para nos auxiliar nesta atividade.  

A partir deste pequeno levantamento de questões obtiveram-se informações 

importantes sobre a biografia de Soledade Malvar, alguns aspetos da organização e 

disposição dos objetos nas várias salas de exposição da Casa-Museu. 

7.2.4. Manuseamento da pintura 

Uma das atividades elaboradas no mês de junho foi o manuseamento e observação 

atenta da pintura “Um riacho” (Milheiroz). Com orientação da equipa da CMSM, colocou-se 

uma mesa no corredor do 2.º andar da Casa-Museu, sobre a qual se aplicou uma folha de 

espuma. Nesta pousou-se a pintura (Figura 31), que foi manuseada com os utensílios 

apropriados a esta ação. 

A observação direta do objeto serviu para obter uma análise aprofundada da peça e 

visualizar detalhes importantes para o seu estudo (ex. inscrição, localizada no verso do 

quadro e o número de inventário colocado na parte de trás da moldura). Contribuiu 

igualmente para ampliar o conhecimento sobre o manuseamento de objetos museológicos.  
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7.2.5. Visita à Quinta dos Cónegos 

No dia 7 de julho de 2020 realizou-se uma visita à Quinta dos Cónegos, na Maia, local 

anteriormente habitado por Soledade Malvar. Esta foi organizada entre a RMVNF e a Câmara 

da Maia/Unidade de Turismo (Dr. Mário Aguiar).  

Num momento inicial, efetuou-se uma contextualização histórica do edifício, 

apontando todas as alterações principais e significativas. Foram dadas informações sobre 

todos os proprietários do edifício até ao momento em que este foi adquirido pela Câmara 

Municipal da Maia. À medida que a visita ia decorrendo, descreviam-se as principais 

informações sobre cada divisão ou espaços exteriores, muitas vezes acrescentadas por José 

Vilas, funcionário da Quinta dos Cónegos. Ao observar o interior do edifício, é notável a 

preocupação com a preservação das peças. A importância que a instituição confere, à 

conservação deste espaço, foi mencionada ao longo da visita (ao reforçarem, por exemplo, a 

prática de manterem uma temperatura controlada neste edifício). Esta preocupação com a 

preservação do património manifestou-se também através do cuidado de ocultar a luz 

Fonte: Thalita Sbragio, 2020 

Figura 31 – Manuseamento da pintura 
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natural em determinados espaços do edifício e da frequente limpeza dos espaços interior e 

exterior.  

Esta atividade permitiu conhecer a Quinta dos Cónegos (figura 32) e alguns dados 

biográficos sobre Soledade Malvar. Contribuiu igualmente para identificar os lugares onde 

tinham sido captadas algumas fotografias desta residência, que se encontram no acervo da 

CMSM. 

 

 

 

7.3. Serviços educativos 

7.3.1. “Cantar os Reis” 

Esta atividade, denominada “Cantar os Reis”, realizou-se no na CMSM, a 15 de 

janeiro de 2020, com o intuito de “receber o novo ano”. Esta consistia na apresentação, para 

o público presente, de um conjunto de canções, por parte de um grupo de indivíduos. Para 

este fim, foram convidadas pessoas pertencentes ao “Novo Rumo – Associação de 

Professores de Vila Nova de Famalicão” para ouvir os cânticos. A todos os visitantes foi 

oferecido um marcador de livros, onde foi impressa a letra de uma canção. Esta atividade 

está relacionada com a personalidade de Soledade Malvar, que tinha o particular gosto de 

receber visitas em sua casa. O objetivo da mesma é o de manter a ligação que a colecionadora 

Fonte: Autoria própria, 2020 

 

Figura 30 – Marcadores de livros, elaborados pelas 

estagiáriasFonte: Autoria própria 

Figura 32 – Espaços interiores e exteriores da Quinta dos Cónegos 
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tinha com a população famalicense. A contribuição da autora do Relatório consistiu no 

auxílio, juntamente com a colega Thalita Sbragio, na execução dos marcadores acima 

referidos (Figura 33). 

O “Cantar os Reis” é um exemplo do esforço praticado pelos museus de adaptar as 

suas atividades às práticas culturais da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4. “Bem-vindos a minha casa!” 

Ao longo da realização do estágio foi proposta a elaboração de uma atividade na 

CMSM, que se realizaria com a colega Thalita Sbragio. Esta seria concretizada a 16 de maio, 

no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Museus. Para esta finalidade, pensou-

se numa visita orientada teatralizada, onde seria interpretada a figura de Soledade Malvar, 

com o objetivo de dar a conhecer, de forma criativa e dinâmica, esta personalidade e a Casa-

Museu. A atividade foi preparada com a colega, discutindo elementos como a duração da 

visita, orçamentos e seleção do público-alvo. Estabeleceu-se como título “Bem-vindos a 

minha casa!”, com o objetivo de torná-la cativante, para que a população se sentisse curiosa 

e pudesse participar nela. Concluímos que o principal foco seria a interação e participação 

do público, que desempenharia um papel importante. 

Fonte:  Thalita Sbragio, 2019 

 

 

Fonte:  Thalita Sbragio, 2019 

 

Figura 33 – Marcadores de livros, 
elaborados pelas estagiárias 
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A junção da criatividade com a informação sobre a coleção e a colecionadora 

constitui um esforço para cativar públicos. Este tipo de abordagem é fundamental para que 

a população pense numa visita ao museu como uma experiência divertida e poderá ser o 

elemento que ditará o seu regresso. 

Devido aos recentes acontecimentos gerados pela crise pandémica do vírus Covid-19 

e ao consequente encerramento dos museus, a programação desenvolvida pela RMVNF para 

o Dia Internacional dos Museus foi adaptada e efetuada em formato online. A atividade não 

foi realizada porque se considerou que a mesma só faria sentido em formato presencial, onde 

se poderia estabelecer um contacto direto com os visitantes e com o espaço museológico.  

7.4. Tratamento arquivístico 

7.4.1. Tratamento arquivístico da Casa-Museu  

No início do mês de março foi realizada uma atividade, juntamente com a colega, 

Thalita Sbragio, que consistia no tratamento dos dados de documentos do acervo da CMSM, 

a partir da utilização das normas de preenchimento da instituição museológica11.  

Inicialmente foram fornecidos alguns exemplos de documentação já tratada e 

disponibilizados dois textos sobre tratamento arquivístico. O primeiro, produzido pela 

Direção Geral de Arquivos, intitula-se Orientações para a Descrição Arquivística, e o segundo, 

elaborado pela RMVNF, denomina-se Manual de procedimentos de descrição arquivística 

Seguiu-se o agendamento de uma reunião, realizada no dia 5 de março, com o 

objetivo de explicar a forma, de forma clara e explícita, o modo como se processa o 

tratamento arquivístico da CMSM. 

Devido ao encerramento dos museus (resultado da declaração do estado de 

emergência em Portugal, devido ao vírus Covid-19), esta atividade não se concretizou. Apesar 

destes obstáculos, foi possível aprofundar o conhecimento sobre esta prática museológica, 

nunca antes experienciada. Por fim, é importante afirmar que este exercício, para além de 

                                                           
 
11 Estas normas foram produzidas pelo elemento da equipa da RMVNF, responsável pela gestão do 
acervo documental nos museus 
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ter contribuído para a recolha de informações sobre o período de obras da CMSM, poderá 

servir de auxilio para futuros contactos com acervos documentais em contexto de museu.  

7.5. Revisão, discussão e análise colaborativa das fichas de inventário 

de pintura e joalharia e elaboração de um manual de apoio ao 

inventário  

No âmbito do estágio realizado na CMSM, foi proposta pela orientadora a leitura, 

análise e revisão das fichas de inventário de pintura e joalharia desta instituição museológica, 

que seria concretizada juntamente com a colega Thalita Sbragio.  

Numa primeira fase, procurou-se esclarecer o que se entende por documentação 

retrospetiva. A partir da consulta de bibliografia, concluiu-se que este termo se refere ao 

“processo contínuo através do qual a documentação incompleta, inadequada e incorreta é 

melhorada” (Collections Trust, s.d., p.1). 

 Seguidamente, foi efetuado um levantamento e consulta das cinco fichas de 

inventário da CMSM (de formato físico e digital) de várias datações distintas. Ao compará-

las, foi possível percecionar que as mais antigas indicavam apenas as informações gerais 

sobre os objetos (como o número de inventário, autoria e a datação) e não apresentavam 

fotografias dos mesmos. As mais recentes incluíam dados mais pormenorizados, 

relacionados com as dimensões, descrição, título, denominação, inventariantes, entre 

outros, e eram acompanhadas por uma imagem de cada objeto.   

A fase seguinte prendeu-se com a análise das mais recentes fichas de inventário de 

pintura desta instituição museológica (as de formato físico, localizadas na CMSM, e as 

digitais, existentes na plataforma In Patrimonium.net). A partir deste procedimento, 

constatou-se que alguns campos das mesmas poderiam ser preenchidos de forma mais 

completa (ex. da descrição).  

Antes de selecionar a norma de preenchimento a ser utilizada, foram analisadas 

algumas já existentes, como as normas de inventário de pintura, elaboradas pelo antigo 

Instituto dos Museus e da Conservação e as normas do In Patrimonium.net, desenvolvidas 

pela Sistemas do Futuro – Multimédia, Gestão e Arte, Lda. Tendo em consideração que a 
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RMVNF (e, consequentemente, a CMSM) utiliza a norma In Patrimonium.net, optou-se, em 

consenso com a colega Thalita Sbragio, pela sua utilização. Deste modo, caso a CMSM 

decidisse adaptar as suas fichas de inventário atuais (tendo em conta o inventário 

restrospetivo elaborado pelas estagiárias), não necessitava de efetuar grandes alterações. 

Após a seleção da norma de inventário, efetuou-se uma pesquisa mais aprofundada 

sobre o In Patrimonium.net, procurando conhecer os objetivos da sua criação e a forma como 

este funciona. A partir da pesquisa elaborada, compreendeu-se que se trata de um sistema 

de gestão do património cultural, criado pela Sistemas do Futuro, com o objetivo de 

responder às necessidades das instituições que pretendem gerir, de forma eficiente, o seu 

acervo.  

Depois da leitura atenta do manual de preenchimento das fichas de inventário, 

criado pela Sistemas do Futuro, estabeleceu-se uma comparação entre as informações 

incluídas nas fichas da CMSM mais recentes e aquelas indicadas no manual. Deste modo, 

tendo em conta a natureza das coleções de pintura e joalharia, entendeu-se que se deveriam 

ser acrescentados a estas fichas novos campos – “coleções”, “cronologia”, “direitos”, 

“épocas” e “funções” e alguns subcampos. O campo “título” era apenas mencionado nas 

fichas de inventário da CMSM quando havia conhecimento sobre tal. Porém, segundo as 

normas consultadas, “quando não exista ou não se conheça, deve ser mencionado, 

respetivamente, como Sem título e/ou Desconhecido” (Sistemas do Futuro, Lda., s.d., p.27). 

O subcampo “justificação”, que é aplicado nos campos “Técnicas”, “Épocas”, “Funções”, 

“Cronologia”, “Coleções” e “Categorias” foi ignorado nas fichas de inventário da CMSM, pelo 

que faria sentido ser adicionado.  

De seguida, foram acrescentadas ou substituídas as informações, segundo as normas 

estabelecidas pelo In Patrimonium.net (Apêndice L) e produzido o documento “Contributo 

para a criação de um manual de preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de 

Pintura e Joalharia da Casa-Museu Soledade Malvar”, que inclui um glossário com os termos 

utilizados nas fichas de inventário criadas (Apêndice M). O documento foi revisto pela 

coorientadora, que apontou algumas informações que deveriam ser alteradas ou 

completadas.  
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Esta atividade, efetuada tendo em consideração as normas acreditadas nacionais 

(IPM) e internacionais (SPECTRUM) contribuiu para o aumento da experiência de trabalho 

em equipa e do conhecimento sobre a plataforma InPatrimonium.net e a sua norma de 

preenchimento de fichas de inventário.  
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Considerações finais 

Portugal é um país que possui diversas instituições museológicas. Porém, existe um 

grande número de museus que não tem grandes possibilidades financeiras para apostar em 

áreas museológicas fundamentais, como o estudo de coleções. Este é o caso da CMSM. 

Apesar do número considerável de peças existentes em acervo, estas nunca tinham sido 

estudadas. 

Quando este Relatório se iniciou, foram delineados objetivos relativos ao estudo de 

uma pintura, à investigação da história do edifício (atual CMSM), às atividades de estágio e o 

processo de revisão e adaptação das fichas de inventário de pintura. Por forma a alcançá-los, 

foi necessário o desenvolvimento de um longo processo de pesquisa teórica e de trabalho de 

campo, que permitiu resolver ou reformular questões importantes e criar ou eliminar novas. 

Deste modo, este trabalho resulta de um processo de avanços e recuos. 

A primeira parte do texto, respeitante ao levantamento teórico, mostrou-se 

fundamental para refletir sobre o que se entende por coleção (no seu sentido lato) e por 

cultura material. Sendo um dos focos deste trabalho a análise de uma peça, torna-se crucial 

pensar sobre o estudo de coleções e sua importância. 

A segunda parte, voltada para o estudo da pintura de Júlio Ramos, foi aquela que 

trouxe maiores dificuldades. A propagação do vírus Covid-19 e o consequente encerramento 

de estabelecimentos públicos obrigou ao adiamento das entrevistas e à redução dos 

entrevistados, por falta de tempo para analisar os dados recolhidos. Esta situação forçou 

ainda o adiamento da pesquisa de bibliografia em bibliotecas e a incapacidade, por parte dos 

museus, de auxiliar no fornecimento de informação. 

A falta de dados bibliográficos sobre a pintura impossibilitou a realização de uma 

abordagem aprofundada sobre esta temática. Acrescenta-se ainda a inexistência de registos 

de compra dos objetos e a falta de informações por parte dos antiquários e leilões 

contactados. A entrevista com António Carvalho auxiliou em diversas questões sobre o perfil 

biográfico da colecionadora, mas não respondeu, de forma concreta às perguntas sobre os 

espaços comerciais que Soledade frequentava. 
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A informação existente no acervo documental sobre todas as indicações do processo 

de obras na CMSM contribuiu para a realização de grande parte da produção escrita sobre 

este tema. Contudo, esta fase da investigação criou alguns obstáculos. A consulta das 

fotografias do edifício anteriores ao período de obras de 1998 mostrou que a disposição dos 

objetos se alterou significativamente. Este aspeto dificultou a identificação de algumas das 

divisões da casa e, consequentemente, impediu que fosse estabelecida uma comparação 

entre alguns dos espaços anteriores e os atuais. Aliado a este obstáculo está a falta de 

resposta ao pedido de auxílio para a análise de algumas destas imagens, que, devido a esta 

situação, não foram utilizadas neste Relatório. O passo seguinte foi a procura dos 

responsáveis por estas alterações no edifício e os critérios pelos quais se basearam. Essa 

questão ficou resolvida apenas a partir da entrevista com Alexandrina Costa, devido à 

escassez de informação sobre esta questão. 

O processo de análise e desenvolvimento do processo de inventariação da CMSM foi 

aquele que colocou os maiores obstáculos na concretização destes Relatório. Devido à 

escassez de tempo para aprofundar estas questões e à falta de compreensão no 

preenchimento de alguns campos, alguns dados foram preenchidos com dificuldade. Apesar 

das adversidades, este exercício permitiu aperfeiçoar os conhecimentos de inventariação e 

aprender a utilizar o modelo de preenchimento do sistema de gestão do património cultural, 

In Patrimonium.net. 

Em relação às atividades de estágio complementares, algumas (como a visita 

orientada teatralizada ou o tratamento arquivístico) não se puderam concretizar, devido ao 

encerramento da CMSM entre os meses de março e abril. Apesar desta situação, as 

atividades realizadas permitiram aliar a teoria, adquirida no 1.º Ano de Mestrado, com a 

prática e de contactar diariamente com as práticas museológicas pela primeira vez. Estas 

tiveram por base áreas distintas da Museologia, o que contribuiu para tornar esta experiência 

enriquecedora.  

No final deste Relatório, espera-se ter colaborado para aumentar o conhecimento 

sobre a pintura aqui estudada e todos os seus contextos e auxiliado na organização das 

informações sobre a história das transformações da CMSM. Da mesma forma, pretende-se 

ter contribuído para incentivar ao desenvolvimento das fichas de inventário. 
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Apesar da pesquisa exaustiva, é importante reforçar que este estudo poderia ser 

ainda mais aprofundado, focalizando a atenção para aspetos mais relacionados com as 

transformações da CMSM ou para questões sobre a biografia da colecionadora. 
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https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/75818


 

97 

 

Anexos 
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Anexo A – Lista de objetos acrescentados ao acervo da CMSM desde o 

1.º inventário, e cedidos por Soledade Malvar sem qualquer base 

documental.  
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Fonte: Acervo da CMSM 
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Anexo B – Lista de objetos retirados ao acervo da CMSM desde o 1.º 

inventário, e cedidos por Soledade Malvar sem qualquer base 

documental  
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Fonte: Acervo da CMSM 



 

 

 

Anexo C – Lista de atualização dos últimos objetos doados por Soledade 

Malvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da CMSM 



 

 

 

Anexo D – Ilustrações de Júlio Ramos no livro “Só”, de António Nobre 
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Fonte: Nobre (2000), Só. p.17 



 

 

 

Apêndice E – Ficha de inventário da obra “Um riacho” (Milheiroz), 

existente na CMSM. Esta ficha, consultada em 2019, foi preenchida por 

Pedro Costa e Alexandrina Costa, em 2001, seguindo a norma de 

inventário do In Patrimonium.net, criada pela Sistemas do Futuro.   
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Anexo F – Lista do plano de intervenções na CMSM, tanto no espaço 

exterior como no interior do edifício   
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Fonte: Acervo da CMSM 



 

 

 

Anexo G – Alçado do edifício, atual CMSM, após as transformações 

realizadas pelo arquiteto Manoel da Silva Passos Júnior e pelo 

engenheiro António Pinheiro Braga 
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Fonte: Moreira, M. (2006). Da casa ao museu: adaptações arquitectónicas nas casas-

museu em Portugal, p. 288 



 

 

 

Anexo H – Planta referente à remodelação da Casa-Museu Soledade 

Malvar, datada de 1998 e executada pela Firma Andrade & Almeida – 

Construções Lda. 
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Fonte: Acervo da CMSM 



 

 

 

Anexo I – Fotografias antigas da “sala de jantar” da CMSM, do período 

anterior às obras de 1998 
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Fonte: Acervo da CMSM 



 

 

 

Anexo J – Fotografias antigas da sala do 1º. piso da CMSM. As imagens 

revelam o mesmo espaço, em duas datações distintas 
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Fonte: Acervo da CMSM 



 

 

 

Anexo K – Fotografias antigas do quarto de Soledade Malvar  
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Fonte: Acervo da CMSM 



 

 

 

Anexo L – Certificado de participação no IV Encontro da Rede de 

Museus de Vila Nova de Famalicão, realizado no dia 26 de novembro de 

2019 
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Fonte: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2020 
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Apêndice A – Envio de pedidos de informação a diversas instituições. 

Esta tabela inclui as instituições às quais foram enviados os e-mails, a 

data em que esses envios foram efetuados e, de forma resumida, o 

conteúdo das respostas.  
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INSTITUIÇÃO DATA DO ENVIO RESPOSTA 

Museu Nacional Soares dos 

Reis 

20/03 

 

 

 

 

10/6 

23/03 

(Disponibilidade para contactar e 

visualizar obras de Júlio Ramos e 

biografia sobre o autor, após a 

reabertura do museu) 

 

(Sem resposta ao e-mail enviado, 

sobre a possibilidade de  marcar 

visita para consultar os dados) 

Museu Nacional Grão 

Vasco 

20/03 

05/09 

07/09 

(Envio da fichas de inventário de 

uma pintura de Júlio Ramos) 

Museu Nacional de Arte 

Contemporânea (Museu do 

Chiado) 

20/03 

05/09 

Sem resposta 

UP 24/03 27/03 

(Envio da biografia de Júlio 

Ramos) 

FBAUP 05/09 09/09 

(Disponibilidade para a consultar 

o processo individual do 

estudante Júlio Gonzaga Ramos, 

no dia 23/09) 



 

2 

 

FAUP 05/09 07/09 

(Sem informação sobre Júlio 

Ramos) 

Escola Artística de Soares 

dos Reis 

24/03 25/03 

(Disponibilidade para ajudar com 

qualquer informação necessária – 
cedência de documentação sobre 

o pintor, existente no acervo da 

escola) 

Leilão Veritas 23/03 

05/09 

07/09 

 (Sem informação sobre Soledade 

Malvar) 

Ateneu Comercial do Porto 24/03 1/04 

(Biblioteca desativada, o que 

impossibilita qualquer pesquisa) 

Augustus Lda 13/03 

18/08 

Sem resposta 

Porto Velho 13/03 

18/08 

Sem resposta 

Antiguidades Gonçalo 

Ferreira Marques 

13/03 

18/08 

Sem resposta 

Gonçalo Ribeiro 

Antiguidades 

13/03 

18/08 

19/08 

(Sem informação sobre Soledade 

Malvar) 
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José Coelho – Antiguidades 

e Arte Contemporânea 

13/03 

18/08 

Sem resposta 

João Moura Martins 

Antiguidades 

13/03 

18/08 

15/03 

(Sem informação sobre Soledade 

Malvar) 

DMB – Comércio de 

antigos novos e usados, 

Lda. 

13/03 

18/08 

18/08 

(Sem informação sobre Soledade 

Malvar) 

Velhustro 13/03 

18/08 

Sem resposta 

Paula Luz, Lda. 13/03 

18/08 

Sem resposta 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice B – Guião e Protocolo das entrevistas a Alexandrina Costa e 

António Carvalho. O documento contém os objetivos da entrevista, o 

guião utilizado e o protocolo efetuado. 
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Guião e Protocolo de Administração de Entrevista a 

Alexandrina Costa  

Mestrado em Museologia 

Junho 2020 

 

Data: 

Iniciou-se às: 14:00h 

Terminou às: 15:00h 

 

Local da entrevista: Casa-Museu Soledade Malvar  

Local da entrevista: Sala de Jantar, 1.º piso. Disposição de três cadeiras 

em círculo.  

Aparelhos: Utilização de um gravador de áudio portátil e um telemóvel 

adicional para a captação de imagens e som no decorrer da entrevista. 

 

Participante: Alexandrina Costa (CMVNF) 

Entrevistadoras / Moderadoras: Sofia Navalho e Thalita Sbragio (FLUP) 

 

Protocolo  
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1. Agradecimento pela disponibilidade e a intenção da D. Alexandrina Costa 

em compartilhar as suas vivências e informações sobre as coleções e a colecionadora 

Soledade Malvar.  À Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a toda a equipa 

da Casa-Museu Soledade Malvar em tornar possível a organização desta sessão.  À 

Mestre Mariana Jacob Teixeira e ao Bruno Peliteiro Gomes pela intermediação do 

contacto com a D. Alexandrina. 

A recolha das informações nesta entrevista certamente contribuirá em muito para a 

nossa investigação no âmbito do Mestrado em Museologia. 2. Breve apresentação do 

caráter da investigação acerca do Mestrado em Museologia pela Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto e expor os objetivos da entrevista. 

 

3. Conduzir a entrevistada ao local em que serão feitas as perguntas e deixá-la 

confortável ao ambiente.  

 

4. Posicionar os aparelhos que farão o registo de áudio e imagem das informações 

coletadas na entrevista.  

 

5. Iniciar a comunicação seguindo o guião de entrevista semi-estruturadas.  

 

6. Finalizar a entrevista, falando sobre as questões de metodologia de trabalho 

proposta para os meses seguintes. 

 

7. Pedir para que assine o Protocolo de Consentimento Informado. 

 

Objetivos 

1. Compreender aspetos da vida pessoal da colecionadora e suas 

motivações. 

2. Descobrir informações sobre os objetos das coleções de pintura e 

joalharia e dados sobre locais onde possivelmente a colecionadora 

adquiriria as suas peças.  

3. Compreender aspetos da normalização adotada para o preenchimento 

das fichas  
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de inventário das coleções, especificamente nas coleções de pintura e 

joalharia.  

 

 

 

 

Guião e Protocolo de Administração de Entrevista a 

António Carvalho  

Mestrado em Museologia 

                                                   Junho 2020 

 

Data: 23/06/2020  

Iniciou-se às: 15:00h 

Terminou às: 16:15h 

 

Local da entrevista: Casa-Museu Soledade Malvar  

Local da entrevista: Sala de Jantar, 1.º piso. Disposição de três cadeiras em 

círculo. Aparelhos: Utilização de um gravador de áudio portátil e um telemóvel 

adicional para a captação de imagens e som no decorrer da entrevista. 

Participante: Sr. António Alves de Carvalho 

Entrevistadoras / Moderadoras: Sofia Navalho e Thalita Sbragio (FLUP) 

 

Protocolo  

1. Agradecimento pela disponibilidade e a intenção do Sr. António em compartilhar as 

suas vivências e informações sobre as coleções e a colecionadora Soledade Malvar.  À 

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a toda a equipa da Casa-Museu 

Soledade Malvar em tornar possível a organização desta sessão.  À Mestre Mariana 
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Jacob Teixeira e ao Bruno Peliteiro Gomes pela intermediação do contacto com o Sr. 

António. A recolha das informações nesta entrevista certamente contribuirá em muito 

para a nossa investigação no âmbito do Mestrado em Museologia.  

2. Breve apresentação do caráter da investigação acerca do Mestrado em Museologia 

pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e expor os objetivos da entrevista. 

3. Conduzir a entrevistada ao local em que serão feitas as perguntas e deixá-lo 

confortável ao ambiente.  

4. Posicionar os aparelhos que farão o registo de áudio e imagem das informações 

coletadas na entrevista.  

5. Iniciar a comunicação seguindo o guião de entrevista semi-estruturadas.  

6. Finalizar a entrevista, falando sobre as questões de metodologia de trabalho 

proposta para os meses seguintes. 

7. Pedir para que assine o Protocolo de Consentimento Informado. 

 

Objetivos 

 

1. Compreender aspetos da vida pessoal da colecionadora e suas 

motivações. 

2. Descobrir informações sobre os objetos das coleções de pintura e 

joalharia e dados sobre locais onde possivelmente a colecionadora 

adquiriria as suas peças.  

3. Coletar memórias e histórias da vida de Soledade Malvar relacionada às 

suas coleções e a sua casa12. 

                                                           

12 Documento produzido pela autora deste Relatório e pela colega Thalita S durante o estágio 
efetuado no âmbito do Mestrado em Museologia 



 

 

 

Apêndice C – Questões e objetivos da entrevista com Alexandrina Costa 

e António Carvalho, divididos em categorias distintas, tendo em conta os 

diferentes assuntos abordados. 
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Matriz: Questões e objetivos de análise elaboradas para a 

entrevista a Alexandrina Costa 

Bloco A 

 

 

 

 

Sobre a 

Colecionadora 

Objetivos de Análise Questões 

Contextualizar o papel da 
Sra. Alexandrina nas 
funções do Museu durante 
o período de criação e 
abertura.  

 

Compreender aspetos da 
vida pessoal da 
colecionadora e suas 
motivações. 

 

Em que período a sra. exerceu 
atividades na Casa-Museu Soledade 
Malvar e quais funções ficou 
responsável?  

 

Houve contacto com a D. Soledade 
Malvar entre o processo de doação 
do espólio e a abertura do Museu? 

 

D. Soledade teve alguma formação 
para atuar como antiquária? Com 
quem aprendeu? 

 

Havia alguma ligação, ou interesse, 
de Soledade Malvar nas festas 
populares do norte de Portugal? 
Como por exemplo, a da Romaria da 
Nossa Senhora da Agonia em Viana 
do Castelo? 
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Bloco B 

 

Sobre os 
objetos da 
coleção e 
como foram 
adquiridos 

Objetivos de Análise Questões 

Descobrir 
informações sobre os 
objetos das coleções 
de pintura e 
joalharia. 

 

Levantar dados sobre 
locais que 
possivelmente a 
colecionadora 
adquirira suas peças. 

Havia alguma joia da coleção que era de 
uso pessoal de Soledade Malvar?  

Na coleção de joias, há um colar de 
magistrado. Soledade teria herdado o 
adorno de algum familiar?  

 

As peças da coleção de joalharia podem 
ser maioritariamente designadas como 
joias de “ouro popular”, uma categoria 
muito recorrente na região rural do Minho 
no século XIX. Havia uma intenção por 
parte da colecionadora em coletar este 
tipo de peças especificamente? 

 

Houve alguma dificuldade no processo de 
avaliação das peças, tanto pintura quanto 
joalharia? 

Existe algum registo de compra de algum 
objeto de pintura ou de joias? 
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Bloco C 

 

Sobre o espaço 
expositivo e as 
fichas de 
inventário 

Objetivos de Análise Questões 

Compreender o plano 
expositivo inicial e como as 
peças foram distribuídas nos 
espaços da casa.  

 

Compreender aspetos da 
normalização adotada para o 
preenchimento das fichas de 
inventário das coleções, 
especificamente nas coleções de 
pintura e joalharia. 

Foram dadas algumas 
indicações, por parte de 
Soledade Malvar, sobre quais as 
peças que esta queria que 
fossem expostas? 

 

Qual o critério de seleção das 
peças em exposição e quem foi o 
responsável por esta seleção? 

 

A peça "Um riacho" (Milheiroz), 
da autoria de Júlio Ramos, 
encontra-se na sala do 1°andar. 
Esta já foi exposta em qualquer 
outro local da Casa-Museu? 

 

Qual norma de inventário foi 
utilizado inicialmente para os 
preenchimentos das fichas? 
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Questões e objetivos de análise elaboradas para a entrevista a 
António Carvalho 

Bloco A 

 

 

 

 

Sobre a 

Colecionadora 

Objetivos de Análise Questões 

Contextualizar o papel 
do Sr. António na vida de 
soledade Malvar. 

 

Compreender aspetos 
da vida pessoal da 
colecionadora e suas 
motivações. 

 

Como classifica a sua relação com 
Soledade Malvar? 

Em que período o Sr. António esteve a 
trabalhar para a D. Soledade Malvar?  

Soledade Malvar tinha uma ligação 
forte com a Natureza ou o campo? 

Havia alguma ligação, ou interesse, de 
Soledade Malvar nas festas populares 
do norte de Portugal? Como por 
exemplo, a da Romaria da Nossa 
Senhora da Agonia em Viana do 
Castelo? 

 

 

 

Bloco B Objetivos de Análise Questões 
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Sobre os 
objetos da 
coleção e 
como foram 
adquiridos 

Descobrir 
informações sobre os 
objetos das coleções 
de pintura e joalharia. 

 

Levantar dados sobre 
locais que 
possivelmente a 
colecionadora 
adquirira as suas 
peças. 

Em que leilões e antiquários Soledade 
comprava as obras? 

Como é que Soledade transportava as 
peças que comprava? 

 

Em que local a colecionadora comprou a 
pintura “Um riacho” (Milheiroz)? 

A colecionadora guardava algum registo 
da compra das peças que comprava? 

 

  

Havia alguma joia da coleção que era de 
uso pessoal de Soledade Malvar?  

* Na coleção de joias, há um colar de 
magistrado. Soledade teria herdado o 
adorno de algum familiar?  

  

As peças da coleção de joalharia podem 
ser majoritariamente designadas como 
jóias de “ouro popular”, uma categoria 
muito recorrente na região rural do Minho 
no século XIX. Havia uma intenção por 
parte da colecionadora em coletar este 
tipo de peças especificamente? 

  

Segundo a Dona Alexandrina, Soledade 
viveu durante um período de tempo na 
Maia. Sendo que Milheirós pertence ao 
concelho da Maia, acha que esse dado 
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poderá ter influenciado a compra da 
pintura “Um riacho” (Milheiroz)? 

 

 

Bloco C 

 

Sobre o espaço 
expositivo e as 
fichas de 
inventário 

Objetivos de Análise Questões 

Descobrir informações sobre 
o papel de Soledade Malvar 
na organização dos objetos 
na Casa-Museu 

 

Compreender o que levou a 
colecionadora a doar a sua 
coleção e habitação 

Quando surgiu a ideia, por parte 
de Soledade Malvar, de doar a 
sua coleção e casa e qual a 
razão? 

 

Foram dadas algumas 
indicações, por parte de 
Soledade Malvar, sobre quais as 
peças que esta queria que 
fossem expostas?13 

 

 

 

                                                           

13 Documento produzido pela autora deste Relatório e pela colega Thalita Sbragio, durante o 
estágio efetuado no âmbito do Mestrado em Museologia 



 

 

 

Apêndice D – Disposição das pinturas em cada piso da CMSM. Estas 

imagens demonstram concretamente a disposição das pinturas no rés-

do-chão, 1.º e 2.º andares do edifício.  
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Apêndice E – Gráfico que expõe a técnica de pintura existente na 

coleção. Este indica o número de objetos que se incluem nas diferentes 

técnicas. 
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1 1

Materiais de suporte das pinturas

Tela Madeira Cobre Pergaminho Papel



 

 

 

Apêndice F – Quadro de dados biográficos sobre Júlio Ramos. A tabela 

apresenta os dados mais importantes da biografia do pintor, sobretudo 

aqueles que associados ao seu percurso artístico. 
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1868 Nascimento, na freguesia da Sé, cidade 

do Porto 

1882 Inicia  os estudos na Academia 

Portuense de Belas Artes 

1886 Recebimento de menção honrosa num 

concurso de desenho 

1888 Recebimento de um prémio pecuniário 

de Arquitetura 

1891-1897 Estadia em Paris enquanto bolseiro do 

Estado português 

  

Ingresso na École de Beaux-Arts de 

Paris 

  

Frequenta o atelier de Julien 

1896-1897 Exposição das suas obras no Salon 

1896 Participação na Exposição 

Internacional de Berlim 
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1897 

  

Regresso a Portugal 

  

Participação na 5ª exposição trienal da 

Escola de Belas-Artes do Porto 

1898 Ilustra a segunda edição da obra "Só”, 

de António Nobre 

  

Colaboração no terceiro número da 

revista "Ilustração Portuguesa” 

  

Recebimento da 2ª Medalha do Grémio 

Artístico de Lisboa 

1900 Recebimento da 3ª Medalha na 

Exposição Universal de Paris 

1908 Recebimento da Medalha de Ouro na 

Exposição Nacional do Rio de Janeiro 

1912 Participação na Exposição Nacional do 

Rio de Janeiro 

1915 Louvado como vogal da Comissão de 

Estética da Câmara Municipal do Porto 

De 1923 a 1938 Leciona na Escola Industrial Faria 

Guimarães 
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1930 Louvado, como vogal da Comissão 

organizadora da Exposição de Arte, 

dos professores-artistas das Escolas 

Técnicas de Portugal, pelo Ministério 

da Instrução 

1938 Recebimento de homenagem, no 

Teatro de S. João do Porto, em sessão 

pública e solene 

1943 Recebimento de uma grande 

homenagem no Porto, com exposição 

retrospetiva 

1945 Falecimento, no lugar de Freixo, 

freguesia de Guilhabreu 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice G – Exposições nas quais Júlio Ramos participou, apontando 

o nome da mesma, o local e o ano em que se concretizou 
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Nome da Exposição Local Ano 

 Exposição de Arte de 

Júlio Ramos 
Porto, Rua Santa Catarina, 

Photografia Guedes Oliveira 

 

1903 

Exposição da 

Sociedade de 

Belas Artes do Porto 

 

Porto, Travessa da Picaria 1910 

Exposição da 

Sociedade de 

Belas Artes do Porto 

Porto, Travessa da Picaria 1909 

Exposição da 

Sociedade de 

Belas Artes do Porto 

Porto, Travessa da Picaria 1908 

Exposição Portuguesa 

do  

Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro 1908 

Exposição de Arte 

Coletiva Photografia 

Porto, Praça da Trindade 1908 

Exposição de Belas 

Artes do IPEC 

Porto, Rua das Flores, Santa Casa 

da Misericórdia do Porto 
1905 

Exposição de Arte de 

Júlio Ramos 

Porto, Rua Santa Catarina 1903 

Exposição de Belas 

Artes do IPEC 

Porto, Rua das Flores, Santa 

Casa da Misericórdia do Porto 1901 

Exposição de Belas 

Artes do IPEC 

Porto, Rua das Flores, Santa 

Casa da Misericórdia do Porto 1900 

Exposition Universelle 

Paris, Champs Élysées, Grand 

Palais 1900 
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Exposição do Grémio 
Artístico – 8ª Exposição 

de Arte Coletiva 

Lisboa, Largo da Biblioteca  
1898 

Exposição de Arte 

Coletiva 

Rua Santa Catarina 
1897 

Academia de Belas 

Artes de Berlim  

Exp. Centenário 

 

Berlim, Academia de Belas Artes 

de Berlim 1896 

Exposição de Arte no 

Ateneu Comercial 

 

Porto, Rua Passos Manuel, 

Ateneu Comercial do Porto 1895 

Exposição de Arte no 

Ateneu Comercial 

 

Porto, Rua Passos Manuel, 

Ateneu Comercial do Porto 1894 

Exposição de Arte no 

Ateneu Comercial 

 

Porto, Rua Passos Manuel, 

Ateneu Comercial do Porto 1893 

Exposição de Arte no 

Ateneu Comercial 

 

Porto, Rua Passos Manuel, 

Ateneu Comercial do Porto 1892 

Exposição de Arte no 

Ateneu Comercial 

 

Porto, Rua Passos Manuel, 

Ateneu Comercial do Porto 1890 

Exposição de Arte no 

Ateneu Comercial 

 

Porto, Rua Passos Manuel, 

Ateneu Comercial do Porto 1889 



 

 

 

Apêndice H – Estado de conservação da pintura “Um riacho” 

(Milheiroz). As imagens permitem demonstrar as perdas de tinta 

presentes na tela e a principal rachadura existente na moldura do 

quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice I – Levantamento de questões relacionadas com a pintura 

“Um riacho” (Milheiroz). Esta imagem demonstra as perguntas que 

colocadas ao antigo funcionário da CMSM e as respostas que este 

forneceu. 
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Apêndice J – Legenda e tabela de descrição das atividades 

desenvolvidas. Este documento serve para demonstrar todas as 

atividades de estágio desenvolvidas durante os vários meses. Estas são 

divididas em tipologias, de forma a contabilizar o n.º de horas efetuadas 

para cada tipo de atividade.   
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            ATIVIDADE N.º DE HORAS 

Orientação tutorial 20h 

Leitura e produção escrita 536 

Seminário I e II 33h 

Atividades sobre a RMVNF 26h 

Atividades CMSM 134h 

 

Data Atividade N.º de horas 

23/09 Orientação tutorial 3h 

24/09 Conferência Seminário I (FLUP) 6h 

De 26 a 29/09 Leitura de bibliografia + pequenos 
resumos 

14h 

De 1 a 6/10 Leitura de bibliografia + pequenos 
resumos 

16h 

De 7 a 13/10 Leitura de bibliografia + pequenos 
resumos 

21h 

De 14 a 16/10 Leitura de bibliografia + pequenos 
resumos 

4h 

De 17 a 20/10 Leitura de bibliografia + pequenos 
resumos 

10h 
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22/10 Orientação tutorial 1h 

De 23 a 27/10 Leitura de bibliografia + pequenos 
resumos 

12h 

29/10 Assinatura minuta de estágio + discussão 
sobre questões do estágio 

1h 

De 30/10 a 1/11 Leitura de bibliografia + pequenos 
resumos 

11h 

Dias 2 e 3/11 Leitura de bibliografia + pequenos 
resumos 

2h 

De 4 a 8/11 Leitura de bibliografia + pequenos 
resumos 

11h 

7/11 Visita aos museus da Rede de Museus de 
VNF 

6h 

Dias 9 e 10/11 Leitura de bibliografia + pequenos 
resumos 

3h 

De 11 a 19/11 Produção escrita 18h 

20/11 Visita aos museus da Rede de 
Museus de VNF 

6h 

Dias 22 e 23/11 Produção escrita 3h 

26/11 IV Encontro da Rede de Museus de VNF 4h 

De 27/11 a 1/12 Produção escrita 8h 

3/12 Consulta do arquivo da CMSM 6h 

4/12 Produção escrita 3h 
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5/12 Consulta do arquivo da CMSM 6h 

De 6 a 9/12 Produção escrita 7h 

10/12 Consulta do arquivo da CMSM 6h 

12/12 Consulta do arquivo da CMSM 6h 

17/12 Apresentação oral + comentários (FEUP) 7h 

19/12 Leitura de informações do arquivo da 
CMSM 

6h 

De 20 a 22/12 Leitura de bibliografia + pequenos 
resumos 

4h 

De 27 a 30/12 Leitura de bibliografia + pequenos 
resumos 

6h 

De 3 a 6/1 Leitura de bibliografia + pequenos 
resumos 

6h 

7/1 Atividades + consulta do arquivo da 
CMSM 

6h 

8/1 Leitura de bibliografia + pequenos 
resumos 

3h 

9/1 Atividades + consulta do arquivo da 
CMSM 

6h 

De 10 a 13/1 Produção escrita 8h 

14/1 Atividades + consulta do arquivo da 
CMSM 

6h 

16/1 Atividades + consulta do arquivo da 
CMSM 

6h 
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De 17 a 19 Revisão da produção escrita 6h 

21/1 Atividades + consulta do arquivo da 
CMSM 

6h 

22/1 Leitura de bibliografia 2h 

23/1 Atividades + consulta do arquivo da 
CMSM 

6h 

De 24 a 26/1 Leitura + produção escrita 6h 

28/1 Orientação tutorial 1h 

3/2 Reunião da Rede de Museus de VNF 
sobre o DIM 

3h 

4/2 Orientação tutorial com coorientadora 2h 

4/2 Atividades + consulta do arquivo da 
CMSM 

6h 

6/2 Atividades + consulta do arquivo da 
CMSM 

6h 

Dias 7 e 10/2 Levantamento bibliográfico + leitura de 
bibliografia 

7h 

11/2 Reunião com Eva Cordeiro (Museu da 
Capela da Lapa) 

2h 

11/2 Atividades + consulta do arquivo da 
CMSM 

6h 

13/2 Atividades + consulta do arquivo da 
CMSM 

6h 

De 14 a 16/2 Produção escrita 10h 
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Dia 17 e 18/2 Leitura de bibliografia + pequenos 
resumos (para a folha de sala da Capela 

da Lapa) 

4h 

18/2 Reunião com Eva Cordeiro (Museu da 
Capela da Lapa) 

1h 

20/2 Atividades + Consulta do arquivo da 
CMSM 

6h 

21/2 Seminário II – Conferência FLUP 4h 

Dias 22 e 23/2 Produção escrita (folha de sala para 
Capela da Lapa) 

4h 

De 24 a 26/2 Leitura de bibliografia + pequenos 
resumos 

7h 

27/2 Leitura de documentos do arquivo da 
CMSM 

6h 

De 29/2 a 2/3 Levantamento bibliográfico + leitura de 
bibliografia 

7h 

3/3 Leitura de documentos do arquivo da 
CMSM 

6h 

5/3 Reunião com a coorientadora + pequena 
formação sobre arquivo 

6h 

Dias 5 e 6/3 Produção escrita 3h 

De 9 a 11/3 Produção escrita 5h 

10/3 Orientação tutorial 1h 

12/3 Atividades + consulta do arquivo da 
CMSM 

6h 
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12/3 Orientação tutorial com coorientadora 
(Mariana Jacob) 

1h 

Dias 14 e 15/3 Leitura de bibliografia + produção escrita 5h 

De 16 a 20/3 Leitura de bibliografia + produção escrita 12h 

De 21 a 23/3 Leitura de bibliografia + envio de e-mails 3h 

Dias 24 e 25/3 Produção escrita 4h 

26/3 Orientação tutorial (Zoom) 1h 

De 26 a 29/3 Produção escrita 11h 

Dias 30/3 e 5/4 Leitura de bibliografia + pequenos 
resumos 

17h 

8/4 Seminário II (Reunião Zoom) 1h 

De 9 a 13/4 Produção escrita 12h 

15/4 Conferência Mu.SA 2h 

De 16 a 20/4 Leitura de documentos + produção 
escrita 

12h 

De 21 a 23/4 Elaboração do inventário retrospetivo 9h 

De 24 a 26/4 Continuação do preenchimento das 
fichas de inventário 

5h 

28/4 Orientação tutorial 1h 

De 1 a 7/5 Produção escrita 18h 

De 8 a 11/5 Revisão da produção escrita 8h 
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De 14 a 16/5 Produção escrita 10h 

De 19 a 25/5 Revisão da produção escrita 18h 

De 26 a 31/5 Seminário II – Elaboração de um 

PowerPoint + gravação áudio 

15h 

De 1 a 6/6 Revisão da produção escrita 12h 

9/6 Seminário II – reunião Zoom 1h 

Dias 11 e 12/6 Produção escrita 7h 

De 14 a  15/6 Revisão da produção escrita 6h 

 

16/6 Consulta de documentos do arquivo + 
entrevista + manuseamento da pintura 

6h 

De 17 a 18/6 Produção escrita 8h 

De 19 a 22/6 Revisão da produção escrita 8h 

23/6 Consulta de documentos do arquivo + 
entrevista 

6h 

24/6 Revisão da produção escrita 4h 

27/6 Revisão da produção escrita 3h 

De 29 a 30/6 Revisão da produção escrita 8h 

1/7 Orientação tutorial (com a 
coorientadora, Mariana Jacob) 

1h 

De 1 a 4/7 Revisão das fichas de inventário + revisão 
da produção escrita 

10h 
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7/7 Visita à Quinta dos Cónegos 2h 

De 8 a 11/7 Produção escrita 10h 

De 13 a 15/7 Revisão + produção escrita 10h 

18/7 Revisão + produção escrita 3h 

21/7 Revisão + produção escrita 4h 

25/7 Revisão da produção escrita 4h 

De 27 a 29/7 Revisão da produção escrita 10h 

1/8 Produção escrita 3h 

3/8 Produção escrita 3h 

De 5 a 8/8 Produção escrita 8h 

De 12 a 17/8 Revisão + produção escrita 12h 

18 e 19/8 Revisão da produção escrita 5h 

De 24 a 28/8 Revisão + produção escrita 12h 

1/9 Produção escrita 2h 

2/9 Revisão da estrutura do Relatório de 
Estágio 

4h 

3/9 Orientação tutorial 1h 

De 3 a 6/9 Revisão + produção escrita 10h 



 

 

 

Apêndice K – Texto sobre a iconografia e história e descrição de Santo 

André e S. José, destinados à folha de sala da Capela da Lapa 
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Apêndice L – Fichas de inventário de pintura realizadas no âmbito de 

estágio. Estas 21 fichas foram elaboradas de acordo com o documento 

“Contributo para a Criação de um Manual de Preenchimento das Fichas 

de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 

Soledade Malvar”, criado por Sofia Navalho e Thalita Sbragio, no período 

de Estágio na CMSM, realizado no âmbito do Mestrado em Museologia.
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000001 
 

Designação: Sem designação 

Título: Desconhecido 

Descrição: Pintura composta por duas peças distintas – uma 
moldura simples em madeira e um suporte em papel branco – 
ambas de formato retangular.  

O objeto apresenta dimensões médias e retrata o interior de uma 
capela, onde se encontra representada uma janela e uma porta, 
um painel de azulejos azul e branco, algumas pinturas 
emolduradas, grande parte de um altar e um pavimento em 
padrões geométricos. 

A imagem não ocupa todo o espaço da tela, deixando alguns 
centímetros entre o que está representado e a moldura. À 
primeira vista, existe a sensação de que estamos perante uma 
fotografia, embora seja percetível, visualizando mais 
atentamente, as pinceladas do acrílico 

 

Autorias: 

Autor – E. Leite  

Tipo de autoria – Pintor 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 
um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-
Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio  

Cronologia:  

Data final – 1923  



 

2 

 

Época – Contemporânea 

Justificação – Data escrita pelo autor, no canto inferior direito da tela  

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas:  

Época – Contemporânea 

Justificação –  A obra é datada do ano de 1923, que se inclui na época contemporânea 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom  

Descrição – A peça encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 
fraturadas ou fissuradas, nem alterações de cor nos pigmentos utilizados 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: 
Pintura, inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não 
foi alterada ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 22/10/2003 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 12/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede 
de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\Exposição permanente 
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Local habitual – Escadas\Rés do chão para 1.º andar 

Localização – Escadas\Rés do chão para 1.º andar 

Data – 12/02/2020 

Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta de aguarela 

        – Papel 

        – Madeira  

        – Tinta 

Cor – Branco, azul, castanho, dourado 

      – Branco 

      – Castanho 

      – Dourado 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

     – Largura 

    – Profundidade 

Valor – 88 

          – 75 

          – 3,50 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 
existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número – MSM 419 

                – VNF-MSM-001 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

      – Inventário atual 
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Data – 22/10/2003 

         – 00/00/2011 

Técnicas:  

Técnica – Pintura em aguarela 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação 
de um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da 
Casa-Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000008 
 

Designação: Sem designação 

Título: Desconhecido 

Descrição: Pintura composta por duas peças distintas – 
uma moldura, em madeira, decorada com elementos 
vegetalistas e uma tela, ambas de formato retangular. O 
objeto apresenta dimensões médias e representa uma 
paisagem rural, composta por um rebanho de ovelhas, 
situadas num local semelhante a um estábulo. O chão 
encontra-se repleto de palha e algumas das ovelhas 
encontra-se a ingerir água, a partir de um balde 

 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 
um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-
Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio  

Coleções:  

Tipo de coleção – Pintura de paisagem 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 
um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-
Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom  
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 – Conservação\Razoável 

Parte descrita – Tela 

            – Moldura 

Descrição – A tela encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 

fraturadas ou fissuradas, nem se encontram nem alterações de cor nos pigmentos utilizados. A 

moldura apresenta um estado de conservação razoável, devido ao facto de existirem várias zonas com 

pequenas fraturas.    

Data do estado – 12/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: 
Pintura, inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não 
foi alterada ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 07/01/1997 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 12/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede 
de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\Exposição permanente 

Local habitual – Sala do 1.º andar 

Localização – Sala do 1.º andar 

Data – 12/02/2020 

Materiais: 
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Tipo de materiais – Tinta a óleo 

    – Fibra têxtil 

                   – Madeira  

                   – Tinta 

Cor – Castanho, preto, bege 

        – Branco 

        – Castanho 

        – Dourado 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

              – Largura 

              – Profundidade 

Valor – 71,50 (sem moldura) / – 98,50 (com moldura) 

          – 90,40 (sem moldura) / 117,50 (com moldura) 

          – 11,00 (com moldura) 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 
existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número – MSM 325 

   – VNF-MSM-007 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data   – 27/01/1997 

           – 00/00/2011 

Técnicas:  

Técnica – Pintura a óleo sobre tela 
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Justificação –   Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação 

de um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-

Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000045 
 

Designação: Sem designação 

Título: Sardinheiras 

Descrição:  Pintura composta por duas peças distintas – uma 

moldura, em madeira, decorada com elementos vegetalistas e uma 

tela, ambas de formato quadrangular. O objeto apresenta 

dimensões médias e representa uma natureza-morta, composta por 

um vaso com flores vermelhas, que podem classificadas como 

sardinheiras.  

As flores estão envolvidas num fundo negro, que faz com que se 

destaquem  

 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de um 
Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 
Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio  

Coleções:  

Tipo de coleção – Natureza-morta 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de um 
Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 
Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Estados:  
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Estado – Conservação\Bom  

 – Conservação\Razoável 

Parte descrita – Tela 

            – Moldura 

Descrição – A tela encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 

fraturadas ou fissuradas, nem se encontram nem lterações de cor nos pigmentos utilizados. A moldura 

apresenta um estado de conservação razoável, devido ao facto de existirem várias zonas com pequenas 

fraturas.    

Data do estado – 12/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: Pintura, 
inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não foi alterada 
ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 07/01/1997 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 12/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede de 
Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\Exposição permanente 

Local habitual – 1.º andar\Corredor 

Localização – 1.º andar\Corredor 

Data – 12/02/2020 
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Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

        – Fibra têxtil 

        – Madeira  

        – Tinta 

Cor – Preto, vermelho, verde 

      – Branco 

      – Castanho 

      – Dourado 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

   – Largura 

   – Profundidade 

Valor – 87,50  

          – 78,00  

          – 5,50  

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 
existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número – MSM 318 

   – VNF-MSM-039 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data   – 27/01/1997 

           – 00/00/2011 

Técnicas:  
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Técnica – Pintura a óleo sobre tela 

Justificação –   Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de um 

Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 

Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000157 
 

Designação: Sem designação 

Título: “Um riacho” (Milheiroz) 

Descrição:   Pintura composta por duas peças distintas – uma 

moldura simples, em madeira, e uma tela, ambas de formato 

retangular. O objeto apresenta dimensões médias e representa 

uma paisagem, composta por diversas árvores, destacando-se 

uma em particular, que ocupa o centro da composição, 

envolvidas num campo, num dia luminoso. A paisagem é 

igualmente composta por um riacho translúcido.  

 Esta pintura é caracterizada pelo empastelamento da 

tinta e pelo tipo de pincelada, rápida e precisa 

 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de um 
Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 
Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio  

Coleções:  

Tipo de coleção – Pintura de paisagem 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de um 
Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 
Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Cronologia: 
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Data – 1882-1945 

Época – Contemporânea 

Justificação – Período de produção artística de Júlio Ramos (segundo a informação disponibilizada no site 

da Universidade do Porto, sobre os antigos estudantes ilustres)  

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas:  

Época – Contemporânea  

Justificação – A pintura inclui-se na época contemporânea porque é datada de entre 1882 a 1911 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom  

Descrição – A peça encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 

fraturadas ou fissuradas, ou alterações de cor nos pigmentos utilizados. Encontram-se, apenas, uma ligeira 

perda de tinta, na parte inferior da tela e uma pequena fissura na parte inferior esquerda da moldura 

Data do estado – 12/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: Pintura, 
inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não foi alterada 
ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 22/10/2003 

Inscrições: 

Tipo de inscrição – Autoria 

                               – Título da obra 
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Texto – “Julio Ramos” 

           – «“Um riacho” (Milheiroz)» 

           – “M.S.M. 106” 

Técnica – Gravação 

              – Escrita 

              – Impressão  

Posição  – Canto inferior da moldura 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 12/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede de 
Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\Exposição permanente 

Local habitual – Sala do 1.º andar 

Localização – Sala do 1.º andar 

Data – 12/02/2020 

Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

        – Fibra têxtil 

        – Madeira  

        – Tinta 

Cor – Azul, Verde, Branco, castanho 

      – Branco 

      – Castanho 

      – Dourado 

Medidas: 
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Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

   – Largura 

   – Espessura 

Valor –  59,00 (sem moldura) / 75,00 (com moldura) 

           – 44,00 (sem moldura) / 60,00 (com moldura) 

           – 5,00 (com moldura) 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 
existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número – MSM 443 

   – VNF-MSM-106 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data – 22/10/2003 

         – 00/00/2011 

Técnicas:  

Técnica – Pintura a óleo sobre tela 

Justificação –   Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de um 

Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 

Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000001 
 

Designação: Sem designação 

Título: Sonho de S. José 

Descrição:    Pintura composta por duas peças distintas – uma 

moldura em madeira, ornamentada com diferentes padrões e uma 

tela, ambas de formato quadrangular. O objeto é de dimensão média 

e representa três figuras – uma figura alada, suspenso no ar, uma 

figura masculina, sentada, com um livro aberto, e uma figura 

feminina, em menor destaque, igualmente sentada.  

A temática representada é religiosa, onde é narrado um episódio da 

vida de S. José (figura masculina que ocupa o centro da composição). 

Este refere-se ao momento em que S. José é visitado por um anjo, 

que lhe informa sobre a gravidez de Maria e a chegada de Jesus Cristo 

 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de um 
Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 
Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio  

Coleções:  

Tipo de coleção – Pintura religiosa 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de um 
Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 
Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 



 

18 

 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom  

Descrição – A peça encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 

fraturadas ou fissuradas, nem alterações de cor nos pigmentos utilizados  

Data do estado – 13/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: Pintura, 
inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não foi alterada 
ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 07/01/1997 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 13/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede de 
Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\Reserva 

Local habitual – Reserva 

Localização – Reserva 

Data – 13/02/2020 

Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

       – Fibra têxtil 
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       – Madeira  

       – Tinta 

Cor – Preto, vermelho, azul, branco 

       – Branco 

       – Castanho 

       – Dourado 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

   – Largura 

Valor – 37,00 (sem moldura) / 53,00 (com moldura) 

          – 30,00 (sem moldura) / 46,00 (com moldura) 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 

existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número – MSM 321 

   – VNF-MSM-112 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data – 27/01/1997 

         – 00/00/2011 

Técnicas:  

Técnica – Pintura a óleo sobre tela 

Justificação –   Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 

um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 

Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Valores:  
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Avaliador – Adriano Amaral 

Moeda – Escudo 

Tipo de valor – Avaliação 

Valor – 3.000.000,00 

Data do valor – 10/11/1997 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000187 
 

Designação: Sem designação 

Título: Desconhecido 

Descrição:  Pintura composta por duas peças distintas – uma 

moldura em madeira, ricamente ornamentada e de grandes 

dimensões em comparação com a pequena tela.  

O objeto apresenta um formato quadrangular e uma 

dimensão pequena, que obriga o observador a aproximar-se 

da pintura para poder visualizar, de forma clara, a 

representação.   

Estão representadas duas figuras aladas – uma de pé, 

utilizando o arco e flecha e que apoia um pé sobre uma 

rocha, e uma recostada sobre a rocha. Pela utilização do arco 

e flecha, a figura de pé pode ser associada ao Cupido 

 

Autorias: 

Autor – F. Albini  

Tipo de autoria – Pintor 

Precisão – Atribuição 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 
um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-
Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio  

Coleções:  
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Tipo de coleção – Pintura religiosa 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 
um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-
Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Cronologia: 

Data – 1900-1999  

Época – Contemporânea 

Justificação – Período em que F. Albini viveu e produziu arte  (segundo o site Liveauctioneers, que 

indica que o autor é do século XX) 

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas: 

Época – Contemporânea  

Justificação – A pintura inclui-se na época contemporânea porque é datada do século XX 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom  

Descrição – A peça encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 

fraturadas ou fissuradas, nem alterações de cor nos pigmentos utilizados. São apenas apontados o 

desgaste e o destacamento da tinta (muito pontuais) sobretudo nas extremidades da moldura 

Data do estado – 13/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: 
Pintura, inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não 
foi alterada ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 
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Data – 22/10/2003 

Inscrições: 

Tipo de inscrição – Fabricante 

Autor – Desconhecido 

Texto – "Carvers & Gilders; Picture Makers e Restaures; England; Bevelled" 

Técnica – Impressão 

Posição – No verso 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 13/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede 
de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\Reserva 

Local habitual – Reserva 

Localização – Reserva 

Data – 13/02/2020 

Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

       – Fibra têxtil 

       – Madeira  

       – Tinta 

Cor – Preto, vermelho, branco 

       – Branco 

       – Castanho 

       – Dourado 

Medidas: 
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Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

   – Largura  

                             – Profundidade 

Valor – 16,50 (sem moldura) / 44,60 (com moldura) 

          –11,30 (sem moldura) / 39,00 (com moldura) 

          – 8,30 (com moldura) 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 

existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número – MSM 438 

   – VNF-MSM-115 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data – 22/10/2003 

         – 00/00/2011 

Técnicas:  

Técnica – Pintura a óleo sobre tela 

Justificação –   Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação 

de um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-

Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000188 
 

Designação: Sem designação 

Título: Desconhecido 

Descrição:   Pintura composta por duas peças distintas, de formato 

retangular e pequena dimensão – uma moldura em madeira, 

ornamentada nas suas extremidades, e uma superfície, onde está 

representada uma figura alada, que se segura a uma árvore. Trata-

se de um anjo, que enverga apenas um pano, com alguma 

transparência, envolvido num espaço pouco percetível, devido aos 

tons negros escolhidos para representar a envolvência 

 

Autorias: 

Autor – F. Albini  

Tipo de autoria – Pintor 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de um 
Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 
Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio  

Coleções:  

Tipo de coleção – Pintura religiosa 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de um 
Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 
Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Cronologia: 
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Data – 1900-1999  

Época – Contemporânea 

Justificação – Período em que F. Albini viveu e produziu arte (segundo o site Liveauctioneers, que indica que 

o autor é do século XX) 

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas: 

Época – Contemporânea  

Justificação – A pintura inclui-se na época contemporânea porque é datada do século XX 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom  

Descrição – A peça encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 

fraturadas ou fissuradas, nem alterações de cor nos pigmentos utilizados 

Data do estado – 13/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: Pintura, 
inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não foi alterada 
ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 22/10/2003 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 13/02/2020 
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Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede de 
Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\Reserva 

Local habitual – Reserva 

Localização – Reserva 

Data – 13/02/2020 

Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

       – Fibra têxtil 

       – Madeira  

       – Tinta 

Cor – Preto, verde, vermelho, branco, azul, castanho 

       – Branco 

       – Castanho 

       – Dourado 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

   – Largura  

                             – Profundidade 

Valor – 16,30 (sem moldura) / 44,30 (com moldura) 

          – 11,30 (sem moldura) / 39,00 (com moldura) 

          – 8,60 (com moldura) 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 

existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 
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Número – MSM 439 

   – VNF-MSM-116 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data – 22/10/2003 

         – 00/00/2011 

Técnicas:  

Técnica – Pintura a óleo sobre tela 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de um 

Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 

Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000189 
 

Designação: Sem designação 

Título: Desconhecido 

Descrição:    Pintura composta por duas peças distintas – uma 

moldura simples, em madeira, revestida por pátina dourada, 

e uma tela, ambas de formato quadrangular. 

O objeto apresenta dimensões médias e representa uma 

paisagem náutica. A cena é composta por um céu coberto por 

nuvens negras, algumas embarcações no mar, das quais se 

destacam duas, ao centro da composição. Com menor 

destaque, é representada a costa, onde se avistam algumas 

habitações 

 

Autorias: 

Autor – Tomasini 

Tipo de autoria – Pintor 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a 
Criação de um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e 
Joalharia da Casa-Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita 
Sbragio  

Coleções:  

Tipo de coleção – Pintura de paisagem 
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Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a 
Criação de um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e 
Joalharia da Casa-Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita 
Sbragio 

Cronologia: 

Data textual – 1823-1902 

Época – Contemporânea 

Justificação – Período em que Assencio Tomasini viveu e produziu arte (segundo o site 

Invaluable, que apresenta algumas obras do pintor) 

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas: 

Época – Contemporânea  

Justificação –  A pintura inclui-se na época contemporânea porque é datada do século XIX/XX 

(entre 1823 e 1902) 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom  

Descrição – A peça encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer 

zonas fraturadas ou fissuradas, nem alterações de cor nos pigmentos utilizados. Destaca-se 

apenas alguma sujidade que a moldura, no geral, possui 

Data do estado – 14/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: 
Pintura, inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, 
que não foi alterada ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 
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Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 27/01/1997 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 14/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e 
Turismo\Rede de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\Exposição permanente 

Local habitual – Sala do 1º. piso 

Localização –  Sala do 1º. piso 

Data – 14/02/2020 

Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

       – Fibra têxtil 

       – Madeira  

       – Tinta 

Cor – Branco, castanho, bege, cinzento 

       – Branco 

       – Castanho 

       – Dourado 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

   – Largura  
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                             – Profundidade 

Valor – 24,40 (sem moldura) / 43,00 (com moldura) 

          – 19,00 (sem moldura) / 38,00 (com moldura) 

          – 4,30 (com moldura) 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura 

(aquela existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número – MSM 319 

   – VNF-MSM-117 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data – 27/01/1997 

         – 00/00/2011 

Técnicas:  

Técnica – Pintura a óleo sobre tela 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a 

Criação de um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e 

Joalharia da Casa-Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita 

Sbragio 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000190 
 

Designação: Sem designação 

Título: Desconhecido 

Descrição: Pintura composta por duas peças distintas – uma 

moldura simples, em madeira, revestida por pátina dourada, e 

uma tela, ambas de formato quadrangular. 

O objeto apresenta dimensões médias e representa uma 

paisagem náutica. A cena é composta por um céu coberto por 

nuvens negras, por várias embarcações, nas quais se destacam 

duas, ao centro da composição, que navegam pelo mar. Com 

menor destaque, é representada a costa, onde é possível 

observar algumas habitações 

 

Autorias: 

Autor – Tomasini 

Tipo de autoria – Pintor 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de um 
Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 
Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio  

Coleções:  

Tipo de coleção – Pintura de paisagem 
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Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de um 
Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 
Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Cronologia: 

Data textual – [1901?] 

Justificação – Data comprovada pela assinatura do artista na tela desta obra 

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas: 

Época – Contemporânea  

Justificação –   A pintura inclui-se na época contemporânea, porque é datada do século XIX (1901) 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom  

Descrição – A peça encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 

fraturadas ou fissuradas, nem alterações de cor nos pigmentos utilizados. Destaca-se apenas alguma 

sujidade que a moldura, no geral, possui 

Data do estado – 14/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: Pintura, 
inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não foi alterada 
ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 27/01/1997 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 
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Data – 14/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede de 
Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\Exposição permanente 

Local habitual – Sala do 1º. piso 

Localização –  Sala do 1º. piso 

Data – 14/02/2020 

Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

       – Fibra têxtil 

       – Madeira  

       – Tinta 

Cor – Branco, vermelho, preto, cinzento 

       – Branco 

       – Castanho 

       – Dourado 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

   – Largura  

                             – Profundidade 

Valor – 24,30 (sem moldura) / 43,00 (com moldura) 

          – 19,10 (sem moldura) / 39,00 (com moldura) 

          – 3,60 (com moldura) 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 

existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 
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Numerações: 

Número – MSM 320 

   – VNF-MSM-118 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data – 27/01/1997 

         – 00/00/2011 

Técnicas:  

Técnica – Pintura a óleo sobre tela 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a 

Criação de um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e 

Joalharia da Casa-Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita 

Sbragio 



 

37 

 

(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000192 
 

Designação: Sem designação 

Título: Desconhecido 

Descrição:  Pintura composta por duas peças distintas – uma 

moldura simples, em madeira, revestida por pátina dourada, e um 

suporte em madeira, ambas de formato retangular. 

O objeto apresenta dimensões médias e representa uma figura 

masculina, alada, que enverga uma armadura e segura uma 

espada e um globo. Este anjo é enquadrado numa paisagem 

composta por montanhas e uma pequena vila, com algumas 

habitações.   

Trata-se do arcanjo S. Miguel, comumente representado com 

indumentária e utensílios de cavaleiro, sempre alado e com uma 

auréola dourada sob a sua cabeça 

 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 
um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-
Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio  

Coleções:  
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Tipo de coleção – Pintura religiosa 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 
um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-
Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas: 

Época – Contemporânea  

Justificação –   A pintura inclui-se na época contemporânea, porque é datada do século XIX (1901) 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom  

Descrição – Embora, no geral, a obra apresente um bom estado de conservação, existe algum 

desgaste, ou sujidade, na camada de tinta da moldura. Para além deste pormenor, existem alguns 

pequenos furos em várias partes e perda de tinta muito pontual, na zona inferior esquerda da tela 

Data do estado – 14/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: 
Pintura, inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não 
foi alterada ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 27/01/1997 

Inscrições: 

Tipo de inscrição – Fabricante 

Autor – Desconhecido 

Texto – VITO ILF SEPRASTANTO BHELLUIRZ 
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Técnica – Impressão 

Posição – Verso da tela  

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 14/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede 
de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\Exposição permanente 

Local habitual – Sala do 1º. piso 

Localização –  Sala do 1º. piso 

Data – 14/02/2020 

Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

       – Madeira  

       – Tinta 

Cor – Vermelho, dourado, prateado, verde 

       – Castanho 

       – Dourado 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

   – Largura  

                             – Profundidade 

Valor – 67,50 (sem moldura) / 80,50 (com moldura) 

          – 35,00 (sem moldura) / 48,00 (com moldura) 

           – 7,00 (com moldura) 
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Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 

existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número – MSM 323 

   – VNF-MSM-120 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data – 27/01/1997 

         – 00/00/2011 

Técnicas:  

Técnica – Pintura a óleo sobre madeira 

Justificação –  Segundo as fichas de inventário sobre esta pintura (a existente na CMSM, em formato 

Word e a inserida no In Patrimonium.net) 

Valores: 

Avaliador – Adriano Amaral 

Moeda – Escudo 

Tipo de valor – Avaliação 

Valor – 1.500.000,00 

Data do valor – 10/11/1997 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000217 
 

Designação: Sem designação 

Título: Desconhecido 

Descrição:   Pintura composta por duas peças 

distintas, de formato retangular – uma moldura de 

madeira, ornamentada com elementos vegetalistas e 

revestida por uma pátina dourada e uma tela. 

A pintura apresenta grandes dimensões e o tema 

representado é de natureza-morta. Trata-se de um 

vaso dourado, com diversas flores, de variadas 

espécies e cores, envolvido num fundo escuro, de 

forma a serem destacadas. Este vaso posiciona-se sob 

um suporte, que parece ser uma mesa, onde são 

também representadas frutas (um cacho de uvas e 

três maçãs) 

 

Autorias: 

Autor – K. Young 

Tipo de autoria – Pintor 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de um 
Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 
Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio  
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Coleções:  

Tipo de coleção – Natureza-morta 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de um 
Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 
Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Cronologia:  

Data textual – 1904-1920 

Época – Contemporânea 

Justificação – Segundo a biografia de Clarance K. Young  

Notas – Foi comparada esta obra a uma outra, da autoria de Clarence K. Young, que possui uma assinatura 

e, sobretudo, um tipo de representação muito semelhantes. Quando procurado o seu nome, surgiu uma 

biografia de “Clarance K. Young” no site Artprice.com. A informação disponibilizada refere que esta artista 

produziu arte entre 1904 e 1920 

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Épocas: 

Época – Contemporânea  

Justificação –  Pintura datada do século XX, segundo a possibilidade de ser da autoria de Clarance K. Young 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom  

Descrição – A peça encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 

fraturadas ou fissuradas, nem alterações de cor nos pigmentos utilizados. Existem apenas, de forma muito 

pontual, algum destacamento da tinta, no canto superior da tela 

Data do estado – 16/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: Pintura, 
inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não foi alterada 
ao longo do tempo  



 

43 

 

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 22/10/2003 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 16/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede de 
Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\Exposição permanente 

Local habitual – Entre o 1.º e o 2.º piso 

Localização – Entre o 1.º e o 2.º piso 

Data – 16/02/2020 

Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

       – Madeira  

       – Tinta 

Cor –  Cor-de-rosa, vermelho, azul, amarelo, branco, verde, cinzento, dourado  

       – Castanho 

       – Dourado 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

   – Largura  

Valor – 1,29 cm 
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          – 1,79 cm 

Numerações: 

Número – MSM 447 

   – VNF-MSM-137 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data – 27/01/1997 

         – 00/00/2011 

Técnicas:  

Técnica – Pintura a óleo sobre tela 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de um 

Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 

Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000223 
 

Designação: Sem designação 

Título: Desconhecido 

Descrição:  Pintura composta por duas peças distintas, de 

formato oval – uma moldura simples em madeira, revestida 

por uma tinta preta, e um suporte em cobre.   

O objeto é de pequenas dimensões e representa uma figura 

feminina, a rezar, ligeiramente inclinada para a sua frente, 

onde se encontra, deitado, um bebé.  

Trata-se de uma pintura que representa a Virgem Maria a 

contemplar o seu filho, Jesus Cristo, adormecido e deitado 

sobre panos. O fundo da imagem é escuro, o que permite dar 

mais destaque às duas personagens e criar um ambiente mais 

íntimo  

 

Categorias: 

Área – Arte  

Tipo de categoria – Pintura 

       –  Metais  

Justificação – Segundo as fichas de inventário sobre esta pintura (a que se encontra na CMSM, em 

formato Word, e a que está inserida na plataforma InPatrimonium.net) 

Coleções:  
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Tipo de coleção – Pintura religiosa 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 
um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-
Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom  

Descrição – A peça encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 

fraturadas ou fissuradas, nem alterações de cor nos pigmentos utilizados 

Data do estado – 16/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: 
Pintura, inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não 
foi alterada ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 22/10/2003 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 16/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede 
de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\Exposição permanente 

Local habitual – 2.º andar\Corredor 
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Localização – 2.º andar\Corredor 

Data – 16/02/2020 

Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

                                – Cobre 

Cor –  Vermelho, azul, preto, branco        

       – Castanho 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

               – Largura  

Valor – 17,00 (sem moldura) / 27,30 (com moldura) 

         – 14,00 (sem moldura) / 23,50 (com moldura) 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 

existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número – MSM 455 

   – VNF-MSM-142 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data – 22/10/2003 

         – 00/00/2011 

Técnicas:  

Técnica – Pintura a óleo sobre cobre 

Justificação –  Segundo as fichas de inventário sobre esta pintura (a existente na CMSM, em formato 

Word e a inserida no In Patrimonium.net) 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000224 
 

Designação: Sem designação 

Título: Desconhecido 

Descrição:   Pintura composta por duas peças distintas, de 

formato oval – uma moldura simples em madeira, revestida 

por uma tinta preta, e um suporte em cobre.   

O objeto é de pequenas dimensões e representa uma figura 

feminina, de pé, a ler um livro. Embora o espaço é um pouco 

ambíguo, devido aos tons escuros do fundo que 

impossibilitam ao observador de ter uma perceção claro do 

espaço em que a personagem se encontra. Porém, pela 

cómoda e pelo vaso de flores ao fundo da imagem, pode-se 

afirmar que estamos perante um espaço doméstico. Na zona 

superior da pintura, observa-se uma pomba branca, 

iluminada por uma luz dourada. 

Trata-se de uma pintura que representa o tema da 

Anunciação, no qual a Virgem Maria é visitada pelo Espírito 

Santo (representado pela pomba) 

 

Categorias: 

Área – Arte  

Tipo de categoria – Pintura 

     –  Metais  
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Justificação – Segundo as fichas de inventário sobre esta pintura (a que se encontra na CMSM, em 

formato Word, e a que está inserida na plataforma InPatrimonium.net) 

Coleções:  

Tipo de coleção – Pintura religiosa 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 
um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-
Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom  

Descrição – A peça encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 

fraturadas ou fissuradas, nem alterações de cor nos pigmentos utilizados 

Data do estado – 17/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: 
Pintura, inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não 
foi alterada ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 22/10/2003 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 17/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 
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Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede 
de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\Exposição permanente 

Local habitual – 2.º andar\Corredor 

Localização – 2.º andar\Corredor 

Data – 17/02/2020 

Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

                                – Cobre 

Cor –  Vermelho, azul, preto, branco        

       – Castanho 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

               – Largura  

Valor – 17,20 (sem moldura) / 27,20 (com moldura) 

          – 13,70 (sem moldura) / 23,50 (com moldura) 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 

existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número – MSM 456 

   – VNF-MSM-143 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data – 22/10/2003 

         – 00/00/2011 

Técnicas:  
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Técnica – Pintura a óleo sobre cobre 

Justificação –  Segundo as fichas de inventário sobre esta pintura (a existente na CMSM, em formato 

Word e a inserida no In Patrimonium.net) 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000227 
 

Designação: Sem designação 

Título: Retrato de Maria Antonieta 

Descrição:   Pintura composta por duas peças distintas, de 

formato oval – uma moldura ornamentada e um suporte em 

pergaminho. 

O objeto é de média dimensão e retrata o busto de uma figura 

feminina, que ocupa a grande parte da imagem. O fundo é 

pouco percetível devido à degradação do pergaminho, mas 

pela cor azul e por algumas manchas que fazem lembrar 

árvores, poderá tratar-se de uma paisagem. Trata-se de um 

retrato da rainha Maria Antonieta, cujo olhar fita o observador 

 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 

um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-

Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Coleções:  

Tipo de coleção – Retrato 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 
um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-
Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 
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Estados:  

Estado – Conservação\Mau 

Descrição – A peça encontra-se em mau estado de conservação, visto que parte do pergaminho 

utilizado como base para a pintura encontra-se rasgado e deslocado da posição inicial 

Data do estado – 17/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: 
Pintura, inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não 
foi alterada ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 22/10/2003 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 17/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede 
de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\Exposição permanente 

Local habitual – 2.º andar\Corredor 

Localização – 1.º andar\corredor  

                    – 2.º andar\corredor 

                    – 1.º andar\corredor 

Data – 15/08/2018 

          – 00/04/2011 
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          – 17/02/2020 

Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

      – Pergaminho 

 

Cor – Azul, castanho, vermelho 

       – Bege 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

   – Largura 

   – Profundidade 

Valor – 37,20 (sem moldura) / 28,30 (com moldura) 

           – 45,50 (sem moldura) / 37,00 (com moldura) 

           – 3,70 (com moldura) 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 

existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número – MSM 459 

               – MSM 322 

  – VNF-MSM-146 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

                                    – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data – 22/10/2003 

          – 00/00/2011 
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          – 27/01/1997 

Técnicas:  

Técnica – Pintura a óleo sobre pergaminho 

Justificação –  Segundo as fichas de inventário sobre esta pintura (a existente na CMSM, em formato 

Word e a inserida no In Patrimonium.net) 

Valores: 

Avaliador – Adriano Amaral 

Moeda – Escudo 

Tipo de valor – Avaliação 

Valor – 400.000.00 

Data do valor – 10/11/1997 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000234 
 

Designação: Sem designação 

Título: Nossa Senhora do Leite 

Descrição: Pintura composta por duas peças distintas, de 

formato retangular– a moldura ornamentada e a superfície, 

em cobre, onde foi executada a imagem.  

O objeto é de média dimensão e representa duas figuras (uma 

mulher e um menino), que ocupam a parte central da 

composição. O fundo é preenchido por um pano avermelhado 

e por conjuntos de flores, representados em cada extremidade 

da pintura. O tema representado é denominado “Nossa 

Senhora do Leite” e representa a Virgem Maria a amamenta o 

menino Jesus 

 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 

um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-

Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Coleções:  

Tipo de coleção – Pintura religiosa 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 
um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-
Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Cronologia: 



 

57 

 

Data – Século XVIII  

Época – Contemporânea 

Justificação – Segundo a informação disponibilizada pelo museu Almeida Moreira 

Notas – Esta pintura é semelhante a uma outra, existente no museu Almeida Moreira, denominada 

“Virgem e o Menino” e cujo n.º de inventário é o MAM 1406 

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom 

Descrição – A peça encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 

fraturadas ou fissuradas, nem alterações de cor nos pigmentos utilizados 

Data do estado – 17/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: 
Pintura, inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não 
foi alterada ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 22/10/2003 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 17/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  
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Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede 

de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar Exposição permanente 

Localização habitual – 2.º andar\Quarto 

Localização – 2.º andar\Quarto 

Data – 17/02/2020 

Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

                                 – Cobre 

Cor – vermelho, azul, preto, branco 

       – Castanho 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

   – Largura 

Valor – 35,00 (sem moldura) / 50,50 (com moldura) 

          – 26,00 (sem moldura) / 41,00 (com moldura) 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 

existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número – MSM 468 

  – VNF-MSM-151 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data – 22/10/2003 

        – 00/00/2011 

Técnicas:  
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Técnica – Pintura a óleo sobre cobre 

Justificação –  Segundo as fichas de inventário sobre esta pintura (a existente na CMSM, em formato 

Word e a inserida no In Patrimonium.net) 

Valores: 

Avaliador – Adriano Amaral 

Moeda – Escudo 

Tipo de valor – Avaliação 

Valor – 3.000.000.00 

Data do valor – 10/11/1997 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000236 
 

Designação: Sem designação 

Título: Desconhecido 

Descrição:   Pintura composta por duas peças distintas, de 

formato retangular– a moldura ornamentada e a superfície, 

em cobre, onde foi executada a imagem.  

O objeto é de média dimensão e representa uma figura 

masculina, seminua e com uma auréola em volta da cabeça, 

que ocupa a parte central da composição. O fundo é negro e 

permite que a figura fique mais destacada. Trata-se de uma 

representação de Jesus Cristo que remonta para a sua 

crucifixão, devido à presença da lança e da coroa de espinhos 

 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 

um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-

Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Coleções:  

Tipo de coleção – Pintura religiosa 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 
um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-
Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 
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Estados:  

Estado – Conservação\Bom 

Descrição – A peça encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 

fraturadas ou fissuradas, nem alterações de cor nos pigmentos utilizados 

Data do estado – 18/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: 
Pintura, inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não 
foi alterada ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 27/01/1997 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 18/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede 

de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar Exposição permanente 

Localização habitual – 2.º andar\Quarto 

Localização – 2.º andar\Quarto 

Data – 00/04/2011  

        – 18/02/2020  

Materiais: 
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Tipo de materiais – Tinta a óleo 

                                 – Cobre 

Cor – vermelho, castanho, dourado, verde, preto 

       – Castanho 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

   – Largura 

Valor – 35,70 (sem moldura) / 47,00 (com moldura) 

         – 28,00 (sem moldura) / 39,30 (com moldura) 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 

existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número – MSM 324 

  – VNF-MSM-153 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data – 27/01/1997 

        – 00/10/2011 

Técnicas:  

Técnica – Pintura a óleo sobre cobre 

Justificação –  Segundo as fichas de inventário sobre esta pintura (a existente na CMSM, em formato 

Word e a inserida no In Patrimonium.net) 

Valores: 

Avaliador – Adriano Amaral 

Moeda – Escudo 
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Tipo de valor – Avaliação 

Valor – 800.000.00 

Data do valor – 10/11/1997 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000240 
 

Designação: Sem designação 

Título: Desconhecido 

Descrição:  Pintura composta por duas peças distintas, de 

formato retangular– uma moldura ornamentada e uma tela, 

onde foi executada a imagem.  

O objeto é de média dimensão e representa duas figuras (uma 

mulher e um menino), que ocupam a parte central da 

composição. A figura feminina segura a criança no colo e 

encontra-se a olhar para baixo. Já o menino fita o observador. 

O fundo é negro e permite que a estas figuras sejam mais 

destacadas.  

Trata-se de uma representação da Virgem Maria e do menino 

Jesus 

 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 

um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-

Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Coleções:  

Tipo de coleção – Pintura religiosa 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 
um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-
Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Direitos:  
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Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom 

Descrição – A peça encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 

fraturadas ou fissuradas, nem alterações de cor nos pigmentos utilizados 

Data do estado – 18/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: 
Pintura, inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não 
foi alterada ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 22/10/2003 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 18/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede 

de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar 

Localização habitual – Reservas 

Localização – 2.º andar\Quarto 

                     – Reservas 

Data – 00/04/2011 
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        – 18/02/2020 

Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

                                 – Madeira 

                                 – Tinta 

Cor – vermelho, azul, dourado, preto 

       – Castanho 

      – Dourado 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

   – Largura 

Valor – 86,00 (sem moldura) / 59,00 (com moldura) 

          – 76,50 (sem moldura) / 49,50 (com moldura) 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 

existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número – MSM 469 

  – VNF-MSM-157 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data – 22/10/2003 

        – 00/10/2011 

Técnicas:  

Técnica – Pintura a óleo sobre madeira 
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Justificação –  Segundo as fichas de inventário sobre esta pintura (a existente na CMSM, em formato 

Word e a inserida no In Patrimonium.net) 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000339 
 

Designação: Sem designação 

Título: Desconhecido 

Descrição:  Pintura composta por duas peças 

distintas, de formato retangular– uma moldura 

simples e uma tela, onde foi executada a imagem.  

O objeto é de média dimensão e representa uma 

natureza-morta, composta por uma mesa de 

madeira, onde estão representadas castanhas 

(algumas assadas e colocadas dentro de um cesto 

ou sobre a mesa e outras ainda por assar). e um 

assador de castanhas. Devido à predominância das 

cores escuras torna-se difícil de percecionar o 

espaço onde esta mesa se encontra, assim como 

alguns detalhes da pintura. Porém, esta escolha de 

paleta permite dar um maior destaque ao cesto 

das castanhas 

 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 

um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-

Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Coleções:  

Tipo de coleção – Natureza-morta 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 
um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-
Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 
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Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom 

Descrição – A peça encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 

fraturadas ou fissuradas, nem alterações de cor nos pigmentos utilizados 

Data do estado – 18/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: 
Pintura, inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não 
foi alterada ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 30/05/2007 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 18/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede 
de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\Exposição permanente 

Localização habitual – 1.º andar\Corredor 

Localização – 1.º andar\Corredor 

Data – 00/00/2011 

        – 18/02/2020 
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Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

      – Fibra têxtil 

                                 – Madeira 

                                – Tinta 

Cor – Castanho, preto, cinzento 

       – Branco 

       – Castanho 

      – Dourado 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

   – Largura 

                        – Profundidade 

Valor – 56,00 (sem moldura) / 68,00 (com moldura) 

           – 77,00 (sem moldura) / 88,70 (com moldura) 

           – 4,70 (com moldura) 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 

existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número – MSM 516 

  – VNF-MSM-186 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data – 30/05/2007 

         – 00/00/2011 
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Técnicas:  

Técnica – Pintura a óleo sobre tela 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 

um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-

Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000506 
 

Designação: Sem designação 

Título: Santa Maria Madalena 

Descrição: Pintura composta por duas peças distintas, de 

formato retangular– uma moldura ornamentada e uma tela, 

onde foi executada a imagem.  

O objeto é de média dimensão e representa um conjunto de 

figuras, algumas delas aladas. A temática é religiosa e 

representa uma cena da vida de Santa Maria Madalena. 

Toda a tonalidade escura da pintura contrasta com o raio de 

luz presente na parte superior da representação. Toda a tela é 

preenchida com diversas figuras e com paisagem, tratando-se 

de uma composição bastante completa 

 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 

um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-

Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Coleções:  

Tipo de coleção – Pintura religiosa 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 
um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-
Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 



 

73 

 

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom 

Descrição – A peça encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 

fraturadas ou fissuradas, nem alterações de cor nos pigmentos utilizados 

Data do estado – 19/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: 
Pintura, inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não 
foi alterada ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 22/10/2003 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 19/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede 

de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar 

Localização habitual – Reservas 

Localização – 2.º andar\Quarto 

                   – Sala de restauro 

Data – 00/04/2011 
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        – 18/02/2020 

Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

      – Fibra têxtil 

                                 – Madeira 

Cor –  azul, dourado, preto, branco 

       – Branco 

       – Castanho 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

   – Largura 

Valor – 40,50 (sem moldura) / 55,50 (com moldura) 

          – 30,50 (sem moldura) / 45,50 (com moldura) 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 

existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número – MSM 490 

  – VNF-MSM-335 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data – 22/10/2003 

        – 00/10/2013 

Técnicas:  

Técnica – Pintura a óleo sobre tela 
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Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 

um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-

Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000507 
 

Designação: Sem designação 

Título: Desconhecido 

Descrição:   Pintura composta por duas peças 

distintas, de formato retangular– uma moldura 

simples e uma tela, onde foi executada a 

imagem.  

O objeto é de pequena dimensão e representa 

uma cena de paisagem, composta por um jardim, 

frequentado por figuras, da burguesia ou da 

nobreza, que passeiam, ou que se sentam em 

bancos, a conversar.    

Apesar das figuras, destaca-se sobretudo a 

vegetação, que cobre grande parte da 

representação. Devido à pequena dimensão 

desta pintura, o observador necessita de se 

aproximar para compreender o que está 

representado 

 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 

um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-

Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Coleções:  

Tipo de coleção – Pintura de paisagem 
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Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 
um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-
Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom 

Descrição – A peça encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 

fraturadas ou fissuradas, nem alterações de cor nos pigmentos utilizados 

Data do estado – 19/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: 
Pintura, inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não 
foi alterada ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 22/10/2003 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 19/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede 

de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar 

Localização habitual – 2.º andar\corredor  

Localização atual – Reserva 
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      – 2.º andar\corredor   

Data – 00/10/2013 

        – 19/02/2020  

Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

      – Fibra têxtil 

                                 – Madeira 

                                – Tinta 

Cor – Azul, verde, cinzento 

       – Branco 

       – Castanho 

      – Dourado 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

   – Largura 

Valor – 21,80 (sem moldura) / 48,30 (com moldura) 

          – 31,80 (sem moldura) / 59,50 (com moldura) 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 

existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número – MSM 517 

  – VNF-MSM-336 

Tipo de numeração – Inventário antigo  

          – Inventário atual 

Data – 30/05/2007 
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        – 30/05/2007 

Técnicas:  

Técnica – Pintura a óleo sobre tela 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 

um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-

Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Valores:  

Avaliador – Adriano Amaral 

Moeda – Escudo 

Tipo de valor – Avaliação 

Valor – 800.000.00 

Data do valor – 10/11/1997 
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(Revisão das Fichas de Inventário da Coleção de Pintura | Casa-Museu Soledade Malvar) 

Nº de Inventário: MSM.IOB.000508 
 

Designação: Sem designação 

Título: Desconhecido 

Descrição: Pintura composta por duas peças distintas, de 

formato retangular– uma moldura simples e uma tela, onde 

foi executada a imagem.  

Este objeto, de média dimensão, retrata uma figura feminina, 

inserida num espaço que se assemelha à entrada de uma 

habitação, que apresenta um vestuário associado à vida no 

campo. Ao seu lado está um cesto com várias flores.  

A figura feminina é aquela que se destaca, pela dimensão que 

apresenta na composição e pela posição central que ocupa  

 

 

Categorias: 

Área – Arte 

Tipo de categoria – Pintura  

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 

um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-

Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Coleções:  

Tipo de coleção – Pintura de género 
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Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 
um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-
Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio 

Direitos:  

Entidade – Casa-Museu Soledade Malvar 

Estados:  

Estado – Conservação\Bom 

Descrição –  A peça encontra-se em bom estado de conservação, pois não apresenta quaisquer zonas 

fraturadas ou fissuradas, nem alterações de cor nos pigmentos utilizados 

Data do estado – 19/02/2020 

Funções:  

Tipo de função – Decorativa  

Justificação – Segundo a página 15 das Normas de inventário: Artes Plásticas e Artes Decorativas: 
Pintura, inclui-se na categoria artes plásticas/artes decorativas, tendo uma função decorativa, que não 
foi alterada ao longo do tempo  

Incorporações:  

Tipo de incorporação – Doação 

Proveniência – Coleção particular de Maria da Soledade Ramos Malvar Osório 

Intermediário – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

Data – 2003 

Inventariantes:  

Inventariante – Sofia Navalho 

Data – 19/02/2020 

Notas – Estagiária do Mestrado de museologia da F.L.U.P. 

Localizações:  

Tipo de localização – Interna\ Município de Vila Nova de Famalicão\Divisão de Cultura e Turismo\Rede 
de Museus\Casa-Museu Soledade Malvar\Reserva 

Local habitual – Reserva 

Localização – Reserva 
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                   – Reserva  

Data – 00/10/2013 

        – 19/02/2020  

Materiais: 

Tipo de materiais – Tinta a óleo 

      – Fibra têxtil 

                                 – Madeira 

                                 – Tinta 

Cor – Azul, verde, cinzento 

       – Branco 

       – Castanho 

       – Dourado 

Medidas: 

Unidade de medida – cm  

Tipo de medida – Altura  

   – Largura 

Valor –  21,80 (sem moldura) / 48,30 (com moldura) 

          – 31,80 (sem moldura) / 59,50 (com moldura) 

Notas – Estas medidas são as que se encontravam nas fichas de inventário sobre esta pintura (aquela 

existente na CMSM, em formato Word e aquela inserida no In Patrimonium.net) 

Numerações: 

Número– VNF-MSM-337 

Tipo de numeração – Inventário atual 

Data – 00/10/2013 

Técnicas:  

Técnica – Pintura a óleo sobre tela 
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14 Fichas de inventário criadas pela autora deste Relatório durante o estágio, realizado no 
âmbito do Mestrado em Museologia 

Justificação – Segundo a definição do glossário existente no documento “Contributo para a Criação de 

um Manual de Preenchimento das Fichas de Inventário das Coleções de Pintura e Joalharia da Casa-

Museu Soledade Malvar”, criado pelas estagiárias Sofia Navalho e Thalita Sbragio14 



 

 

 

Apêndice M –  Documentação retrospetiva. Aqui é apresentado o 

documento “Contributo para a criação de um manual de preenchimento 

das fichas de inventário de coleções de Pintura e Joalharia da Casa-

Museu Soledade Malvar”, criado juntamente com a colega de estágio, 

Thalita Sbragio. O documento apresenta uma breve introdução sobre o 

processo de consulta, análise e elaboração do inventário de pintura e 

joalharia da CMSM, indicando concretamente os dados que foram 

alterados e acrescentados.   
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Contributo para a criação de um manual de preenchimento das 

fichas de inventário de coleções de Pintura e Joalharia da Casa-Museu 

Soledade Malvar 

Um dos elementos fundamentais, e que contribui para garantir a segurança do 

acervo de qualquer instituição museológica, é o inventário das suas coleções (Sistemas do 

Futuro, Lda., sd, p.24). 

Segundo a Lei-Quadro dos Museus Portugueses, os museus devem proceder ao 

inventário e documentação dos seus bens culturais. É necessário, obrigatoriamente, elaborar 

um inventário museológico dos objetos incorporados e documentar o direito de propriedade 

desses bens (AR, n.º 47/2004, 2004, p.3). 

Existe uma consciência de que os processos de inventário e documentação estão em 

constante atualização e desenvolvimento, consequência de ações de gestão de coleção e do 

resultado de novas investigações. Através destas ferramentas é possível acompanhar o 

histórico e movimentação de cada peça do acervo e evitar riscos de perda e danos. Desta 

forma, normalizar os campos de preenchimento e adquirir uma base de dados acessível para 

o compartilhamento de informações é fundamental para orientar as equipas técnicas e para 

o sucesso da gestão de coleções das instituições museológicas.  

No âmbito da realização do estágio, integrado no Mestrado em Museologia e 

elaborado na CMSM, foi proposta a análise e revisão de todas as fichas de inventário de 

pintura e joalharia existentes na CMSM (de datações distintas) e a elaboração de um 

inventário retrospetivo. Este processo foi seccionado em 6 fases distintas:  

1. Levantamento de todas as fichas de inventário existentes na CMSM, incluindo as 
físicas e digitais; 

2. Análise e compreensão das diferentes fichas de inventário;  

3. Leitura e entendimento do sistema de gestão do património integrado In 
Patrimonium.net e do manual de preenchimento dos campos das fichas de 
inventário;  

4. Seleção dos campos mais importantes e adequados para cada coleção e a justificação 
destes.  

5. Modificação e acrescento de dados às fichas de inventário da CMSM 
6. Desenvolvimento de um glossário de termos mais recorrentes nas fichas revisadas 
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O primeiro passo deste processo foi a consulta e análise de todos os documentos de 

inventariação da CMSM, relativos às coleções estudadas. Ao compará-los, foram 

encontradas cinco fichas de inventário de diferentes datações. As primeiras, intituladas 

“Coleção da Casa-Museu Soledade Malvar” efetuavam uma descrição breve dos objetos do 

acervo e registavam (de forma concreta ou aproximada) a datação dos mesmos. As segundas 

mencionavam, o título, a técnica, autoria e dimensão das peças e as terceiras, organizadas 

em tabela, indicavam dados relativos ao número de ordem, números de inventário 

(cadastro), matéria e processos de execução, descrição, dimensões e peso, origem do fabrico 

e época.  

As duas últimas fichas de inventário examinadas são as mais recentes. Umas são 

elaboradas em formato Word e outras encontram-se em formato digital, na plataforma In 

Patrimonium.net. Ambas incluem uma imagem da peça inventariada e apresentam um 

grande número de campos de preenchimento, tais como o nº de inventário (atual e antigo), 

descrição, denominação, título, dimensões ou autoria do objeto museológico. A informação 

existente em cada uma destas fichas é semelhante, embora os campos tenham 

denominações diferentes e respeitem uma ordem distinta. Ao analisá-las, concluiu-se que 

existiam dados que poderiam ser complementados, alterados ou acrescentados. 

A partir desta análise foi consultado o modelo de inventariação do In 

Patrimonium.net, utilizado nestas fichas da CMSM. Trata-se de um sistema de gestão do 

património cultural, criado pela Sistemas do Futuro, cujo objetivo é dar resposta às 

necessidades das instituições que pretendem gerir o acervo, de forma eficiente, através de 

uma ferramenta, disponibilizada em rede.  Esta aplicação é desenvolvida tendo em conta as 

normas internacionais definidas por instituições como o CIDOC (Comité Internacional para a 

Documentação do ICOM), a Collections Trust, o Getty Research Institute ou a Canadian 

Heritage Information Network e é utilizada por diferentes serviços da cultura do Município 

de Vila Nova de Famalicão, como a RMVNF, o Gabinete de Arqueologia e o Gabinete de 

Património Cultural. A esta aplicação pode aceder-se a partir de qualquer browser, pois está 

inserida em servidores na “cloud”, facilitando as atualizações e manutenções que se 

pretendem efetuar (Sistemas do Futuro, Lda., p.1).  

O Inpatrimonium.net tem várias funcionalidades como uma pesquisa geral, onde é 

possível procurar um tipo de dados em todo o sistema de informação, a partir da utilização 

de uma expressão ou o registo de informações sobre uma entidade (as seguradoras, autores, 

fotógrafos, entre outros). Ao nível do inventário, permite o registo e gestão da informação 

genérica e específica do acervo à qual se poderá adicionar todo o tipo de documentos ou 

ficheiros digitais (imagens, documentos, vídeos, etc.). Os campos de preenchimento 

obrigatório são o “Número de Inventário”, “Designação”, “Título”, “Descrição” e 

“Fotografia”.  

As fichas de inventário selecionadas para acesso público estão disponíveis através da 

plataforma Famalicão ID. Trata-se de um projeto do Município de Vila Nova de Famalicão 

(em parceria com a empresa Sistemas do Futuro –Multimédia, Gestão e Arte, Lda.), que tem 
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por missão dar a conhecer os diversos aspetos da cultura e identidade locais (área 

administrativa do concelho de Vila Nova de Famalicão), como forma de despertar e reforçar 

a identidade do concelho e, por inerência, dos famalicenses. Procura-se, por intermédio das 

novas tecnologias, dar acesso à informação, de forma simples e integrada, a todos 

interessados (professores, alunos, investigadores e público em geral). 

Numa fase posterior foi elaborado o inventário retrospetivo, com o objetivo de 

atualizar e complementar dados de vários campos que se relacionam com a natureza das 

coleções de pintura e joalharia. 

Este documento serve para indicar os dados adicionados às fichas de inventário e 

justificar estes acrescentos, com o auxílio das normas do In Patrimonium.net. De modo a 

simplificar a informação, o texto foi dividido pelos diversos campos de preenchimento. A este 

texto acrescentou-se um glossário, cujos termos foram descritos com o auxílio do Dicionário 

de termos de arte e arquitectura, da autoria de Jorge Pais da Silva e Margarida Calado e do 

Glossário existente nas Normas de Inventário – Artes Plásticas e Artes Decorativas: Pintura, 

produzidas pelo antigo Instituto dos Museus e da Conservação (atual Direção-Geral do 

Património Cultural).   

 

Número de inventário 

Segundo a norma de preenchimento do In Patrimonium.net, este campo é o primeiro 

a ser preenchido. Tal como acontece na Casa-Museu Soledade Malvar, são colocadas as 

iniciais da instituição museológica no início do número de inventário (MSM). De seguida, 

insere-se, por vezes, o tipo de coleção a que se alude (ex. P, que equivale a pintura) e, 

posteriormente, o ano em que foi primeiramente inventariada. Por fim, insere-se o número 

ao qual se associa o objeto que está a ser inventariado, dentro do tipo de coleção. (Sistemas 

do Futuro, Lda., sd, p.25). 

Para este exercício, optou-se por manter o mesmo número referenciado nas fichas 

de inventário incluídas na plataforma InPatrimonium.net.   

 

Designação 

Por “designação” compreende-se o nome comumente atribuído à peça a inventariar. 

Tendo em conta esta descrição, alterou-se o termo “pintura”, utilizado na ficha de inventário 

da CMSM, por “sem designação”, tal como se descreve no modelo de preenchimento do In 

Patrimonium.net aos objetos cuja designação não é conhecida (Sistemas do Futuro, Lda., s.d., 

p. 26). 
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Título 

Este campo, respeitante ao nome pelo qual é referido o objeto ou que o seu autor 

lhe colocou (Sistemas do Futuro, Lda., s.d., p.27), manteve-se inalterado, visto que está 

corretamente utilizado nas fichas de inventário. 

 

Descrição 

Tal como o nome indica, deve ser preenchida uma descrição do objeto a inventariar. 

O texto existente nas fichas de inventário da CMSM foi desenvolvido, visto que não continha 

as informações necessárias (as características específicas, a estrutura, o formato e a temática 

representada). Este foi preenchido tendo em consideração a “objetividade e exatidão” a que 

o texto deve obedecer (Sistemas do Futuro, Lda., s.d., p.27).    

 

Multimédia  

Em “multimédia” são anexadas uma ou mais fotografias, que permitem identificar o 

objeto de forma mais facilitada (Sistemas do Futuro, Lda., s.d., p.27).  

Mantiveram-se algumas das imagens utilizadas nas fichas de inventário da CMSM e 

as restantes foram substituídas por outras fotografias, de maior qualidade, captadas pelas 

estagiárias.  

 

Autorias    

Este campo, destinado à menção do(s) autor(es) da peça (individuais ou coletivos) 

(Sistemas do Futuro, Lda., s.d., p.29) foi apenas utilizado nas peças cuja autoria é conhecida 

(tal como ocorre nas fichas de inventário da CMSM). 

 

Categorias  

Em “Categorias” foi mantido o subcampo “Área”, já existente nas fichas de inventário 

de joalharia, e acrescentado às fichas de inventário de pintura. Foi igualmente adicionado o 

subcampo “Justificação”, cujo objetivo é anunciar a razão de se ter optado por incluir o 

objeto em determinado tipo de categoria. (Sistemas do Futuro, Lda., s.d., p.31). 

Coleções  



 

5 

 

Este campo foi acrescentado às fichas de inventário de pintura e joalharia da CMSM. 

Neste registou-se o “tipo de coleção” a que o objeto museológico pertence (“pintura” e 

“joias”), o seu material, técnica e função. O subcampo “justificação”, que tem como 

finalidade explicar a razão pela qual determinado objeto se enquadra em certo tipo de 

coleção (Sistemas do Futuro, Lda., s.d., p.32), foi também adicionado e preenchido com o 

auxílio do glossário, criado para este propósito.  

 

Cronologia  

Tal como o campo anteriormente referido, também este foi adicionado às fichas de 

inventário da CMSM. Com o objetivo de colocar todas as datações sobre os objetos 

museológicos (Sistemas do Futuro, Lda., s.d., p.39), foram preenchidos os dados sobre a data 

do começo e finalização da execução da obra (“data inicial” e “data final”) e a época a que se 

associam os objetos (em “época”).  

Em “justificação”, anotou-se a razão pela qual se insere o objeto museológico em 

determinada cronologia. Para poder responder a esta questão, consultaram-se alguns sites 

de leilões que possuíam obras do mesmo autor das peças existentes na CMSM, e que 

indicavam a data da sua produção.   

 

Direitos 

Os “direitos” foram acrescentados às novas fichas de inventário, onde se registaram 

os responsáveis legais do objeto museológico (em “entidade”) (Sistemas do Futuro, Lda., s.d., 

p.43). 

 

Épocas 

 Este campo diz respeito aos períodos em que se enquadra a peça, que podem ser 

históricos, culturais, cronológicos ou geológicos (Sistemas do Futuro, Lda., s.d., p.46). Este foi 

unicamente preenchido nos casos em que os objetos que se encontram já datados ou quando 

existe informação sobre a cronologia em que o artista viveu. Nestes casos, procedeu-se ao 

preenchimento dos dados sobre a época em que a obra foi produzida e a justificação para a 

atribuição de determinada época à peça inventariada.  

Estados  

Aqui são analisados os estados da peça, que podem ser de conservação, 

funcionamento, forma, entre outros (Sistemas do Futuro, Lda., s.d., p.49).  
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Em relação às fichas de inventário da CMSM, manteve-se a mesma informação 

existente no subcampo “estado”, “data do estado” e “colaborador”. Acrescentou-se apenas 

a “descrição” breve do estado em que o objeto se encontra, apontado apenas os elementos 

mais importantes.   

 

Funções 

Tal como o nome indica, aqui é registada a função que o objeto desempenhou ao 

longo da sua existência, antes de ser integrado no acervo do museu (Sistemas do Futuro, 

Lda., s.d., p.52). Este campo foi adicionado às fichas de inventário pré-existentes, onde se 

preencheu o “tipo de função” (relacionada com o tipo de utilização que o objeto tinha) e a 

“justificação” (destinada à explicação dessa atribuição) Sistemas do Futuro, Lda., s.d., p.52).  

 

Incorporações 

Em “incorporações” elabora-se o registo da incorporação de determinado objeto no 

acervo do museu (Sistemas do Futuro, Lda., s.d., p.58). Este campo foi acrescentado às fichas 

de inventário pré-existentes, apontando o “tipo de incorporação”, a “proveniência” e o 

“intermediário” (entidade encarregue da mediação entre qualquer entidade e a CMSM). Foi 

ainda acrescentada a “data” de incorporação da peça na Casa-Museu. 

 

Inscrições 

As “inscrições” respeitam o tipo de texto que a peça contém (Sistemas do Futuro, 

Lda., s.d., p.59). 

Aos subcampos “tipo de inscrição”, “texto”, “posição” e “data”, adicionou-se o 

“autor” da inscrição (nos casos em que existe conhecimento sobre tal) e a “técnica” utilizada 

para a executar.   

  

Inventariantes 

Em “inventariantes” mantiveram-se os mesmos subcampos que se encontram 

mencionados nas fichas de inventário da CMSM (“inventariante” e “data”). Foi unicamente 

acrescentado, em “notas”, o facto de ter sido inventariado por uma estagiária, no contexto 

de Mestrado em Museologia.  
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Localizações 

O campo “localizações” serve para assinalar todos os espaços, dentro ou fora da 

instituição museológica, nos quais o objeto museológico esteve e está (Sistemas do Futuro, 

Lda., s.d., p.63).  

Aos subcampos “tipo de localização” e “local habitual”, existentes nas fichas de 

inventário da CMSM, foi incluída a “localização” da peça e a “data localização” em que a esta 

se encontrava ou encontra.  

 

Materiais 

Este campo, destinado a anotar os materiais que constituem o objeto museológico 

(Sistemas do Futuro, Lda., s.d., p.65), foi acrescentado às fichas de inventário da 

CMSM.  Neste preencheram-se os subcampos “tipo de material” e a “cor” que o objeto 

apresenta. Também se acrescentou a “parte descrita”, de modo a tornar-se claro qual a parte 

da peça a que se está a referir. 

O preenchimento deste campo efetuou-se de forma geral e simplificada, tendo em 

conta o modo de preenchimento utilizado pelas Normas de Inventário – Normas Gerais 

(Instituto dos Museus e da Conservação, 2007, p.49) descrevendo apenas o tipo de material 

utilizado (ex. madeira, pintura a óleo). 

  

Medidas 

Todas as informações sobre este campo que se encontram nas fichas de inventário 

da CMSM foram mantidas, respeitando a norma In Patrimonium.net: “unidade de medida”, 

o “tipo de medida”, o “valor” e a “parte descrita”. 

 

Valores 

Da mesma forma que acontece em “medidas”, também aqui se mantiveram as 

mesmas informações incluídas nas fichas de inventário da CMSM (“avaliador”, “moeda”, 

“valor”, “tipo de valor” e “data” (Sistemas do Futuro, Lda., p.83). 
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Glossário 

Aguarela – Técnica de pintura utilizada em suportes como o cartão, o papel, o marfim ou o 

pergaminho, na qual é aplicada a goma-arábica, solúvel em água, que cria camadas 

transparentes e coloridas (Instituto dos Museus e da Conservação, 2007, p.69). 

Cinzelagem – Processo de conferir forma a um bloco ou superfície de metal, por meio de 

cinzel. Esse processo acontece através por meio de esculpimento e extração de porções do 

metal. Ou, moldando, já que o metal precioso possui grande maleabilidade, desenvolvendo 

gradualmente uma forma a partir de uma superfície contínua com espessuras regulares sem 

gerar desperdício. (Instituto dos Museus e da Conservação, 2011, p.132). Essa técnica 

permite dar volume ao artefacto, sem que o interior seja solidificado.      

Cravação – Ou engaste. Processo e forma como as gemas são engastados ou encastoados no 

metal. Muito comum em peças de joalharia. (Instituto dos Museus e da Conservação, 

2011, p.134). 

Cravação Inglesa – Tipo de cravação em que a base, ou cintura, da gema está totalmente 

envolvida por uma virola de metal. (Instituto dos Museus e da Conservação, 2011, p.134).

  

Destacamento – Perda de aderência da camada de tinta no suporte, que pode ocorrer por 

“escama” ou “pulverulência” (Instituto dos Museus e da Conservação, 2007, p.81). 

Ensaiador – Responsável por praticar o ensaio de averiguar a legalidade do metal precioso 

empregue na liga. Quando confirmado a autenticidade, coloca a marca apropriada. Ofício 

desempenhado por órgãos públicos Municipais ou Casa da Moeda. (Instituto dos Museus e 

da Conservação, 2011, p.138).    

Ensaio – Análise feita ao ouro e à prata para determinar a sua autenticidade, identificação e 

o teor das suas ligas. Este processo pode ser feito através da copelação ou por pedra de 

toque. (Instituto dos Museus e da Conservação, 2011, p.138).  

Esmaltagem – Técnica decorativa aplicada a estrutura da peça, cobrindo sua totalidade, ou 

parcialmente, com pasta vítrea translúcida ou opaca. Há diferentes tipos de técnicas para 

desenvolver este tipo de ornamentação com esmalte. (Instituto dos Museus e da 

Conservação, 2011, p.138).    

Filigrana – ou Filigranagem é o processo de torção de dois finos fios de ouro ou prata, muitas 

vezes com espessuras mínimas. O filamento ocorre por meio de metal fundido sobre uma 

rilheira de fio, obtendo uma barra (ou lingote) que depois de transformada é puxada em uma 

fieira, onde transforma-se em vários metros de fio de acordo com a espessura desejada. A 

técnica permite que o ourives crie ornamentos e motivos para peças de joalharia e artefactos 

decorativos. (Instituto dos Museus e da Conservação, 2011, p.141).  
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Fissura – Fenda de pequena dimensão na camada pictórica e que pode resultar num estalado 

fundo (horizontal ou vertical) (Instituto dos Museus e da Conservação, 2007, p.91). 

Fundição – Processo técnico de fundir e moldar metais por meio de vazamentos em moldes, 

podendo ocorrer por meio de técnicas de fundição a cera perdida ou fundição a areia, esta 

última menos usual. (Instituto dos Museus e da Conservação, 2011, p.143).  

Gema – Designação para pedras preciosas. "definida como material natural cuja a beleza, 

raridade e durabilidade o tornam aplicável em joalharia ou apta para o uso de 

ornamentação". Convém lembrar que o uso da expressão, pedras semipreciosas, é 

equivocado e não deve ser utilizado como definição ou descrição de pedras e gemas 

(Instituto dos Museus e da Conservação, 2011, p.144).    

Liga – Mistura de dois ou mais metais que são fundidos em proporções variáveis, originando 

um outro metal com propriedades distintas, nomeadamente a dureza, maleabilidade, 

resistência mecânica e ponto de fusão. (Instituto dos Museus e da Conservação, 2011, p.147).

    

Marca – Pequenas punções de dimensões mínimas utilizada no interior das peças, ou em 

local não aparente, para fornecer informações sobre a autenticidade do artefacto produzido 

em metal nobre. As marcas possibilitam confirmar informações sobre o metal, teor da liga, 

local onde foi identificado e o período de fabrico. Sendo possível, muitas vezes, identificar 

até mesmo o autor e fabricante por meio deste tipo de punção. (Instituto dos Museus e da 

Conservação, 2011, p.148).    

Minas Novas – As gemas que possuem esta classificação correspondem a cristais de rocha, 

topázio ou goshenites de natureza incolor. Utilizadas habitualmente em peças de prata nos 

finais do século XVIII e começo do século XIX em cravação fechada e com folheta refletora 

para o realce do brilho e refração luminosa. (Instituto dos Museus e da Conservação, 2011, 

p.149). É uma designação comercial e não mineralógica, sendo uma expressão adotada em 

contexto histórico artístico e determinada pela sua proveniência, localizada na região de 

Minas Novas, no Brasil, principal fornecedor deste tipo de pedra durante o período (Orey, 

1995, p. 59). 

Natureza-morta – Termo utilizado para designar a representação de objetos sem vida, como 

flores, frutos ou animais mortos (Instituto dos Museus e da Conservação, 2007, p.99). 

Óleo (técnica de Pintura) – Produzida com pigmentos moídos, misturados com óleos 

vegetais, que alcançam um brilho e profundidade distintos. Este tipo de técnica permite a 

execução de uma pintura de duração mais lenta e a utilização de cores de diferentes nuances. 

Quando seca, a pintura mantem a intensidade do brilho e cor que apresentava quando ainda 

húmida (Gomes, 2012). 
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Ourivesaria – Arte de confecionar adornos de joalharia e outros objetos em ouro, por vezes 

também é designado a artefactos produzidos em outros metais como a prata e ligas de metal 

branco. Ou ainda o cobre e o latão quando revestido a prata ou a ouro. Sendo uma categoria 

vinculada às artes decorativas. (Instituto dos Museus e da Conservação, 2011, p.15).  

  

Ouro – Metal nobre de cor amarela, maleável, dúctil, inoxidável e quimicamente inerte, o 

que não permite ação de ácidos. Seu ponto de fusão ocorre a cerca de 1063ºC. Pode ser 

ligado a prata, cobre, zinco ou paládio para obtenção de ligas de cores e propriedades 

diferentes. (Instituto dos Museus e da Conservação, 2011, p.150).   

Pintura – Arte de pintar. Expressão artística criada num suporte, adotando diferentes 

técnicas como o acrílico, aguarela, encáustica, fresco, guache, óleo, pastel e têmpera (Calado 

& Silva, 2005, p. 289).   

Pintura de género ou de costumes – Pintura que representa figuras populares em cenas da 

vida quotidiana (Calado & Silva, 2005, p.179).  

Pintura de paisagem – Obra de arte cuja temática é o campo e cenas com camponeses, onde 

a natureza é predominante e os animais e figuras humanas apresentam dimensões reduzidas 

(Calado & Silva, 2005, p. 270). 

Pintura religiosa – Pintura cujo tema, na cultura europeia, são todas as imagens que estão 

relacionadas com o Cristianismo (a Bíblia, vida de santos, etc.) (Calado & Silva, 2005, p. 290). 

Punção – Marca que determina a autenticidade do artefacto ou adorno de ourivesaria acerca 

do metal confecionado e seu fabricante. (Instituto dos Museus e da Conservação, 2011, 

p.154).  

Retrato – Representação de um ou mais indivíduos, com o objetivo primordial de tornar 

eterna a sua memória (Instituto dos Museus e da Conservação, 2007, p.108). 
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