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Resumo 

Este trabalho foi desenvolvido tendo por base a necessidade detetada de orientar a ação 

do Município de Caminha no que diz respeito ao seu Museu Municipal, criando uma base 

de trabalho para o seu desenvolvimento futuro e sustentado. Assenta nos princípios da 

Nova Museologia, sendo apresentado um resumo da sua história, e desenvolve-se através 

da definição dos princípios orientadores do que deve ser a estratégia de reformulação, 

renovação ou criação de novos espaços museológicos no concelho de Caminha, numa 

lógica de museu polinucleado, ativador das comunidades locais, sustentáculo do 

desenvolvimento social e económico das populações e dinamizador de atividades 

culturais sustentadas que promovam a identificação com os territórios e a sua visita.  

Palavras-chave: museologia, desenvolvimento sustentado, comunidades, dinamização 

 

  



11 

Abstract 

This work was developed based on the identified need to orient the action of the Caminha 

Town Hall towards its Municipal Museum, creating the ground base for its sustained 

development. It was developed  upon the New Museology principles, presenting a brief 

history, and develops through the definition of the guiding principles of what should be 

the strategy of reformulation, renovation or creation of new museological spaces in 

Caminha, in a logic of polynucleated museum, activator of the local communities, 

sustaining the social and economic development of the populations and energizing 

sustained cultural activities that promote the identification and visit of the territory. 

Key-words: museology, sustainable development, communities, dynamization  
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Introdução 

Este Projeto foi realizado no âmbito do Mestrado em Museologia da Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto e tem como título “Do Território para o Museu – Proposta de 

Nova Museologia para o Museu Municipal de Caminha”. Nele procura-se traçar as linhas 

orientadoras de um novo projeto museológico para o Museu Municipal de Caminha, 

assente nas teorias da Nova Museologia, transformando-o num museu integral, dedicado 

à comunidade e onde esta se reveja. Foi desenvolvido tendo por base metodológica a 

pesquisa bibliográfica e documental e o trabalho desenvolvido no âmbito da coordenação 

técnica do Museu Municipal de Caminha. 

Encontra-se organizado em três capítulos. No Capítulo 1 é abordada a temática da Nova 

Museologia, sendo apresentada uma breve nota histórica sobre o seu surgimento e 

desenvolvimento. No Capítulo 2 é apresentada a história do Museu Municipal de 

Caminha, o que nos ajuda a compreender o contexto da sua fundação e atividade. O 

Capítulo 3 é dedicado a apresentar a proposta de uma nova museologia para o Museu 

Municipal de Caminha, tendo por base noções e princípios da Nova Museologia, numa 

proposta de museu polinucleado, ligado ao território e às suas populações, de forma a 

contribuir ativamente para a vida dos cidadãos e para o seu desenvolvimento sustentado. 

Conforme é referido no livro de apresentação do Núcleo Museológico do Centro 

Histórico, Caminha é um local que desde cedo facilitou e potenciou a ocupação humana, 

existindo inúmeros vestígios comprovativos espalhados por todo o território como, por 

exemplo, os líticos da arriba fóssil de Santo Isidoro, as gravuras rupestres de Lanhelas, a 

cultura megalítica, cujo expoente máximo é o Dólmen da Barrosa, em Vila Praia de 

Âncora, a cultura castreja, representada pelo Castro do Coto da Pena e pela Cividade de 
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Âncora /Afife, pela própria Vila de Caminha, que mantém ainda hoje o seu urbanismo e 

muralhas de origem medieval, e onde podemos testemunhar as alterações urbanas 

ocorridas durante a Época Moderna, fruto da influência dos descobrimentos portugueses 

e as transformações urbanas provocadas pela passagem da neurobalística para a 

pirobalística e consequente reforma das linhas de muralhas seiscentistas, e, por último, as 

transformações sociais, económicas e urbanas que as novas tecnologias trazidas pelos 

séculos XIX e XX, produziram.  

O Concelho de Caminha é, portanto, um portentoso livro de história e o percurso pelas 

suas ruas uma permanente lição que permite conhecer a evolução histórica de Portugal, 

constituindo todo este património a matriz civilizacional sobre a qual se edificou a 

identidade dos caminhenses. 

O Concelho de Caminha é, contudo, um território heterogéneo, quer nas suas gentes, quer 

nos seus recursos e, acima de tudo, na sua organização, já que se pode considerar que é 

um município “bicéfalo”. Caminha é a sede de concelho, mas Vila Praia de Âncora é a 

Vila com mais população, o que origina uma “obrigação” de reproduzir em Vila Praia de 

Âncora todo o programa administrativo, turístico, cultural e social da sede do Concelho, 

originando uma desvantagem aparente que, culturalmente, se procura transformar em 

vantagem. 

Num concelho de parcos recursos e onde, a exemplo do resto de Portugal, os fundos para 

a cultura são sempre muito poucos, chegados ao ano 2000 teve de se constatar que 

Caminha não tinha, praticamente, monumentos visitáveis, exceção feita a algumas Igrejas 

que, fruto de manterem o culto, eram “visitáveis” e alguns sítios arqueológicos de acesso 

livre, mas com poucas condições de visita e nenhuma informação para os visitantes. O 

reforço do quadro de pessoal da autarquia com técnicos da área do património veio de 

alguma forma obviar a esses problemas, trazendo uma nova leitura sobre o território, o 

reconhecimento do valor e da importância do seu património e uma nova abordagem e 

estratégia municipal no que toca a esses recursos. História, Património, Memória e 

Identidade passaram a ser os valores orientadores desta nova estratégia municipal de 

valorização dos seus recursos patrimoniais com vista a desenvolver o Concelho de 

Caminha do ponto de vista turístico, transformando-o num dos seus principais motores 

económicos. 
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Assim, numa primeira fase, iniciada em 2003, foi feito um estudo patrimonial do Centro 

Histórico de Caminha tendo em vista a sua recuperação e valorização. Por ser necessário, 

acabou por abranger todo o Concelho de Caminha. Deste estudo foi produzida a Carta 

Patrimonial do Concelho de Caminha e a identificação clara do percurso que Caminha 

tinha de percorrer. Era necessário promover uma política de recuperação e valorização 

patrimonial que valorizasse o território, que lhe desse protagonismo e que colocasse as 

pessoas a usufruir desses recursos. Para isso, optou-se por centralizar a ação sobre o 

património no Museu Municipal de Caminha e, a partir daí, começar a trabalhar com os 

territórios. 

De então a esta parte, o Município de Caminha já promoveu a recuperação e valorização 

da Torre do Relógio, onde criou o Núcleo Museológico do Centro Histórico de Caminha; 

criou o Núcleo Museológico da Memória, Artes e Ofícios de Riba de Âncora; abriu ao 

público o Forte da Lagarteira com uma exposição permanente explicativa da história do 

Forte; promoveu a recuperação e valorização do Centro Histórico de Caminha; e está em 

processo de renovação do Museu Municipal de Caminha, o que torna o presente trabalho 

extremamente oportuno. 

O atual Projeto tem como principal função delinear os meios pelos quais será possível 

aproximar as populações do seu património, reforçando o seu carater identitário e 

diferenciador e valorizando-o enquanto produto fundamental na estrutura económica do 

Concelho de Caminha. Pretende-se ainda reforçar a coesão social, reforçar a autoestima 

da população e o seu sentimento de pertença, bem como valorizar as pessoas através da 

sua formação e oportunidades de acesso aos bens culturais. Para isso defende-se uma 

renovação da instituição apoiada nas noções e orientações da Nova Museologia e propõe-

se uma estrutura museológica polinucleada, cimentando a presença no território e 

alargando o leque da oferta cultural a todos os públicos, em todo o território. Fruto do 

meu enquadramento profissional no Município de Caminha como coordenador técnico 

do Museu Municipal de Caminha, considero que neste momento estão criadas as 

condições para a implementação deste programa museológico, lançando assim as linhas 

orientadoras para que o Museu Municipal de Caminha assuma um papel fundamental no 

desenvolvimento sustentado do Concelho de Caminha. 
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Capítulo 1 – Breve História da Nova Museologia 

1.1 Um movimento alargado de renovação chamado Nova Museologia 

Embora a origem do museu surja associada à Antiguidade Clássica e ao mouseion 

ptolomaico em Alexandria, o museu como hoje o entendemos, ou o museu moderno, é 

um fenómeno mais recente.  

O seu antecedente mais distante foram as vastas coleções do Renascimento Europeu, 

reunidas em gabinetes de curiosidades que serviam, não apenas o propósito de mostrar o 

poder e a riqueza dos seus proprietários, mas também o de serem locais de estudo, 

marcando, imediatamente e de forma indelével, a personalidade da instituição 

museológica para sempre como um local de exibição e de estudo. A estas características 

se sobrepõe depois a “obrigação de que os museus deveriam não só exibir os seus tesouros 

aos curiosos e tornar as suas coleções acessíveis àqueles que procuram conhecimento, 

mas também procurar ativamente contribuir para a educação das massas” (Vergo, 1989: 

2).  

Com a emergência do absolutismo europeu, as apresentações museológicas passaram a 

servir para representar o poder do monarca ou fazer festas para a corte, contribuindo para 

aumentar o seu poder simbólico dentro dos círculos da aristocracia. As coleções passaram 

então a ser de acesso público, conquanto este lhes era facultado, mas não eram 

efetivamente do público, pois este não tinha sobre elas qualquer poder.  
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As primeiras coleções visitáveis surgem ainda no séc. XVII, sendo disso exemplo a 

coleção de John Tradescant, conhecida como “a Arca” por se tratar de uma acumulação 

pessoal de objetos que o proprietário dispunha como queria e que, mediante o pagamento 

de uma taxa, poderia ser visitada. Mais tarde, Elias Ashmole herda esta coleção e, 

reconhecendo o seu valor, doou-a à Universidade de Oxford, recebendo então o nome de 

“museu” em reconhecimento da sua natureza pública (Smith, 1989: 6). Segundo Charles 

Saumarez Smith, a palavra “museu” teria surgido pela primeira vez, em 1683, no Oxford 

English Dictionary, para definir “uma instituição moderna que poderia contribuir para o 

desenvolvimento da educação” (Smith, 1989:6). 

A preocupação em promover o acesso público e com fins educativos àqueles gabinetes 

privados ou de acesso reservado está também presente na fundação do British Museum, 

surgido da coleção de Sir Hans Sloane e adquirida pelo Parlamento para benefício da 

população, em 1753, tendo aberto as portas ao público em 1759. Contudo, inicialmente, 

as pessoas tinham de se candidatar aos bilhetes, o que na prática significava que apenas 

as pessoas com conhecimentos poderiam ter acesso aos mesmos. Só a partir de 1830, com 

a revisão dos regulamentos e o aumento das horas de visita, o British Museum se tornou 

mais acessível. 

Verifica-se, portanto, que as coleções reais que, em diferentes alturas do séc. XVIII se 

tornaram mais acessíveis, não eram ainda museus públicos na acessão moderna do termo. 

A sua abertura teórica mantinha muitas restrições e as coleções mantinham-se na posse 

do Rei, que as detinha em nome do povo, em vez de pertencerem ao Estado. Colocar estas 

coleções em domínios mais públicos era, ainda, uma forma do Rei aumentar o seu poder 

ao torná-lo mais visível. No caso de França, em 1778 surge uma comissão para avaliar a 

abertura da grande galeria do Louvre como um museu público, dedicado às virtudes 

públicas e procurando promover a ligação ao Estado e à Nação como entidades 

parcialmente separadas do e superiores ao Rei. Não passa, contudo, a existir nenhuma 

nova conceção do papel e função do museu decorrente dos procedimentos da Comisssion 

du Musée ou do Conservatoire, o organismo que se criou para superintender o 

desenvolvimento do museu após a Revolução Francesa. Este organismo revolucionário 

apenas herda a linha de trabalho da comissão anterior, vendo o “museu como santuário 

do exemplo, através do qual as virtudes cívicas deveriam ser instiladas no público” 

(Bennet, 1995: 37). Por outro lado, faltava ainda prestar atenção aos detalhes 
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museológicos, como o arranjo do espaço ou a classificação das pinturas, parecendo 

contentar-se em encher a galeria de pinturas e abri-la ao público. Apesar disso, esta 

transformação não pode ser depreciada, pois envolveu uma nova organização discursiva 

na qual não era mais o Rei, mas o cidadão, que funcionava como ator e narrador. 

Entretanto, na Europa da segunda metade do séc. XIX, as tendências evidenciadas nas 

primeiras fundações de museus são genericamente aceites e promovidas pelos governos, 

que procuram que as coleções em exibição contribuam, de alguma forma, para o avanço 

do conhecimento através do seu estudo. Defendia-se que as coleções deveriam estar 

organizadas de alguma forma sistemática e obedecendo a um esquema classificatório; não 

deveriam ser propriedade ou administradas apenas por um indivíduo e teriam de ser 

razoavelmente acessíveis ao público, por marcação ou por pagamento de uma taxa. 

Portanto, a mudança ideológica proporcionada pela Revolução Francesa veio criar 

condições para o surgimento de uma nova instituição com uma nova funcionalidade: o 

museu público, destinado a proporcionar de forma mais democrática o que antes era 

privado e se encontrava oculto para a maioria da população (Hooper-Greenhill, 1989: 

68,69). A Revolução Francesa transformou, assim, o museu, de um símbolo de poder 

arbitrário, num instrumento que, através da educação dos cidadãos, poderia estar ao 

serviço do bem coletivo. Passa a ser uma instituição com duas funções distintas. Era, por 

um lado, um “templo das artes das elites”; e, ao mesmo tempo, um instrumento utilitário 

para providenciar uma educação mais democrática. Mais tarde será acrescentada uma 

terceira função, à medida que foi sendo moldado num instrumento ao serviço da 

sociedade disciplinaria: “onde corpos, constantemente sob vigilância, deveriam ser 

tornados dóceis” (Hooper-Greenhill 1989: 69). Esta mudança teve até contornos 

arquitetónicos, criando-se uma divisão entre o lado interior do museu, onde era produzido 

o conhecimento, e os espaços públicos, onde esse conhecimento era oferecido para 

consumo passivo pelos visitantes. 

Percebe-se aqui uma “racionalidade política”, uma expressão que Hooper-Greenhill vai 

buscar a Foucault, na criação de museus, os quais servirão para regular a conduta de 

indivíduos e populações, constituindo uma modalidade específica de poder. O museu ao 

serviço da construção de cidadãos para o Estado-nação moderno, no sentido em que dele 

fala T. Bennett (1995). Assim, até ao final da primeira metade do séc. XX pode-se falar 
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de uma museologia tradicional que se havia desenvolvido em estreita articulação com a 

formação do Estado-nação moderno e os Impérios Coloniais europeus. Tipicamente, 

dessa museologia estava ausente o autoquestionamento ou autocritica sobre os seus 

fundamentos ou sobre o seu papel social e político, bem como qualquer preocupação 

expressamente voltada para a comunidade em que o museu se localizava. 

O panorama vai, contudo, mudar, a partir da segunda metade do século XX, com o 

surgimento de duas linhas de renovação distintas. Uma com o projeto e o ideal político 

de democratização cultural e, a outra, colocando o museu e as suas práticas no centro de 

uma reflexão epistemológica (Duarte, 2013). A partir de 1980 surgem identificáveis as 

vertentes francófona e anglo-saxónica do que passa genericamente a ser denominado 

como Nova Museologia, as quais radicam nestas duas linhas de renovação. A. Duarte 

(2013: 100) defende, porém, que deveremos olhá-las como movimentos que se 

sobrepõem e que correspondem a um único movimento renovador alargado. 

Anthony Alan Shelton (2015), por sua vez, debate esta questão da renovação museológica 

a partir de quatro diferentes momentos, retratados através de exposições organizadas pelo 

University of British Columbia – Museum of Anthropology, reafirmando este autor que 

as “exposições podem ser vistas como processos ou articulações através das quais a 

cultura é interminavelmente criada” (2015: 624). O primeiro momento de ação daquela 

instituição decorre entre 1949 e 1976, durante o qual as exposições eram pequenas, 

convencionais e orientadas para um público escolar. Durante este período existiram, 

porém, duas exposições que, através de uma abordagem mais teatral, conseguiram mais 

espetacularidade, pelo que se tornaram no exemplo a seguir no período seguinte que vai 

de 1977 a 1989. 

Este segundo período coincidiu com a mudança do Museu para o seu atual edifício 

modernista e a designação de Michael Ames como seu segundo diretor. Durante este 

período, o Museu organizou 17 exposições de artistas das Primeiras Nações, isto é, das 

sociedades nativas americanas, desafiando a ordem estabelecida e provocando o 

confronto com os preconceitos existentes até então no Museu. Apesar de todas as 

dificuldades, essas exposições contribuíram muito para estimular a pesquisa e a 

investigação e nasceram daí muitas publicações sobre as expressões culturais das 

Primeiras Nações. 
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O terceiro período emergiu entre 1987 e 2001. Entre esse tempo, as exposições focavam-

se em temas de representação política e as relações entre museus de antropologia e artistas 

indígenas e não indígenas. Estas exposições destinavam-se a interferir e gerar ruturas nas 

narrativas dominantes do Museu, mas seguiram a tendência do primeiro e segundo 

períodos, nos quais a interpretação museológica estava sujeita a uma autoridade 

curatorial. De novo, no terceiro período permitiram-se múltiplas e subjetivas posições de 

abordagem.  

O quarto tipo de exposição emerge de 1986 a 2005 e é aquele pelo qual o UBC MOA é 

mais conhecido internacionalmente.  São exposições que resultam de uma grande 

variedade de metodologias colaborativas, com o objetivo de trabalhar com as 

comunidades (Ames 2003, 174-175; Phillips 2003, 158-160). 

Tentando traçar em termos mais gerais o percurso de afirmação da Nova Museologia 

devemos focar as últimas décadas do século XX. Em 1989, Peter Vergo edita o livro The 

New Museology, sendo esta uma das primeiras utilizações da expressão “Nova 

Museologia”, definindo-a como um estado generalizado de insatisfação com a velha 

museologia que seria “demasiado sobre métodos de museus e demasiado pouco sobre os 

propósitos dos museus” (Vergo, 1989: 3) e cujos profissionais ignoravam os tópicos das 

ciências sociais, absolutamente determinantes para a museologia. Apesar do livro não se 

centrar no papel social do museu e no seu potencial transformador da sociedade, reflete 

acerca de como os museus devem desenvolver um grande trabalho de autoanálise, não 

utilizando apenas os seus resultados económicos e o seu número de visitantes na avaliação 

do papel que desempenham na sociedade. Vergo (1989) dá também uma grande ênfase 

às “escolhas” que o museu tem de fazer nas suas exposições no que diz respeito a 

legendas, painéis informativos, catálogos, notas de imprensa que, afinal, refletem o 

contexto social e político vivido. Estas opções, mais do que as administrações, métodos 

e técnicas de conservação, as finanças ou o seu sucesso junto do público, são a matéria 

da Nova Museologia, reconhecendo-se agora que todo o ato de colecionar é político e 

ideológico e que todas as atividades museológicas têm essa dimensão e implicações 

intelectuais, sociais e educativas. 

Na vertente francófona encontra-se mais vincada a temática da democratização cultural, 

a necessidade de libertar a instituição “museu” das mãos das elites sociais e intelectuais, 
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passando a desempenhar o papel de instrumento de educação permanente e de centro 

cultural acessível a todos os públicos. Destacam-se nesta vertente várias figuras como, 

em França, George Henri Rivière, então no Musée National des Arts et Traditions 

Populaires, onde introduz algumas inovações através da experimentação museográfica; 

no Canadá, Duncan Cameron, da Art Gallery of Ontario; e, na Suíça, Jean Gabus, do 

Musée d’Ethnographie de Neuchatel, que se mostrava apologista do “museu dinâmico” 

ou “museu espetáculo” através da realização de exposições temporárias (Duarte, 2013). 

Em qualquer dos casos destaca-se sempre a intenção de fazer chegar a mensagem da 

exposição ao maior número possível de pessoas. De forma a aproximar os públicos do 

museu defende-se que este deve ocupar outros espaços, organizar serviços educativos 

para os públicos escolares, organizar serviços de ação cultural, promover conferências ou 

concertos nas suas instalações, existindo até um caso da criação de um “museu autocarro” 

no Musée Savoisien Chambéry. 

O foco desta vertente centrada no ideal da democratização cultural torna-se mais claro 

atendendo à afirmação de G. Henri-Rivière: “o sucesso de um museu não se mede pelo 

número de visitantes que recebe, mas pelo número de visitantes aos quais ensinou alguma 

coisa. Não se mede pelo número de objetos que mostra, mas pelo número de objetos que 

puderam ser percebidos pelos visitantes no seu ambiente humano” (apud Schlumberger, 

1989: 7), deixando aqui já clara uma aproximação à noção de ecomuseu e da participação 

da população na vida do museu (Duarte, 2013). 

Destaque-se agora a importância da função social do museu como forma de integrar os 

públicos nas suas ações, abrangendo a “ecomuseologia”, a museologia comunitária e 

todas as formas de museologia “ativa”. Defende-se agora uma museologia dedicada à 

participação e desenvolvimento integrado das populações, exigindo a mudança de 

paradigma do museu que deve centrar-se agora nas suas funções sociais, em vez das suas 

coleções, obrigando a instituição a recorrer a mecanismos de interdisciplinaridade e novos 

métodos de gestão e comunicação. Reconhece-se, então, que os museus têm o poder de 

influenciar a sociedade e, por isso, devem desempenhar um papel ativo no combate às 

desigualdades sociais. Richard Sandell (2002) defende que isso pode ser feito a três 

níveis: do indivíduo, da comunidade e da sociedade em geral. 
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Ao nível do individuo, os museus podem trabalhar questões psicológicas e emocionais, 

como a autoestima e a noção de pertença, ou questões pragmáticas, como a aquisição de 

capacidades e conhecimentos que poderão gerar oportunidades de emprego. Ao nível das 

comunidades, os museus poderão atuar como agentes catalisadores e capacitadores para 

que estas se tornem mais autodeterminadas e participativas nos processos de decisão e 

nas estruturas democráticas. Matarasso e Landry (1996: v) referem que as iniciativas 

culturais são inclusivas e têm uma capacidade inultrapassável para abrir diálogo entre as 

pessoas e conseguir que estas se entusiasmem e se comprometam em processos de re-

desenvolvimento partilhado e na capacidade de as comunidades darem resposta às suas 

necessidades. Finalmente, no que respeita à sua influência nas sociedades, o museu pode, 

através das suas escolhas, dos objetos que expõe e do que se diz sobre os mesmos, refletir 

perspetivas culturais distintas que poderão contribuir para legitimar a diferença e, através 

da autoridade cultural do museu, torná-lo um importante agente de mudança. 

O museu tem de ser utilizado como instrumento de aprendizagem e de animação 

sociocultural, em permanente contacto e com a participação das pessoas, surgindo assim 

o ecomuseu e/ou museu de comunidade, segundo a proposta de Hugues de Varine-Bohan, 

na IX Conferência Geral de Museus do ICOM (Grenoble, França). O termo ganhará 

consistência na Mesa Redonda de Santiago do Chile, em 1972, onde se estabelece que o 

museu é uma instituição ao serviço da sociedade, da qual é parte integrante e possui a 

capacidade de participar na formação da consciência das comunidades. Envolvendo-se 

nas mudanças em curso, o museu pode provocar outras mudanças no interior das 

respetivas realidades sociais. Defende-se agora um museu que tenha em consideração a 

comunidade em que se encontra inserido, que partilhe dos seus problemas, que anime 

essa comunidade e promova o seu desenvolvimento sustentado – um museu integral 

(Varine-Bohan, 1976). 

Quanto à outra vertente de renovação museológica desenvolvida no interior da Nova 

Museologia, ela abrange em particular aspetos epistemológicos, alertando para o facto 

das narrativas expositivas nunca serem neutras, surgindo agora a perceção de que o 

conhecimento é sempre e inevitavelmente uma construção histórica e social, com 

implicações políticas e de poder, bem como a sua relatividade e limitações (Duarte, 2013). 

Esta perceção irá conduzir ao questionamento do conceito de museu e dos próprios 

estudos museológicos.  
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Estas são as duas linhas de força da Nova Museologia que procuram dar ênfase à 

dimensão social e política do museu, à sua importância para o desenvolvimento 

sustentado, para a animação sociocultural das comunidades e para a participação dos 

públicos. Ganha destaque a preocupação com o alargamento do espaço representacional 

do museu e com a desconstrução dos seus discursos expositivos. Ainda que de várias 

maneiras, é sempre a sensibilidade acerca do papel do museu como instrumento de 

transformação social que ganha relevo. No que diz respeito à experimentação 

museográfica, verifica-se um grande foco na intenção de democratizar o acesso ao museu, 

quer através da desconstrução da ideologia dominante, quer através de inovações na 

utilização dos objetos expostos que, não lhes sendo reconhecido um valor intrínseco, não 

têm de ser utilizados apenas por motivos estéticos. 

 

1.2 Em Portugal 

Se esta é a movimentação de renovação museológica em termos gerais, no que diz 

respeito a Portugal, a museologia no séc. XX, tem nitidamente um antes e um após 1974, 

quando a rápida transformação da sociedade portuguesa, saída da Revolução dos Cravos, 

vê emergir um poder local ativo e dinâmico. Este, após suprir as necessidades elementares 

das populações através dos investimentos necessários em infraestruturas básicas, está 

pronto, a partir de finais da década de 1980, a canalizar recursos e esforços para a 

construção de equipamentos culturais (Duarte, 2012). 

Ainda em 1975, a Secretaria de Estado da Cultura solicita o apoio da Unesco para a 

realização de “um estudo sobre os museus locais e regionais portugueses tendo como 

principais objetivos a melhoria da coordenação entre os museus existentes, a 

descentralização do setor e a criação de um novo tipo de museu capaz de proporcionar 

uma maior participação da população” (Duarte, 2012: 17). Surge o Grupo de Apoio aos 

Museus Locais e Regionais que imediatamente identifica a necessidade destes museus 

portugueses se organizarem e trabalharem em rede, bem com a necessidade de passarem 

a funcionar em mais estreita colaboração com as populações. 

Os anos de 1980 vão trazer a total normalização democrática e a entrada de Portugal na 

então Comunidade Europeia vai contribuir para um aumento dos financiamentos, 
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facilitando o desenvolvimento de projetos museológicos que passam a ser financiados por 

essa via.  Em termos legislativos, o Decreto-Lei 45/80 de 20 de março vem ratificar o 

alargamento da noção de museu e das suas funções, bem como dos seus quadros de 

pessoal, verificando-se, contudo, que o aumento de pessoal dos museus previsto na Lei 

não é acompanhado do necessário aumento de orçamento. Ainda assim, surgem alguns 

museus locais como o Ecomuseu Municipal do Seixal e o Museu Municipal de Loures.  

Em 1981, o Instituto Português do Património Cultural elabora o Plano Museológico 

Nacional, mas será preciso esperar por 1991 para que seja criado, pelo Decreto-Lei 278/91 

de 9 de agosto, um organismo autónomo, dentro do Ministério da Cultura, o Instituto 

Português de Museus. 

Os anos de 1990 veem acentuar-se a dinâmica de criação de museus, sobretudo locais. 

No Alto Minho, por exemplo, existiam até ao fim dos anos de 1970, dois museus. Em 

2000, eram já 20 as instituições museológicas e, em 2005, eram já 43, configurando aquilo 

que se pode considerar um “boom museológico” (Botelho, 2007:7), tendo sido 

exatamente nesse contexto que surgiu o Museu Municipal de Caminha, em 1993. 

Em paralelo com a normalização democrática e o boom de museus, as décadas de 1980 e 

1990 trazem ainda uma renovada noção de património, passando este a ser visto como 

essencial para a qualidade de vida das populações e como potencial recurso para a 

revitalização das identidades locais. Apesar desta intensa atividade e desenvolvimento 

museológico, vai crescendo a consciência da falta de uma política cultural nacional e de 

uma política museológica, subsistindo alguma confusão relativamente às tutelas do 

património cultural, o que inviabilizou a implementação do Plano Museológico Nacional 

de 1981(Duarte, 2012). Subsistiam muitos problemas orçamentais que de forma 

permanente e insanável, continuavam a ensombrar todos os setores da programação 

cultural, mas sentia-se também a necessidade de formação técnica especializada e da 

definição de princípios e procedimentos profissionais e éticos para as quais as 

universidades virão a ter um papel fundamental (Duarte, 2012). Sentia-se desde logo a 

necessidade de uma definição sobre o que é um “museu”. 

Em 1997 é revista a Lei Orgânica do IPM (Decreto-Lei 161/97), surgindo agora esta 

instituição com a obrigação de produzir reflexão teórica e normas de definição de 

qualidade, visando o progresso da museologia e a obrigação de implementar uma rede de 
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Museus. Nesse processo, verifica-se, contudo, que os museus nacionais não cumprem os 

requisitos mínimos definidos em termos internacionais e a política museológica nacional 

vai ter nova regulação através do Decreto Lei 398/99 de 13 de outubro, onde se procura 

operacionalizar a criação da Rede Portuguesa de Museus (RPM) e a credenciação da 

instituição museológica. 

Estas novas responsabilidades vão despoletar, em 1999, o Inquérito aos Museus em 

Portugal, visando obter respostas sobre que instituições integram a realidade museológica 

nacional, bem como as suas características e as tipologias das suas coleções. As 

conclusões são inequívocas: a grande maioria dos museus vive em condições precárias e 

com grandes debilidades, saindo assim reforçada a ideia da necessidade de criação de 

uma rede de museus, a qual, através de um processo de credenciação, venha combater 

estes desequilíbrios qualitativos do tecido museológico nacional. Estava criado o embrião 

da Rede Portuguesa de Museus, que viria a ganhar expressão na Lei 47/2004 de 19 de 

agosto, constituindo a Lei Quadro dos Museus. A 1 de junho de 2012 entrou em vigor o 

Decreto-Lei 115/2012 que cria a Direção Geral do Património Cultural, fundindo em si o 

Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico (IGESPAR), o Instituto 

dos Museus e Conservação (IMC) e a Direção-Regional da Cultura de Lisboa e do Vale 

do Tejo. Curiosamente, nessa mesma altura desaparece o Ministério da Cultura, 

substituído por uma Secretaria de Estado. Só em 2015, surgirá novamente o Ministério 

da Cultura.  

Ao longo dos últimos anos tem cabido ao poder local o papel de promover e valorizar 

cultural, social e economicamente as localidades e os museus têm surgido como 

importantes polos de reforço das identidades locais, mas têm também sido utilizados 

como mecanismos de alavancagem política e utilizados em termos eleitorais (Duarte, 

2012). Não obstante esta dinâmica eleitoralista e os crónicos problemas de 

subfinanciamento, muita foi a evolução e os problemas resolvidos nos últimos 45 anos, 

existindo agora uma significativa qualificação do setor e dos seus profissionais, bem 

como uma clara consciência social da importância dos museus para as comunidades. 
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Capítulo 2 – O Museu Municipal de Caminha 

2.1 Crónica de um nascimento anunciado 

O Museu Municipal de Caminha teve a sua génese no Grupo Juvenil de Caminha (GJC). 

Corria o ano de 1972 e a secção de arqueologia do Grupo Juvenil de Caminha, cujos 

membros eram muito ativos, com uma enorme paixão pelo património e pela arqueologia, 

dedicava-se a fazer algumas prospeções arqueológicas amadoras, sobretudo no Alto do 

Coto da Pena, um monte sobranceiro a Caminha onde sabiam ter existido um povoado da 

Idade do Ferro. Com os achados que foram fazendo e com o material etnográfico que 

foram recolhendo por todo o concelho de Caminha, sonhavam criar um museu na Vila de 

Caminha. 

Com o desenrolar das prospeções e face aos achados que iam fazendo, começaram a 

perceber estar na presença de um sítio arqueológico com alguma importância pelo que 

resolveram contactar o Instituto Português do Património Cultural (IPPC) para aí 

realizarem uma escavação arqueológica. Como o IPPC apenas autorizava trabalhos 

arqueológicos a arqueólogos e não existia nenhum no Grupo Juvenil de Caminha, decidiu 

Raul do Carmo Reis Sousa, um dos principais dinamizadores do Grupo e funcionário da 

Câmara Municipal de Caminha, levar o assunto ao seu Presidente, José Joaquim Pita 

Guerreiro que, imediatamente, o incentivou e manifestou o seu apoiou à procura de um 

arqueólogo que pudesse realizar as escavações no Alto do Coto da Pena. A solução para 

este problema foi conseguida junto da Dra. Maria João Vasconcelos, à data diretora do 
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Museu Alberto Sampaio, em Guimarães, que aconselhou Raul Sousa a procurar o Dr. 

Armando Coelho, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que se encontrava a 

realizar a sua tese de doutoramento sob o tema “A Cultura Castreja no Noroeste 

Peninsular”. 

O então ainda Dr. Armando Coelho aceitou de imediato o repto e em reunião com o Sr. 

Presidente Pita Guerreiro acordaram-se os termos do apoio do município às campanhas 

arqueológicas que viriam a desenvolver-se entre 1976 e 1984 na Cividade de Âncora / 

Afife e entre 1978 e 1984 no Castro do Coto da Pena, em Vilarelho. Das escavações 

arqueológicas realizadas resultou um grande espólio arqueológico que foi para tratamento 

na Faculdade de Letras da Universidade do Porto com vista ao seu estudo e preparação 

para integrar a exposição permanente do futuro e idealizado Museu Municipal de 

Caminha (MMC). A oportunidade de encontrar uma “casa” para o MMC começa a 

formar-se com a anunciada saída do Tribunal e Cadeia de Caminha do edifício que 

ocupava na Rua Direita. Foi então encomendado pela Câmara Municipal ao Gabinete de 

Apoio Técnico (GAT), Agrupamentos de Municípios do Vale do Minho, a 31 de maio de 

1977 um projeto de remodelação do edifício para albergar as suas novas funções.  

Criou-se de seguida a Comissão Instaladora do Museu Municipal de Caminha (CIMMC) 

formado por pessoas dos mais diversos setores de atividade de Caminha sendo apoiado 

tecnicamente pela Dra. Maria João Vasconcelos, do Museu Alberto Sampaio, em 

Guimarães.1 

Era agora imperativo procurar o necessário financiamento para a obra, conforme ofícios 

endereçados pela Câmara Municipal de Caminha ao Secretário de Estado da Cultura, a 

10 de maio e 6 de julho de 1977. A resposta chegou a 14 de julho, comunicando que “está 

em estudo a criação de um grupo de trabalho que terá como função a criação de museus 

regionais, municipais, etc.”, mas que em simultâneo, “não se encontra no âmbito do 

Conselho Administrativo do Fundo de Fomento Cultural subsidiar obras, razão pela qual 

 

1 Da CIMMC faziam originalmente parte: Martins Batista, Manuel Renda, Francisco José Torres Sampaio, 

Dra. Carolina Conceição Ferreira Santiago, Manuel Raimundo Serra de Carvalho, João Arménio Pinto 

Batista, Domingos Luís Terra, Manuel Artur Sousa Ribeiro Lima, Raul do Carmo Reis de Sousa, Manuel 

Jorge Frederico Pitta de Avillez, Mário de Freitas Rosas, António José Guerreiro Cepa, Augusto Terra, 

Desidério Ferreira Afonso, Joaquim Ribeiro da Silva, Maria Lúcia Gonçalves Lourenço, Ilda Maria da Cruz 

Lourenço, José António dos Reis Martins e Maria João Vasconcelos. 
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na sua reunião de 5 do corrente foi decidido não satisfazer o seu pedido de subsídio”. Esta 

resposta não demoveu a CIMMC dos seus intentos, tendo Raul Sousa intentado de 

seguida o apoio do Ministério da Educação e Investigação Científica, através do Grupo 

de Trabalho Interministerial do Departamento de imóveis do Património Arquitetónico a 

Recuperar, obtendo, contudo, a mesma resposta 

 

Figura 1 Lista de obras encomendadas ao GAT onde consta, a 31 de maio de 1977, a elaboração de um 

estudo de remodelação das instalações da Cadeia da Comarca, destinadas a Museu Municipal. 
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Atestando as dificuldades com que se debatia a CIMMC, em entrevista radiofónica à 

Rádio Renascença, Raul Sousa refere, em carta de agradecimento de 5 de novembro de 

1977 que “é efetivamente com apoios destes que o nosso museu pode progredir, visto 

tratar-se no momento de uma instituição em formação, lutando com imensas dificuldades 

de toda a ordem” 

De particular interesse é o Ofício enviado pela CIMMC ao Maestro Vitorino de Almeida, 

a 10 de novembro de 1977. Nele se pode ver todo o ímpeto e vontade de criar um museu 

com algumas características específicas, não sendo   

“de modo algum, do tipo clássico e estático, mas sim, e principalmente, do tipo 

museu vivo e atuante ou ECOMUSEU e que pretende manter relativamente 

frequentes manifestações culturais tendentes à amostragem e dignificação das 

atividades do nosso povo, tais como conferências sobre preservação de todo o nosso 

património, cultural ou não, de preservação do ambiente, de luta anti-poluição, de 

manifestações folclóricas, de exposições artesanais, de manifestações desportivas, 

poéticas, musicais, populares ou não, históricas, enfim de uma maneira geral desde 

todas as artes decorativas às grandes artes de pintura e de estatuária e música, 

exposições ou conferências que serão itinerantes, dentro e até fora do concelho, indo 

até ao ponto de abordar quaisquer assuntos não artísticos como por exemplo: 

AGRICULTURA, PESCA, CAÇA, etc. de modo a interessar toda uma população 

na criação de um polo cultural, que será o ECOMUSEU DE CAMINHA, o qual, 

esperamos, dados os contributos dos melhores conferencistas e artistas das várias 

matérias que nos propomos cá trazer, venha a constituir um fortíssimo impulso dado 

ao turismo regional fomentando em consequência o comércio regional dada a 

elevada e constante afluência de turistas e elementos estranhos à população e ainda 

porque, pela realização de frequentes exposições das diversas atividades artísticas, 

possamos tentar evitar o exaurir do pouco património que ainda nos resta, 

procurando criar na população um gosto artístico e um amor ao que é nosso que, 

fatalmente, lhes transmitirá uma educação cívica e social, dados os contactos 

frequentes de alta craveira intelectual, educação essa que, mais tarde, irá influenciar 

a sua própria cultura política”. 
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Além desta presentação dos propósitos do futuro museu é já comunicada ao Maestro 

Vitorino de Almeida uma série de iniciativas que iriam decorrer no ano seguinte no futuro 

museu, uma instituição que se pretendia fosse “o primeiro ECOMUSEU PORTUGUÊS”. 

As intenções tiveram de ser contidas, pois logo em dezembro de 1977 comunicava o 

Ministério do Comércio e Turismo que iriam existir acentuadas reduções nos subsídios a 

atribuir no ano de 1978, pelo que ainda não seria desta que as obras se poderiam realizar. 

Mas, a 20 de julho de 1978, em documento enviado como resposta à Direção Geral do 

Património Cultural é referido que o museu se encontra em formação, tendo já edifício 

disponível, que se encontra em reparação, e que possui já um número considerável de 

bens culturais para expor, entretanto guardados numa sala da Câmara Municipal 

reservada para o efeito. 

 

Figura 2 Ofício resposta à Direção Geral do Património Cultural, referindo que o Museu Municipal de 

Caminha se encontra em formação. 
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Perante as dificuldades existentes para conseguir dar seguimento ao projeto do MMC 

encetaram-se contactos com a Fundação Calouste Gulbenkian, aproveitando para isso a 

exposição de artesanato, realizada em agosto de 1978 em Caminha. Tratava-se da 

primeira exposição apresentada no espaço do futuro Museu Municipal de Caminha, tendo 

sido realizada ocupando apenas a ala esquerda do edifício, por ser aquela onde o estado 

de conservação do mesmo tornava possível a sua concretização. Foi uma exposição que 

serviu para dar a conhecer a intenção de um futuro museu à comunidade e esta ocorreu 

ao evento em peso. Sobre esta adesão, contudo, deve ser reconhecido que os números 

avançados em Ofício de 29 de agosto de 1978, enviado à Fundação Gulbenkian, são 

claramente exagerados, já que se refere que cerca de 10 mil pessoas a terão visitado na 

primeira semana. 
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Figura 3 Ofício enviado à Fundação Calouste Gulbenkian, tentando cativar a atenção da Fundação para a 

exposição de artesanato e para o projeto do Museu Municipal de Caminha. 

 

De facto, na altura tentava-se captar a atenção da Fundação Gulbenkian com o objetivo 

de esta enviar um emissário a Caminha para conhecer a exposição e o projeto no novo 

museu e, assim, se garantir o interesse dessa instituição cultural em financiar as obras 

necessárias.  
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Figura 4 O GAT envia a primeira versão do projeto à Câmara Municipal de Caminha, em 29 de junho de 

1979. 

 

Posteriormente, o pedido formal de subsídio à Fundação Calouste Gulbenkian para as 

obras de transformação do edifício da Antiga Cadeia da Comarca de Caminha em Museu 

Municipal de Caminha segue via Ofício de 23 de maio de 1979, ficando em análise pelos 

serviços de Belas Artes, Projetos e Obras daquela instituição. A 12 de julho de 1979 ainda 

se encontrava em fase de análise pelos mesmos serviços e, a 24 de agosto do mesmo ano, 

dá entrada na Fundação o projeto em questão, apresentando todos os estudos respeitantes 

à obra, material essencial para a apreciação do pedido formulado pela Câmara Municipal 

de Caminha.  
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Figura 5 Ofício da Fundação Calouste Gulbenkian, informando o Município de Caminha que o projeto vai 

ser remetido para a secção de Belas-Artes e Projetos e Obras para análise sobre um possível financiamento. 
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Figura 6 Extrato da Ata da Reunião de Câmara, de 16 de julho de 1979, aceitando o projeto remetido pelo 

GAT. 

 

Figura 7 Ofício do Município de Caminha, enviando para a Fundação Gulbenkian elementos para melhor 

apreciação do pedido de subsídio para a obra. 
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Entretanto, a CIMMC mantinha-se ativa, continuando a realizar, sob a direção do Doutor 

Armando Coelho Ferreira da Silva, escavações arqueológicas no Coto da Pena e na 

Cividade de Âncora. A 25 de agosto de 1979 foi inaugurada uma exposição dedicada a 

António Pedro e, em agosto de 1980, realiza-se o I Safari Fotográfico do Concelho de 

Caminha, do qual resultará uma exposição montada em Caminha e, mais tarde, em 

Pontault-Combault, vila francesa geminada com esta vila minhota. A 17 de maio de 1981 

organizou-se uma Conferência sobre as escavações arqueológicas do Coto da Pena e da 

Cividade de Âncora, cujo conferencista é, claro, o Doutor Armando Coelho.  

Esta vitalidade e dinâmica demonstrada pela Comissão Instaladora do Museu Municipal 

de Caminha vem demonstrar que, mesmo perante todas as dificuldades que foram 

encontrando pelo caminho, tudo foi feito para manter vivo o projeto de criação do Museu. 

Como o Município de Caminha não se podia candidatar diretamente a financiamentos 

concedidos pela Comunidade Económica Europeia (CEE), foi fundada a 23 de fevereiro 

de 1981, a COMDECA – Comissão de Melhoramentos e Defesa do Património do 

Concelho de Caminha que funcionaria como entidade candidata aos subsídios europeus. 

Finalmente, em 1982, as sucessivas tentativas de obter financiamento para as obras 

começam a surtir efeito. A COMDECA consegue por fim obter financiamento junto da 

Fundação Calouste Gulbenkian, mas subsiste ainda um entrave. O financiamento 

concedido era para a criação de bibliotecas locais, pelo que a criação do museu ficava 

condicionada à divisão do edifício para mais esta nova valência, a de abrigar também uma 

biblioteca. Em consequência disso, tiveram de ser introduzidas alterações ao projeto 

inicial, o qual vinha sendo preparado desde 1977, pelo GAT, para que todo o piso superior 

fosse reformulado, transformando as salas anteriormente projetadas para o museu, em 

salas de leitura de adultos e sala de leitura infantil e acomodando as instalações 

administrativas da Biblioteca.  
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Figura 8 O GAT envia o primeiro estudo das alterações solicitadas à Câmara Municipal de Caminha 
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Figura 9 Entrega de alterações ao projeto para incluir áreas destinada a biblioteca, em 9 de junho de 1986. 
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Figura 10 A 21 de fevereiro de 1989 temos notícia, através do Ofício supra que se encontrava a ser 

desenvolvido o projeto de execução da futura Biblioteca e Museu de Caminha. 
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Esta alteração veio a revelar-se decisiva na vida futura do museu, que se viu limitado na 

sua ação e na possibilidade de crescer e alterar as suas exposições pois, a partir daí deixou 

de poder contar com grande parte do espaço do edifício. 

Interessa realçar aqui o tempo decorrido entre o pedido de alterações, efetuado em 82 para 

a versão final, entregue em 

 

 

Figura 11 Extrato de cópia da Ata da Reunião de Câmara Municipal de Caminha de 11 de julho de 1989 

onde consta a aceitação d Projeto elaborado pelo GAT e a cedência à COMDECA do direito de superfície 

por 50 anos. 
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A 4 de outubro de 1990 são abertas as propostas relativas ao concurso público para a 

empreitada de adaptação da antiga cadeia em Biblioteca-Museu de Caminha (Apêndice 

3). No dia 11 de outubro, a COMDECA analisa a ata do júri do concurso, ratificando a 

decisão do mesmo, A obra é então adjudicada à Sociedade de Construções Âncora, pelo 

valor global de 77.071.844$00 (setenta e sete milhões, setenta e um mil e oitocentos e 

quarenta e quatro escudos) (Apêndice 5). O contrato para a empreitada é assinado em 3 

de dezembro de 1990 (Apêndice 4) e vão ficar concluídas em 1993, sendo o auto de 

receção da obra datado de 23 de novembro. 

 

  

Figura 12 Auto de receção provisória das obras do Museu Municipal de Caminha. 

 



30 

 

O Museu é finalmente inaugurado a 26 de novembro de 1993, mas, do projeto inicial, 

restaram apenas algumas salas: apresentando a coleção do espólio arqueológico exumado 

pelo Dr. Armando Coelho durante as escavações arqueológicas realizadas no concelho de 

Caminha e, também, algum material proveniente das escavações realizadas pelo Dr. José 

Meireles. 

 

 

 

Figura 13 Jornal O Caminhense do dia 4 de fevereiro de 1994, noticiando a inauguração do Museu 

Municipal de Caminha. 
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Figura 14 Notícia da inauguração do Museu Municipal d Caminha publicada no Jornal O Caminhense de 4 

de fevereiro de 1994. 
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Nos pouco mais de dez anos seguintes, o MMC viveu “sufocado” pela Biblioteca e, até 

cerca de 2005, ficou esquecido nas salas inferiores do edifício, sem ter funcionários 

próprios, sem ter financiamento e sem ter, praticamente, nenhum programa de ação. O 

valoroso projeto de Museu, delineado já em 1977, permitiu, contudo, que a instituição 

sobrevivesse até aos nossos dias, baseada no senso comum e em práticas amadoras que 

resultaram, no mínimo, numa cristalização que, apenas a partir de 2005, se começou a 

dissipar, nomeadamente pela tentativa de abertura do Museu à comunidade. 

2.2 O Edifício 

O edifício onde está instalado o Museu Municipal de Caminha é um edifício de grande 

relevo que se impõe pela sua volumetria e implantação no Centro Histórico de Caminha. 

Foi construído no séc. XVII para albergar a Câmara, o Tribunal e a Cadeia da Comarca 

de Caminha e a sua tipologia construtiva está bem vincada na volumetria imponente do 

edifício, nos vãos das janelas com grades ao nível do rés do chão e em alguns do primeiro 

piso, e em todo um conjunto de características interiores que, pensadas para cumprirem a 

função executiva e judicial, não se encontravam preparadas para o desenvolvimento da 

atividade museológica que aí se instalou a partir de 1993. As obras efetuadas para 

compatibilizar o edifício com os novos usos, contribuíram para acomodar as coleções e 

minimizar as dificuldades que os públicos poderiam sentir no acesso e usufruto do espaço, 

mas persistem barreiras físicas e psicológicas importantes que acabam por ter impacto na 

utilização do edifício, primeiro, enquanto Biblioteca-Museu e, depois, apenas como 

Museu. Existem muitas escadas no edifício destinadas a vencer os vários desníveis entre 

pisos e o único elevador existente apenas serve para minimizar o problema, não o 

eliminando, pois, devido à sua localização, serve apenas um dos lados do edifício. Existe 

ainda uma importante barreira psicológica relacionada com o espaço ter sido um tribunal 

e cadeia, fazendo-se sentir ainda essa herança, sob a forma de um peso institucional e 

imponência que um edifício dessa tipologia sempre incute nos visitantes. 

Apesar da pouca manutenção, o edifício encontra-se em razoáveis condições de 

conservação, apresentando apenas alguns focos de humidade nas paredes, infiltrações 

menores nos telhados, que são resolvidas anualmente, e vedação deficiente de portas e 

janelas que condiciona o controlo do ambiente interno do Museu e, mais importante, 
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causa preocupação com a segurança do edifício. Até julho de 2016, o Museu Municipal 

de Caminha ocupou apenas sete salas do edifício: quatro destinadas a albergarem a 

exposição permanente de arqueologia, uma sala dedicada a exposições temporárias, uma 

reserva /oficina e um gabinete. Os espaços expositivos completavam 198 m2, a área de 

reserva contava com 140 m2, a sala do conservador do Museu conta com 24.60 m2. 

O facto de ser obrigado a partilhar o edifício com a Biblioteca Municipal, sempre 

condicionou toda a atividade aí desenvolvida pelo facto de existir um baixo nível de 

investimento em termos económicos e de recursos humanos para o Museu e suas 

atividades, ficando, muitas vezes, por longos períodos, reduzido a apenas um funcionário 

encarregue da abertura e encerramento. 

Não obstante o Museu Municipal de Caminha teve, no seu exercício de 2005, um total de 

1038 visitantes2. Ao longo dos anos, o trabalho desenvolvido ajudou a cimentar a 

atividade e presença do Museu na vida cultural caminhense e o número de visitantes foi 

aumentando gradualmente, conforme pode ser comprovado pelo registo abaixo:  

 

 
3 

 

2 In Relatório de Atividades de 2005 do Museu Municipal de Caminha. 
3 Dados extraídos dos Relatórios de Atividade do Museu Municipal de Caminha de cada um dos anos 

referidos.  O MMC não dispõe, em arquivo, dos Relatórios de atividade de todos os anos, pelo que apenas 

foi possível recuperar esta informação, a qual chega, contudo, para verificar o número crescente de 

visitantes que os espaços museológicos têm recebido à medida que aumenta o investimento e número dos 

espaços museológicos. 
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Mas, em junho de 2016, a Biblioteca mudou-se para uma nova casa e isso permitiu o 

alargamento das áreas expositivas do MMC. Este alargamento não foi ainda 

acompanhado das importantes e necessárias obras de adaptação das salas da antiga 

Biblioteca às necessidades de um espaço museológico, mas permitiu aumentar muito a 

capacidade do Museu organizar exposições temporárias e estabelecer parcerias 

importantes que têm vindo a permitir realizar em Caminha exposições que, de outra 

forma, nunca teriam lugar na Vila. Exemplo disso é o facto de Caminha ter aderido ao 

programa de municípios fundadores da Fundação de Serralves em 2016, tendo, desde essa 

altura, recebido quatro importantes exposições de arte contemporânea, com a marca 

Serralves. Estas ajudaram a cimentar a visibilidade do Museu Municipal de Caminha e 

permitiram-lhe, por um lado, estabelecer relações com um público com o qual nunca tinha 

trabalhado e, por outro, proporcionar ao público habitual e local conhecimentos e 

oportunidades de contactar com temas que de outra forma não teria acesso.  

 

Figura 15 O Museu Municipal de Caminha. 
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Figura 16 Entrada do Museu Municipal de Caminha.  

2.3  Organização e Quadro Técnico do Museu Municipal de Caminha 

Em termos de estrutura organizativa, o Museu Municipal de Caminha pertence à 

DECASTD – Divisão de Educação, Cultura, Acão Social, Turismo e Desporto da Câmara 

Municipal de Caminha, que se encontra sob alçada direta do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Caminha. Não tem autonomia jurídica, administrativa, nem orçamento 

próprio, pelo que gere a sua atividade mediante a agenda política do Município.  

Situa-se na Rua Ricardo Joaquim de Sousa, em Caminha, e tem na sua dependência o 

Núcleo Museológico do Centro Histórico de Caminha. Possui ainda outas duas 

dependências: o Núcleo Museológico da Memória, Artes e Ofícios de Riba de Âncora, 

que pertence à Junta de Freguesia de Riba de Âncora e o Forte da Lagarteira que abre 

temporariamente entre junho e setembro de cada ano, desde 20174. O Forte da Lagarteira 

 

4 No presente ano de 2020, em virtude da pandemia de COVID-19, o Forte da Lagarteira não abriu. 
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encontra-se em vias de receber obras de beneficiação com vista a aí criar o Espaço da 

Memória do Mar, de Vila Praia de Âncora, mas isso só acontecerá se o projeto 

candidatado ao Programa Norte 2020 for, entretanto, aprovado. 

O MMC possui um Coordenador Técnico, que é o subscritor desta dissertação, e oito 

funcionários: dois técnicos superiores, dois assistentes técnicos e cinco assistentes 

operacionais. É um quadro de pessoal com baixas qualificações e já com três funcionários 

em pré-reforma, o que acarreta alguma instabilidade e dificuldades na gestão, sobretudo 

motivacional do quadro de pessoal, colocando-se desafios diários para, simplesmente, 

manter aberto o Museu Municipal de Caminha e o Núcleo Museológico do Centro 

Histórico de Caminha, já que a instituição funciona de terça a domingo, das 10h às 13h e 

das 14h às 18h, encerrando apenas às segundas-feiras e feriados.  

Como é fácil depreender, os funcionários de que o Museu dispõe atualmente são 

manifestamente insuficientes para o desenvolvimento da atividade museológica 

pretendida para um espaço cultural que se quer dinâmico, pró-ativo e interventivo, que 

envolva os cidadãos e que trate dos assuntos mais importantes e prementes da sociedade 

em que se insere. De forma a levar a cabo um programa museológico com algum 

dinamismo e de forma a cumprir as funções básicas inerentes a um museu, consideramos 

que será necessário aumentar o quadro de pessoal e fazê-lo com pessoas detentoras de 

formação em museologia, com especialização em áreas específicas da Conservação 

Preventiva, Gestão de Coleções e Serviços Educativos. 

2.4  As Coleções 

Fruto do voluntarismo que marcou a génese do Museu Municipal de Caminha, de 

decisões do executivo municipal e da ausência e uma política de gestão de coleções, o 

Museu Municipal de Caminha possui hoje um conjunto heterogéneo de coleções. Estas 

vão desde a coleção de arqueologia, que é a base da exposição permanente; a uma coleção 

de objetos, proveniente do Convento de Santa Maria da Ínsua, em depósito; uma coleção 

de alfaias religiosas, proveniente da Igreja e Convento de Santa Clara; uma coleção de 

alfaias agrícolas; uma coleção de alfaias de pesca?; uma coleção de trajes do antigo Grupo 

Juvenil de Caminha; e uma coleção de pequenas esculturas de palhaços, vindas de uma 

coleção particular que o museu teve de recolher por imposição política. 
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Como foi referido, o Museu Municipal de Caminha assenta a sua atividade no património 

arqueológico da região, contando para isso, e sobretudo, com as peças recolhidas em 

contexto de campo pelo Doutor Armando Coelho da Silva, nas escavações arqueológicas 

da Cividade de Âncora e no Castro do Alto do Coto da Pena. É uma coleção que se reveste 

de grande interesse e importância pelo facto de documentar o passado da região e a origem 

do povoamento nos vales do Minho e Âncora, contribuindo de forma decisiva para a 

afirmação identitária das populações e mostrando-nos a antiguidade da sua fixação nestas 

terras, ao mesmo tempo que nos aproxima culturalmente de todo o Noroeste Peninsular, 

onde existem estações arqueológicas e museus com características e coleções 

semelhantes, o que nos abre aqui a possibilidade de ligações em rede. Um Museu 

abordando esta temática pode, pois, ser fundamental para o conhecimento da nossa 

identidade, do nosso património comum, devendo funcionar como elemento aglutinador 

da cultura e como difusor do conhecimento das nossas origens e do nosso passado 

comum. 

Um dos principais problemas relacionado com as coleções do Museu Municipal de 

Caminha prende-se com a falta de um regulamento que, existindo, ainda não conseguiu 

ser aprovado por nenhum executivo até aos nossos dias. Esta importante ausência produz 

resultados nefastos na gestão das coleções e limita o raio de ação do Museu Municipal de 

Caminha que fica assim condicionado nas suas opções técnicas.  

2.4  A Exposição Permanente 

A exposição permanente de arqueologia encontra-se organizada em quatro salas situadas 

no R/C do edifício. Possui um discurso cronológico exibindo objetos da Pré-história, 

Proto-história e Romanização do Concelho de Caminha. Trata-se de uma exposição que 

se mantém praticamente inalterada desde a inauguração do Museu, a qual também por 

isso, padece, desde a montagem, do mesmo problema: a falta de informação sobre os 

objetos expostos. 
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Figura 17 Aspeto geral da Sala 1 do Museu Municipal de Caminha em janeiro de 2020. 

 

 

Figura 18 Aspeto geral da Sala 2 do Museu Municipal de Caminha em janeiro de 2020. 
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Figura 19 Aspeto geral da Sala 3 do Museu Municipal de Caminha em janeiro de 2020. 

 

 

Figura 20 Aspeto geral da Sala 4 do Museu Municipal de Caminha em janeiro de 2020.. 

 

Face à intenção de reformular todo o Museu, a exposição permanente não tem recebido a 

revisão necessária e a falta de documentação e informação sobre os objetos expostos tem 
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sido uma barreira na comunicação do Museu com os seus públicos, apenas ultrapassada 

com as visitas orientadas que os funcionários da instituição fazem sempre que solicitado. 

Por este motivo, a exposição torna-se desinteressante para todos aqueles que não têm 

conhecimentos ou formação em história e/ou arqueologia. Somando à falta de 

documentação, também a museografia sem narrativa se encontra ultrapassada. As 

próprias vitrinas utilizadas são muito antigas, desadequadas, de difícil utilização e com 

pouco espaço para incluir documentação associada aos objetos. A iluminação é também 

deficiente e, fruto de opções técnicas discutíveis. Encontra-se muitas vezes avariada e 

com diversas lâmpadas fundidas, o que contribui para que a experiência de visita seja 

mais pobre. 

Face ao exposto, a remodelação que de seguida se propõe reveste-se de uma importância 

fulcral para que o Museu possa continuar o seu trabalho junto das populações, na 

valorização do património local como recurso cultural endógeno, com potencialidades 

enquanto produto turístico e económico ao serviço da população e, ainda, como recurso 

educativo para as comunidades escolares, tanto do Concelho de Caminha, como de todas 

as que nos visitam vindas de outras localidades. Tendo em consideração a realidade 

institucional e profissional em que me encontro inserido, e mesmo tendo já vindo a 

realizar um trabalho de melhoria contínua no Museu Municipal de Caminha, fica claro, 

face ao exposto e aos Relatórios de atividade existentes em arquivo no Museu Municipal 

de Caminha, que este possui graves lacunas que é urgente colmatar de forma a permitir 

que consiga cumprir as suas funções museológicas. Desde logo existem problemas 

estruturais sérios no edifício que é urgente resolver, de forma a garantir a segurança das 

coleções e funcionários; existem igualmente problemas ao nível do quadro de pessoal, 

que é deficitário e insuficiente para garantir a simples abertura diária dos espaços e, ao 

mesmo tempo, produzir investigação, exposições, atividades de dinamização e mediação 

cultural e conservação preventiva dos objetos à sua guarda. Com estas dificuldades em 

mente, e reconhecendo a importância de alargar o espetro da atuação do Museu para além 

das suas paredes, aproximando-o das populações, das suas necessidades e preocupações 

mais imediatas, e tendo uma ação direta e próxima sobre o património do Concelho de 

Caminha, foi estruturada a proposta apresentada no Capítulo 3 para o Museu Municipal 

de Caminha, procurando seguir orientações e princípios de ação da Nova Museologia.  
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Capítulo 3  - Proposta de uma Nova Museologia para o Museu 

Municipal de Caminha 

 

3.1 Um Museu Polinucleado  

O Museu Municipal de Caminha será o coração da atividade cultural do Município de 

Caminha, chamando a si a responsabilidade de produzir a investigação e produção 

científica que servirá de base ao desenvolvimento de programas de animação e 

dinamização cultural baseada nas mais recentes tecnologias e informação. Constituir-se-

á como uma entidade polinucleada, formada pelo Museu, enquanto entidade central, e os 

seus Núcleos Museológicos e Centros de Interpretação, espalhados pelo território, os 

quais serão polos dinamizadores locais em termos sociais, económicos e educativos. 

Com base num profundo conhecimento do tecido cultural e social do Concelho, fruto de 

17 anos de trabalho desenvolvido no Município de Caminha, 15 dos quais na coordenação 

técnica do MMC, e em articulação com o executivo da Câmara Municipal de Caminha, 

foram definidos como estratégicos e prioritários os temas a apresentar em cada um dos 

nove Núcleos que se irão distribuir pelo território. Foram identificados nove temas, 

intimamente ligados à identidade de cada local: História, Património, Etnografia, 

Natureza, Ambiente, Mar, Desporto, Música, Arte. Com estas temáticas e seus valores 

associados em mente, foi possível desenhar de seguida uma estrutura polinucleada para o 

Museu: 

1 - Museu Municipal de Caminha – História e Arte; 
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2 – Núcleo Museológico do Centro Histórico de Caminha – História;  

2 – Núcleo Museológico da Memória, Artes e Ofícios de Riba de Âncora – Etnografia;  

3 – Espaço da Memória do Mar de Vila Praia de Âncora – Ambiente e Mar;  

4 – Centro de Interpretação do Megalitismo do Vale do Âncora – História e Ambiente; 

5 – Núcleo Museológico do Sporting Club Caminhense – Desporto;  

6 – Centro de Interpretação da Serra d’Arga – Etnografia e Ambiente;  

7 – Centro de Interpretação do Festival de Vilar de Mouros – Música; 

8 – Centro de Interpretação da Mata Nacional do Camarido – Natureza e Ambiente;  

Portanto, distribuindo as nove temáticas definidas pelos nove Núcleos, obteve-se uma 

linha de abordagem capaz de levar em consideração algumas especificidades locais e as 

suas populações. Para cada Núcleo foram definidas algumas ações prioritárias que vêm 

criar uma bolsa de projetos, já desenhados e prontos a ganhar maturidade se surgirem 

oportunidades de financiamento. Assim, a Câmara passa também a possuir um plano 

pronto a executar sempre que necessário.   

O Museu Municipal de Caminha, o Núcleo Museológico do Centro Histórico de Caminha 

e o Centro de Interpretação da Serra D’Arga são polos onde a reformulação é a tarefa 

mais urgente. Outros polos necessitam ainda de ser criados, como é o caso do Espaço da 

Memória do Mar de Vila Praia de Âncora, do Núcleo Museológico do Sporting Club 

Caminhense, do Centro de Interpretação do Festival de Vilar e Mouros e do Centro de 

Interpretação da Mata Nacional do Camarido. 

Pretende-se, através desta estrutura polinucleada e de proximidade com as comunidades, 

que o Museu Municipal de Caminha tenha a capacidade de integrar os diversos públicos 

nas suas ações, desde o momento da sua criação e/ou reformulação. A ambição é chamar 

o público para o coração do espaço museológico e conseguir cativar a sua participação 

nas ações que o Museu venha a desenvolver, nas suas exposições e programas de 

atividades. O MMC procurará praticar uma museologia participativa, que envolva as 

pessoas em todos os momentos da sua vida e que promova o desenvolvimento integrado 

das populações. Para isso, procurará abordar nas suas exposições os temas centrais da 

vida dos públicos-alvo, permitindo que estes se revejam no Museu e nele encontrem 
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caminhos que possam percorrer rumo ao desenvolvimento pessoal e ao desenvolvimento 

integrado da sociedade. De forma a alcançar este desígnio, a proposta de uma Nova 

Museologia para o MMC assenta numa estrutura polinucleada, pensada a partir de valores 

essenciais na vida das pessoas, como a história local, vetores identitários, etnografia, 

música, desporto, ambiente. Através do tratamento dos temas em Núcleos Museológicos 

muito próximos das pessoas e nos quais procuraremos integrar o contributo de todos, seja 

na museografia ou nas tarefas de montagem, o Museu pode esperar retratar aspetos 

importantes da vida dessas pessoas. 

Pretende-se agora um Museu de pessoas para pessoas, e não, um Museu que se centre 

unicamente nos objetos, na sua conservação e exposição, encerrado dentro das suas 

paredes e nos formalismos técnicos da profissão museológica.  Procuramos um Museu 

que “desperte a consciência social centrada de forma proativa nas pessoas, em detrimento 

de uma abordagem de mera devoção-a-objetos. Pode fazer parte da vanguarda de 

mudança positiva, proporcionando ações de liderança cultural” (Semedo, 2004:2) 

Nesse sentido, pretende-se que o Museu Municipal de Caminha seja a sala de visitas do 

Concelho de Caminha, nele sendo apresentadas as identidades dos caminhenses e a 

história do Concelho, deste a pré-história à romanização. As exposições temporárias serão 

dedicadas a tratar temas que se relacionem diretamente com a vida das pessoas, ou que 

promovam o bem-estar social, a educação, a coesão social e o desenvolvimento 

sustentado da sociedade. Estas exposições temporárias serão ainda importantes pois 

elevarão a dinâmica expositiva e proporcionarão um constante renovar de interesse dos 

públicos. 

Relativamente aos focos de ação dos Núcleos, e começando pelo que aborda 

cronologicamente o período mais antigo, o Centro de Interpretação do Megalitismo de 

Vale do Âncora centra-se no período pré-histórico, realçando a antiguidade do 

povoamento desta região e contribuindo para reforçar o sentimento de pertença das 

populações. Este Centro procura veicular uma forte ligação ao território pois, nas soluções 

tecnológicas que propõe, incentiva a visita e o conhecimento de outros monumentos de 

tipologia e cronologia semelhante por todo o Alto Minho e, sobretudo, a serem 

percorridos os trilhos que levarão os visitantes a conhecer outros três monumentos 

megalíticos próximos: a mamoa da Aspra, o dólmen de Vile e a mamoa da Eireira, esta 
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já na freguesia de Afife, concelho de Viana do Castelo. Ao se localizar perto do parque 

escolar de Vila Praia de Âncora, o Centro de Interpretação do Megalitismo pode ainda 

associar a si uma forte tendência educativa que, esperamos, que as escolas possam 

aproveitar. Tem igualmente muito próximo um Centro de Dia e Lar para a Terceira Idade, 

sendo os utentes deste um público que também visita o Museu com regularidade.  

A Torre do Relógio destina-se a contar a história da vila de Caminha, desde a sua 

fundação, na Idade Média, até aos nossos dias, reforçando fatores de identidade e 

autoestima das populações. 

O Núcleo Museológico da Memória Artes e Ofícios de Riba de Âncora tem por missão 

conservar a memória das atividades produtivas desenvolvidas em Riba de Âncora durante 

o século XX, com particular destaque para a Sala de Aula típica do Estado Novo que se 

recuperou integralmente para memória das populações. Este é um projeto com forte 

participação da população, tendo praticamente todos os objetos existentes sido doados ao 

Museu por populares que cederam as suas peças para o usufruto público e com propósitos 

educativos.  

Como se torna fácil perceber, há a preocupação de que o discurso museológico seja 

coerente e cronologicamente encadeado através dos Núcleos: da pré-história à 

romanização, no Museu Municipal de Caminha; o Megalitismo, no Centro de 

Interpretação do Megalitismo do Vale do Âncora; da Idade Média à Época 

Contemporânea, no Núcleo Museológico do Centro Histórico de Caminha; e o século XX 

português, no Núcleo Museológico da Memória Artes e Ofícios de Riba de Âncora. 

Além dos três Núcleos referidos, existirão Centros Interpretativos destinados a tratar de 

temáticas próprias. O Espaço da Memória do Mar de Vila Praia de Âncora, e conforme 

também com a memória descritiva do projeto candidatado ao Programa Norte 2020 e em 

arquivo no Município de Caminha, tratará das questões relacionados com a mar, a 

biologia marítima e os temas relacionados com a proteção e valorização dos recursos 

naturais, com particular destaque para os marítimos. Esta é uma iniciativa que envolve 

enormemente a população local, conquanto será a própria população a fornecer ao Museu 

objetos, memórias e conhecimentos sobre a pesca local, vendo-se assim retratada no seu 

espaço museológico. Para o efeito tem-se vindo a trabalhar com investigadores locais 

enraizados na comunidade piscatória e há trabalho efetuado ao nível das embarcações, 
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das marcas dos pescadores, genealogias e ainda sobre a pesca do bacalhau, com 

identificação de armadores, barcos e pescadores de Vila Praia de Âncora que participaram 

nas expedições à Terra Nova. 

Outros dois Centros Interpretativos tratarão de temáticas e instituições muito queridas da 

sociedade caminhense. São eles: o Núcleo Museológico do Sporting Club Caminhense e 

o Centro de Interpretação da Natureza da Mata Nacional do Camarido. O primeiro tem 

por valores máximos a atividade física e a vida saudável e destina-se a dar a conhecer a 

história de um clube de remo quase centenário, em 2020 com 96 anos, e que é o clube 

mais representativo e bem-sucedido de Caminha, contando já com inúmeros títulos de 

campeão nacional, inúmeras medalhas internacionais, presenças de tripulações nos Jogos 

Olímpicos, contando inclusive com um campeão mundial. Aproveitando a forte ligação 

emocional que Caminha tem com o remo, pretende-se criar o Núcleo Museológico de 

forma a ser possível contar esta história a todos os que nos visitam e para que a população 

local se sinta orgulhosa das conquistas do clube da terra, o que irá potenciar o aumento 

do orgulho e do sentimento de pertença da nossa população, bem como a participação dos 

jovens neste desporto. 

Quanto ao Centro de Interpretação da Natureza da Mata Nacional do Camarido, visa-se 

com ele promover o conhecimento e a proteção da natureza, num espaço único e mágico 

como é aquela Mata do Camarido. Por isso, é objetivo deste Centro de Interpretação a 

promoção dos valores de conservação e proteção da natureza, nomeadamente entre os 

mais jovens. Procurar-se-á criar sinergias temáticas com o Centro de Interpretação da 

Serra d’Arga que cumprirá uma missão semelhante, mas tendo a Serra de Arga como 

pano de fundo, o que também acrescentará capital humano e etnográfico ao discurso 

museológico. 

Finalmente, um projeto que tem a potencialidade de mudar a face de uma comunidade: o 

Centro de Interpretação do Festival de Vilar de Mouros. Por tudo o que o Festival de Vilar 

de Mouros representa para a comunidade vilarmourense e para a história da música em 

Portugal, este Núcleo tem associado a si e ao seu Centro Interpretativo um projeto social 

que pretende promover a educação musical gratuita para as crianças de Vilar de Mouros, 

o estabelecimento de um polo de interesse cultural dinamizador da economia da 

comunidade e que contribua simultaneamente para cimentar o Festival de Vilar de 
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Mouros como um dos mais importantes a nível internacional. Tornar o Festival de Vilar 

de Mouros uma meca dos festivais de verão irá enriquecer o Concelho de Caminha e 

contribuir para a sustentabilidade económica da sociedade vilarmourense. 

Assim, e tendo em consideração este pano de fundo, proponho: 

3.2 Museu Municipal de Caminha – Proposta de Nova Museografia 

Para que se possam vir a alcançar todos os objetivos pretendidos, o Museu Municipal de 

Caminha terá de passar por uma remodelação profunda assente nas premissas enunciadas 

no Capítulo 1. O desenho expositivo e as soluções de comunicação com os públicos têm 

de ser reformuladas, pois mantêm-se inalterados desde a fundação do Museu. É por isso 

necessário e urgente proceder a alterações no layout, suportes de comunicação e 

divulgação do Museu, apostando agora em trazer para a instituição alguns elementos 

digitais interativos que permitam aumentar o grau de interação dos públicos com a 

coleção. 

  

Figura 21 Design de nova receção e logomarca. Créditos da imagem: Paulo Monteiro. 
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Propondo-se aqui uma nova museologia para o Museu Municipal de Caminha, também a 

logomarca terá de ser repensada e atualizada para uma linguagem mais moderna e ligada 

aos valores de uma nova realidade museológica, mais comunicativa, mais ligada ao 

território e às pessoas, e que contenha em si referências aos vários núcleos que compõe o 

Museu Municipal de Caminha. 

A primeira Sala do Museu Municipal de Caminha será utilizada para comunicar aos 

visitantes os vários elementos espaciais, materiais, paisagísticos e imateriais da identidade 

caminhense. 

 

Figura 22 Estudo de ambiente para Sala 1. Créditos da imagem: Paulo Monteiro. 

 

Procurar-se-á aqui deixar implícito o que é “ser caminhense” e para isso utilizam-se 

elementos do espaço físico construído e elementos do espaço físico natural, misturando, 

por exemplo, elementos associados ao rio Minho, ao rio Âncora, à Serra D’ Arga, aos 

monumentos do Concelho mais importantes, bem como elementos arquitetónicos 

distintivos, paisagens, embarcações tradicionais e barcos de competição do Sporting Club 

Caminhense.  

Estarão aqui reunidos os elementos mais icónicos capazes de desencadear sentimentos de 

identificação por parte dos visitantes locais. 
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A Sala 2 do Museu será dedicada à apresentação de objetos e conteúdos relativos à pré-

história do Concelho de Caminha. Nelas serão expostos objetos líticos, com particular 

enfoque para a indústria lítica ancorense, as gravuras rupestres de Lanhelas e o 

megalitismo do vale do Âncora. Os objetos serão complementados com maquetes digitais 

demonstrando a distribuição espacial dos recursos patrimoniais desta tipologia existente 

quer no Concelho de Caminha, quer no Alto Minho. Estas opções apoiam-se num projeto 

levado a cabo pela CIM-Alto Minho e destinado a criar, no território, portas temáticas de 

visita ao património cultural existente nos dez Concelhos do Alto Minho.  

 

Figura 23  Estudo de ambiente para Sala 2. Créditos da imagem: Paulo Monteiro 

 

Completando esta abordagem da Pré-história do Concelho de Caminha, na Sala 3 será 

projetado um filme num ecrã que ocupa toda a parede do lado este da sala, através do qual 

os visitantes poderão conhecer o Megalitismo e a Arte Rupestre do Concelho de Caminha 

e tomar contacto com as manifestações patrimoniais da mesma tipologia existentes nos 

outros Concelhos do Alto Minho. 
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Figura 24  Estudo de ambiente para Sala 3. Créditos da imagem: Paulo Monteiro. 

 

 

As Salas 4, 5 e 6 serão dedicadas à Proto-história e Romanização do Concelho de 

Caminha e utilizarão os objetos já existentes na exposição anteriormente montada, com 

atualização do design e layout expositivos, bem como recorrendo a projeção holográfica 

sobre os modelos e maquetes existentes, de modo a complementá-los e torná-los mais 

informativos, atrativos e com maior capacidade de comunicação. 
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Figura 25  Estudo de ambiente para Sala 4. Créditos da imagem: Paulo Monteiro. 

 

 

Figura 26  Estudo de ambiente para Sala 5. Créditos da imagem: Paulo Monteiro. 
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Figura 27  Estudo de ambiente para Sala 6. Créditos da imagem: Paulo Monteiro. 

 

As Salas 7, 8 e 9 destinar-se-ão a receber exposições temporárias que garantam a 

renovação do interesse dos públicos pelo Museu Municipal de Caminha, o que permitirá 

ao Museu alcançar os seus propósitos relacionados com o cumprimento da sua função 

museológica. Seguindo uma estratégica e uma política museológica ligada aos valores da 

Nova Museologia, o Museu irá continuar a utilizar estes espaços para organizar 

exposições destinadas a promover o empoderamento pessoal dos cidadãos, o reforço da 

sua autoestima e do seu sentimento de pertença. Será dado especial destaque a iniciativas 

culturais inclusivas e exposições que procurem reduzir as desigualdades sociais e 

legitimem diferentes perspetivas culturais, tornando, assim, o Museu um agente de 

mudança. 
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Figura 28 Aspeto geral da Sala de Exposições Temporárias durante a exposição Os Rapazes dos Tanques, 

de Alfredo Cunha. Fotografia do Arquivo do Museu Municipal de Caminha. 

 

 

Figura 29 Aspeto Geral da Sala de Exposições Temporárias 2 com exibição da Exposição Pedro Cabrita 

Reis: Obras na Coleção de Serralves. Fotografia do Arquivo do Museu Municipal de Caminha. 
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Outra valência a que o Museu Municipal de Caminha tem necessariamente de atender são 

os Serviços Educativos. Com um foco especial na comunicação, aprendizagem informal 

e não-formal e animação sociocultural, a Sala 10 será destinada a abrigar os Serviços 

Educativos do MMC. Pretende-se que seja um local polivalente, onde se levam a cabo 

iniciativas de mediação cultural e de interação dos públicos com as exposições existentes, 

sejam elas temporárias ou a exposição permanente. Será aqui que trabalhará o serviço de 

mediação cultural do Museu, em estreita articulação com o público escolar, os ATL’s, os 

públicos da Universidade Sénior e dos Centros de Dia e Lares do Concelho de Caminha, 

por estes serem os grupos organizados mais próximos, parceiros e frequentadores 

habituais do Museu e das suas atividades. 

Atento às necessidades sociais existentes, o Museu Municipal de Caminha pretende 

abranger nos seus programas de dinamização os públicos mais vulneráveis, com 

fragilidades no acesso aos produtos culturais, pretendendo assim estabelecer uma ponte 

com esses públicos que permita capacitar essas pessoas, minimizando as assimetrias 

culturais e promovendo oportunidades formativas. 

3.3 Núcleo Museológico do Centro Histórico de Caminha (NMCHC) 

O Núcleo Museológico do Centro Histórico de Caminha encontra-se instalado na Torre 

do Relógio, a antiga Torre de Menagem do Castelo Medieval de Caminha. Esta, quando, 

no século XVII, recebe o relógio, passa a ser chamada Torre do Relógio. Em novembro 

de 2008, foi convertida neste Núcleo Museológico, proporcionando a apresentação da 

história da Vila de Caminha, desde a sua fundação até ao presente. Com esta iniciativa de 

recuperação de um dos seus mais icónicos monumentos o município de Caminha 

pretendeu-se devolvê-lo ao usufruto da população, renovado e com um novo uso cultural. 

Este Núcleo tem como valores base a identidade caminhense, a sua história e a memória 

coletiva do povo de Caminha, pelo que a recuperação deste importante edifício tem como 

objetivo reforçar o sentimento coletivo de pertença, aumentando a autoestima da 

população e o seu empoderamento. A consciência da permanência temporal desta 

comunidade, simbolizada na Torre do Relógio que foi mandada construir por D. Afonso 

III, em 1260, torna mais forte e resiliente a sua população.  



54 

Sendo um símbolo da identidade coletiva e da unidade desta população, ao contar, após 

reabrir, renovado e melhorado, a história da Vila de Caminha desde a sua fundação aos 

nossos dias, o Núcleo Museológico do Centro Histórico de Caminha alcança o seu 

objetivo de permitir, finalmente, um acesso livre e democrático ao seu espaço. A 

democratização do acesso foi de facto o ponto mais importante na definição da 

programação para o edifício, e isso teve inclusive influência em algumas opções 

arquitetónicas pois tentou-se, sempre que possível, tornar o edifício o mais acessível 

possível a todos os públicos. 

 

Figura 30 Aspeto geral da Torre do Relógio onde se situa o NMCHC. Arquivo de imagens do Gabinete e 

Comunicação da Câmara Municipal de Caminha. 
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O Núcleo Museológico do Centro Histórico de Caminha conta com uma Receção e quatro 

pisos onde se desenvolve a exposição. No último dos pisos encontra-se a máquina do 

relógio que, no século XIX, substituiu a original, sendo igualmente por aí o acesso ao 

caminho de ronda e o local privilegiado de onde se pode ver a Vila de Caminha e a 

paisagem envolvente. Devido ao facto de se tratar de um edifício muito exíguo, a 

colocação de objetos museológicos de três dimensões é mínima e cinge-se aos objetos 

icónicos que marcam a fundação da Vila, como a maquete da Vila de Caminha nos 

séculos XIII/XIV, a lage fundacional do século XVI e a máquina do relógio do século 

XIX.  

O programa de animação e dinamização passa pela realização de visitas orientadas ao 

Núcleo e ao Centro Histórico de Caminha, bem como visitas encenadas com personagens 

históricas, visitas temáticas, peddypapers e caça ao tesouro.  

 

3.4 Núcleo Museológico da Memória, Artes e Ofícios de Riba de Âncora (NMMAORA) 

O Núcleo Museológico da Memória Artes e Ofícios de Riba de Âncora nasceu em 2016, 

fruto da perseverança do presidente da Junta de Freguesia que juntou uma coleção de 

objetos relacionados com os ofícios exercidos na Freguesia de Riba de Âncora. Quando 

surgiu a oportunidade de criar um espaço para sua exibição, contactou o MMC para que 

se preparasse o espaço e se montasse a exposição. O Núcleo foi instalado na antiga escola 

primária de Riba de Âncora e, fruto desse facto e como já existia uma coleção reunindo 

todo o mobiliário e objetos que equipavam uma sala de aula de meados do séc. XX, criou-

se ali, além da exposição de artes e ofícios, um espaço de memória de uma sala de aula 

que se revelou um verdadeiro sucesso pela ligação emocional que os locais sentem em 

relação ao espaço, pois foi aí que fizeram a sua escolaridade. Mesmo os visitantes 

turísticos ficam agradados já que têm assim a oportunidade de conhecer como era 

verdadeiramente uma sala de aulas de meados do séc. XX. 
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Figura 31 Aspeto geral da Sala de Aula do Estado Novo do NMMAORA. Créditos Fotográficos Luís 

Valadares. In https://www.cm-caminha.pt/pages/1258?poi_id=311 

 

Relativamente às artes e ofícios desenvolvidos pela comunidade local durante o século 

XX, o espaço foi montado com a colaboração do presidente da Junta de Freguesia e de 

vários populares que acabaram por trazer para o novo espaço museológico os objetos que 

tinham em casa e que entenderam que seriam de interesse para o Museu. Isto criou uma 

relação forte com a população, ainda mais porque todos os que ali cresceram viram os 

seus antepassados, e também eles mesmos, utilizar as ferramentas relacionadas com os 

temas do leite, do trabalho da pedra, com o gesso, carpintaria e com os palmitos.  
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Figura 32 Aspeto geral da área dedicada aos Palmitos do NMMAORA. Créditos Fotográficos Luís 

Valadares. In https://www.cm-caminha.pt/pages/1258?poi_id=311 

 

Figura 33 Aspeto geral da área dedicada à carpintaria do NMMAORA. Créditos Fotográficos Luís 

Valadares. In https://www.cm-caminha.pt/pages/1258?poi_id=311 
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Resta agora ativar este património cultural e isso será realizado através de um programa 

de iniciativas de animação e dinamização, como as visitas guiadas e encenadas 

proporcionadas a grupos escolares, reproduzindo uma aula de meados do século XX. 

Visto existirem réplicas de muitos dos objetos, é possível proporcionar aos alunos e 

visitantes a utilização de alguns dos instrumentos expostos, numa verdadeira experiência 

hands on. 

Pretende-se também dar mais vida a estas manifestações de saber-fazer tradicionais 

através da realização de workshops de fabrico de palmitos e de manipulação de gesso, 

com o objetivo de manter vivas estas tradições e passar para as gerações futuras o gosto 

por estas atividades. 

3.5 Espaço da Memória do Mar de Vila Praia de Âncora (EMMVPA) 

O Espaço da Memória do Mar de Vila Praia de Âncora é um projeto candidatado a fundos 

comunitários, nomeadamente ao Programa Mar 2020 e Programa Norte 2020, sendo que 

a componente candidatada ao primeiro já foi aprovada. 

 

Figura 34 Aspeto Geral do Forte da Lagarteira, em Vila Praia de Âncora. Fotografia em arquivo no processo 

de candidatura ao Programa Mar 2020. 
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O Espaço da Memória do Mar de Vila Praia de Âncora será um Núcleo Museológico 

instalado no Forte da Lagarteira, dedicado ao património cultural e natural marítimo da 

costa do Concelho de Caminha. Nele, os visitantes poderão conhecer as raízes históricas 

desta póvoa marinheira e a rica biodiversidade da nossa costa. O mar foi, desde a origem, 

o garante económico de gerações e gerações de habitantes de Vila Praia de Âncora, que 

baseavam as suas atividades, primeiro, na agricultura aliada à pesca e à recolha do 

sargaço; e, depois, nos hábitos de veraneio de forasteiros que para aqui vêm de férias, 

suporte socioeconómico das gerações mais novas. 

 

 

 

 

 

Figura 35 Aspeto geral do interior do Forte da Lagarteira. Fotografia em arquivo no processo de candidatura 

ao Programa Mar 2020. 
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Figura 36 Aspeto geral do interior do Forte da Lagarteira. Casernas do lado sul. Fotografia em arquivo no 

processo de candidatura ao Programa Mar 2020. 

Com estas linhas orientadores, o programa museológico para o Forte da Lagarteira, 

Monumento de Interesse Público desde 1967 e parte integrante da memória da paisagem 

de Vila Praia de Âncora, assenta na promoção, proteção e valorização dos recursos 

endógenos, realçando a atividade económica principal do território e o seu património 

cultural. Como pano de fundo está sempre a sustentabilidade económica e financeira do 

território por via dos serviços que possam ser oferecidos, nomeadamente para uma oferta 

turística qualificada e diferenciadora. Conforme os documentos apresentados em 

candidatura ao Programa Norte 2020, este Núcleo pretende promover o desenvolvimento 

local de base comunitária, a conservação, proteção e promoção do património natural e 

cultural. Trata-se de um Núcleo integrado que, após a abertura do Forte da Lagarteira, irá 

partir para a criação e requalificação de infraestruturas de apoio à valorização e visitação 

de outras áreas classificadas, associadas à conservação de recursos naturais. Será 

necessário atender à criação de sinalética, de trilhos, de estruturas de observação e de 

relação com a natureza, constituindo rotas temáticas, estruturas de informação, suportes 

de comunicação e divulgação. O foco será sempre a organização de iniciativas capazes 

de comunicar, informar e sensibilizar para a proteção e conservação da natureza e 
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programas e ações de desenvolvimento de turismo de natureza, reforçando a visibilidade, 

interna e externa, da região, em articulação com a conservação desses recursos. 

O Espaço Memória do Mar de Vila Praia de Âncora “é um espaço que irá unir o 

património cultural ao património natural, num espaço icónico de Vila Praia de Âncora e 

que constituirá uma ponte para a fruição do património natural da costa atlântica do 

Município de Caminha” (Cadilha, 2020). Como ponto alto da experiência de visita, será 

criado um espaço onde o visitante poderá admirar o fundo marinho da nossa costa 

atlântica, entrando em contacto com a fauna e flora subaquática da região, numa 

experiência inovadora e totalmente imersiva, baseada em tecnologia de realidade virtual. 

Com esta experiência lúdica e pedagógica, os visitantes poderão conhecer toda a 

biodiversidade do nosso mar, bem como aprender de que forma podemos protegê-lo, 

enquanto património natural essencial à vida no planeta Terra, e valorizá-lo enquanto 

recurso económico e turístico do Concelho de Caminha e de Vila Praia de Âncora. O 

Espaço Memória do Mar de Vila Praia de Âncora constituir-se-á, assim, como a “casa do 

mar” e será a partir dele que se poderá explorar o território terrestre e marítimo, conhecer 

as suas tradições marítimas e ainda, através do seu programa de animação e dinamização 

cultural, promover o património natural de todo o Concelho de Caminha. 

A constituição deste Núcleo pressupõe a recuperação integral do já referido Forte da 

Lagarteira, classificado como de Interesse Público desde 1967, cuja intervenção foi 

dividida em quatro fases/ações, compreendendo os trabalhos de investigação 

arqueológica, a recuperação e valorização do imóvel, sua conservação e restauro, e a 

criação do núcleo museológico. As duas primeiras fases encontram-se já aprovadas para 

financiamento ao abrigo do Programa Mar 2020 e as restantes encontram-se em fase de 

apreciação pelo Programa Norte 2020. 

De acordo com a memória descritiva do projeto arquitetónico candidatado ao Programa 

Mar 2020, da autoria do arq. João Brás, da Câmara Municipal de Caminha, esta é uma 

iniciativa que procura devolver a originalidade ao Forte da Lagarteira e colocá-lo ao 

serviço dos públicos para uma utilização cultural contemporânea. A materialização do 

percurso expositivo assenta em soluções baseadas nas mais recentes inovações 

tecnológicas e passa pela reutilização das casernas atualmente disponíveis. Contudo, face 

à escassez de área disponível, foi necessário conceber também um novo corpo edificado, 

de características claramente distintas das existentes, mas não visível a partir do espaço 
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exterior ao Forte, pelo que a sua imagem visual permanecerá completamente inalterada. 

A nova construção estará apenas umbilicalmente ligada às estruturas anteriores 

existentes, com o objetivo de preservar a estrutura original e assegurar-se, com recurso a 

soluções arquitetónicas adequadas, que a leitura das estruturas e dos paramentos 

exteriores do interior do Forte, não ficam comprometidas em qualquer circunstância. 

Todo o percurso de visita deste Núcleo se iniciará neste espaço, que alberga uma Receção 

e um pequeno auditório. Será um corpo/volume translúcido, revestido a vidro em 

estrutura oculta, garantindo a leitura dos paramentos e da estrutura física e material do 

interior do Forte, e com uma cobertura de desenho que pretende simbolizar a quilha de 

uma embarcação e dois triângulos remetendo ao desenho de duas velas triangulares 

usadas nas embarcações mais antigas. O restante percurso faz-se dentro dos espaços das 

casernas existentes que foram objeto do devido tratamento e adequação às necessidades 

do programa. 

O Espaço Memória do Mar de Vila Praia de Âncora foi pensado e desenhado para ser 

user friendly, dando cumprimento ao Decreto Lei 163/2006, de 8 de agosto, que 

regulamenta as acessibilidades aos edifícios que recebem públicos. Em termos 

expositivos, refere a memória descritiva do projeto submetida a candidatura que este será 

um espaço de acessos francos e livres de barreiras físicas, com preocupações relevantes 

no que diz respeito à segurança de pessoas e bens, conforto de quem visita e 

inteligibilidade do discurso expositivo, eliminando assim barreiras físicas, linguísticas e 

psicológicas. O Espaço combina e alia harmoniosamente a tradição e a modernidade, com 

a mistura de instrumentos e alfaias de pesca com suportes comunicacionais interativos e 

digitais de última geração, criando uma dinâmica visual provocadora, interativa e de fácil 

utilização e exploração. Proporciona, assim, uma experiência positiva, imersiva e que 

permite ver e viver as memórias de Vila Praia de Âncora, das suas gentes, da sua história, 

das suas tradições, proporcionando aos visitantes a vivencia, por exemplo, de um dia de 

faina na costa do Concelho de Caminha. Como a “cereja no topo do bolo”, proporcionará 

uma experiência 3D interativa e totalmente imersiva, na qual os visitantes poderão 

mergulhar num aquário 3D que reproduzirá o mar da costa do Concelho de Caminha, 

permitindo-lhes tomar contacto direto com o ambiente marítimo sem, contudo, tirarem o 

pé do chão e sem saírem do Forte da Lagarteira. 
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Este Núcleo reveste-se de características de projeto âncora para a região, pelo que a par 

do espaço museológico, o programa de animação e dinamização terá de ser marcante. 

Além das habituais visitas orientadas, temáticas e encenadas, serão organizadas 

conferências e palestras dedicadas ao mar e à proteção da natureza, batismos de mergulho, 

passeios comentados de barco pela costa, workshops de culinária sobre o mar e 

participação em eventos já existentes como a Festa do Mar e da Sardinha e o Festival do 

Espadarte. Pretende-se ainda organizar o Festival da Imagem do Mar que contemplará 

concursos de fotografia, exibição de cinema de temática marítima e exposições 

temporárias alusivas ao tema. Serão também organizadas ações de proteção da natureza, 

que envolvam a limpeza da praia e da linha de costa. Será também levada a cabo a 

recriação histórica da vida no Forte da Lagarteira à época da sua construção. 

Na vertente desportiva, o Museu Municipal de Caminha organiza aí já, durante os meses 

de verão e beneficiando da magnifica esplanada frontal do Forte da Lagarteira, a atividade 

“Be Fit Be Forte” que irá proporcionar atividade física orientada por profissionais a todos 

quantos queiram participar em aulas de fitness gratuitas.  

 

 

Figura 37 Atividade "Be Fit, Be Forte" organizada pelo MMC no Forte da Lagarteira. Fotografia do 

Arquivo do Museu Municipal de Caminha –Atividades 2019. 
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O Espaço da Memória do Mar de Vila Praia de Âncora, além dos necessários espaços de 

receção, casas de banho e sala técnica, terá ainda sete áreas temáticas.  

O primeiro desses espaços destina-se a dar ao visitante um panorama de todo o património 

natural do Concelho de Caminha, através de uma experiência interativa proporcionada 

por um equipamento touch interativo. O visitante terá acesso a uma aplicação com o mapa 

do concelho, contendo todos os pontos de interesse relacionados com o património natural 

e cultural marítimo do Concelho de Caminha. Através desse dispositivo, o visitante 

poderá aceder a informações históricas, científicas e lúdicas sobre os vários locais pontos 

de interesse e ainda conhecê-los através de fotografias 360º SUHD, numa experiência 

aproximada a tipo “visita” virtual. Promovendo um contacto direto com o território e 

tornando o seu património realmente acessível a todos, o espaço permite que os visitantes 

possam receber nos seus telemóveis a informação necessária para aceder a esses locais, 

fornecendo dados como a distância, rota, tempo estimado para chegar ao destino, mapa e 

informação sobre o ponto de interesse. A aplicação utilizará dados georefenciados para 

traçar rotas por GPS e fornecer esses dados para cada um dos locais a partir da localização 

do utilizador. 

Um segundo espaço tem como objetivo disponibilizar ao visitante uma perspetiva sobre 

a evolução histórica de Vila Praia de Âncora, na qual o Forte da Lagarteira ocupará um 

importante lugar de destaque, contextualizando o visitante no espaço e no tempo, dando 

a conhecer a matriz do território e contribuindo, assim, para a compreensão da realidade 

cultural de Vila Praia de Âncora e da sua ligação ao mar. Estes conteúdos serão 

apresentados em painéis organizados cronologicamente e fornecendo uma experiência de 

“viagem no tempo”. 

Um terceiro espaço é dedicado às Gentes do Mar de Vila Praia de Âncora, tendo por base 

o trabalho de investigação genealógica já desenvolvido pela investigadora local Aurora 

Rego. Será corporizado através da apresentação de uma gigantesca árvore genealógica, 

apresentando fotografias das pessoas da Vila historicamente ligadas ao mar. Os locais 

serão convidados a levar e colocar as suas fotografias em exposição na árvore genealógica 

comum das Gentes do Mar de Vila Praia de Âncora. Acredita-se que este modelo de 

museografia participada irá criar grande empatia com as pessoas, que se sentirão 

retratadas e parte integrante do próprio Museu. O Museu será a sua casa. 
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O quarto espaço, voltado para as Artes do Mar, pretende dar a conhecer a vida do mar de 

Vila Praia de Âncora nas suas variadas vertentes, como a pesca e a construção naval. 

Novamente, também aqui será criada uma relação direta com os pescadores, de forma a 

conseguir uma museografia em que sejam eles próprios a representarem-se no espaço 

museológico. Deste modo, será solicitado à Associação de Pescadores de Vila Praia de 

Âncora o acompanhamento integral do desenho museográfico para este espaço, bem 

como a sua participação na escolha e classificação dos objetos a expor. 

Um quinto espaço é dedicado a apresentar a arte da pesca praticada em Vila Praia de 

Âncora. Será elaborado em estreita colaboração com a comunidade piscatória de Vila 

Praia de Âncora e nele serão abordados os temas relacionados com as embarcações, 

aprestos de pesca, as espécies existentes no “nosso” mar e as formas de pesca praticadas, 

desde a apeada, embarcada, junto à costa e ao largo, sendo expostos os elementos que 

fazem parte de todas essas atividades piscatórias. Tudo isso será emoldurado por imagens 

de Vila Praia de Âncora, do seu mar, do seu icónico Portinho e das suas gentes. 

Como complemento pretende-se proporcionar aos visitantes a possibilidade de 

experimentarem um dia vestindo a pele de um dos nossos pescadores. Numa experiência 

inovadora e imersiva e através de realidade virtual, poderão acompanhar uma tripulação 

de Vila Praia de Âncora num normal dia de trabalho como se estivessem lá, 

proporcionando um conhecimento “real”, fatual e marcante do que é a vida destes homens 

do mar. Este conteúdo será ainda importante ao nível do registo desse valioso património 

cultural imaterial que ficará assim guardado para memória futura. 

Um sexto espaço igualmente individualizado, será o dedicado ao bacalhau, tendo por base 

o trabalho desenvolvido pela investigadora Aurora Rego e que será aqui materializado 

através de uma exposição. Serão aqui dadas a conhecer as atividades ligadas à pesca do 

bacalhau: as pessoas, com suas histórias e memórias, e as embarcações e seus pescadores 

saídos de Vila Praia de Âncora para a pesca daquele que é dos mais icónicos símbolos da 

gastronomia nacional, o bacalhau. 

No sétimo espaço será dada a conhecer a tradição da apanha do sargaço e a sua 

importância histórica e cultural no concelho de Caminha. Será criado um expositor com 

todos os instrumentos utilizados na apanha do sargaço e seu transporte para os campos, 

onde eram utilizados como adubo das terras. Atender-se-á aos tipos de algas existentes e 

suas diferentes aplicações, terminando com uma ligação ao futuro aproveitamento das 
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algas para fins fitofarmacêuticos e gastronómicos, o que também ajudará a impulsionar a 

sua utilização e aproveitamento enquanto recurso económico. 

3.6 Centro de Interpretação do Megalitismo do Vale do Âncora (CIMVA) 

A criação do Núcleo do Centro de Interpretação do Megalitismo do Vale do Âncora, 

integrado na Quinta da Barrosa e nas imediações do Dólmen da Barrosa, monumento 

megalítico classificado como Monumento Nacional por Decreto de 16 de junho de 1910, 

é uma aposta da autarquia de Caminha com a intenção de, assim, promover a recuperação 

e valorização do seu património histórico e cultural, preservando-o para as gerações 

futuras. Este Centro Interpretativo do Megalitismo será um espaço de divulgação deste 

património situado no Vale do Âncora, mas, mais do que isso, do fenómeno Megalítico 

de todo o Alto Minho, dando corpo a uma estratégia turística aglutinadora e 

impulsionadora de dinâmicas de visitação ao território alto minhoto que servirá para criar 

sinergias com outros municípios e assim valorizar todo o território. Para o efeito foram 

desenhadas soluções tecnológicas vanguardistas, que permitirão cativar e fidelizar 

públicos e proporcionar aos visitantes uma experiência inovadora, única e direcionada 

para colocar os visitantes no primeiro plano da ação, dando-lhes controlo significativo 

sobre os conteúdos do que querem ver, utilizar e conhecer. Para isso, a aposta será feita 

na aquisição de equipamentos de realidade virtual que permitirão ao visitante 

compreender o fenómeno megalítico na primeira pessoa, ao assistir a um ritual funerário 

e à construção de monumentos megalíticos, ambos recriados virtualmente. A exemplo de 

outros Núcleos do MMC também aqui são os valores e significados locais que regem as 

decisões tomadas, numa estratégica de reforço e valorização da história local como vértice 

de alavancagem territorial, o que tornará o município de Caminha um território mais 

competitivo no espetro turístico regional pela sua oferta única e original. 

Com este Núcleo, pretende-se promover o desenvolvimento local, a conservação, 

proteção e valorização do património cultural do Concelho de Caminha, reforçando a 

ligação afetiva da população ao seu património e criando dinâmicas de visita ao território, 

através da criação de uma rota temática, que ajudará a alavancar economicamente a 

região. Ao desenvolvermos atividades e iniciativas de comunicação, informação e 

sensibilização associadas à proteção e conservação do património megalítico, reforçar-

se-á a visibilidade do mesmo, contribuindo para o conhecimento público do megalitismo 
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e da arte rupestre, valorizando estes recursos e recrutando-os para o reforço económico 

da região. Por outro lado, enquanto espaço de interpretação, o Núcleo deverá sempre 

procurar contribuir para a investigação, interpretação e divulgação do fenómeno 

megalítico, não apenas do Vale do Âncora, mas de todo o Alto Minho, criando uma ponte 

de comunicação e divulgação deste património cultural que estimule a visitação deste 

Centro Interpretativo e impulsione as dinâmicas de visita a outros espaços megalíticos do 

Alto Minho. 

De acordo com a memória descritiva do projeto submetido a candidatura ao Programa 

Norte 2020, Aviso N.º Norte 14-2016-03, em arquivo no Município de Caminha, a área 

de intervenção do Núcleo é a Quinta da Barrosa e os diferentes valores que abriga: 

naturais e histórico-culturais. Reconhecendo desde logo o grande valor natural do espaço, 

preconiza-se para o mesmo uma intervenção minimalista que respeite as pré-existências 

e que mantenha o máximo de elementos que atualmente compõem a Quinta da Barrosa, 

os quais são facilmente identificados pela população. De forma a dar um espaço digno ao 

Centro Interpretativo, este ocupará a antiga casa do guarda depois de se promover a sua 

reconstrução. Com o mesmo objetivo, procedeu-se também à criação de infraestruturas 

de apoio, quer do próprio Centro, quer da Quinta da Barrosa, criando uma cafetaria e 

casas de banho.  

Tendo em consideração o espaço limitado disponível e a existência de poucos e quase 

desconhecidos artefactos arqueológicos encontrados no local, apostou-se nas novas 

tecnologias de informação e comunicação para proporcionar ao visitante um contacto 

dinâmico e intuitivo com a coleção e proporcionar uma experiência imersiva através da 

animação 3D criada sobre a construção e utilização dos monumentos megalíticos. É 

importante que as soluções adotadas proporcionem uma experiência positiva, imersiva e 

que permitam usufruir do monumento megalítico e da sua história através de uma 

interface simples e intuitiva. Aproveitando o espaço envolvente, pretende-se aí 

desenvolver atividades lúdico-pedagógicas, destinadas a promover o bem-estar, a coesão 

social e o sentimento de pertença. Peddypapers, visitas orientadas, recriações históricas, 

workshops de identificação de espécies arbóreas e um festival de música, são as outras 

tantas iniciativas que se pretende levar a cabo, tirando partido do espaço natural em que 

se insere o Núcleo. O Centro de Interpretação do Megalitismo do Vale do Âncora, para 

além da Receção, incluirá mais cinco espaços.  
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Figura 38 Anta da Barrosa. Créditos Fotográficos Nuno Malheiro. 

 

Um desses espaços é a Anta da Barrosa, considerado como o melhor e mais bem 

conservado monumento megalítico do Vale do Âncora. Foi escavado, em 1879, por 

Francisco Martins de G. M. Sarmento (1833-1899) e já em meados do século XX, 

estudado por João de Castro Nunes. Trata-se de um monumento megalítico constituído 

por câmara sepulcral de planta poligonal, formada por oito esteios e respetiva laje de 

cobertura. Para além do corredor com cerca de metro e meio de largura por seis de 

comprimento, não parece subsistirem quaisquer vestígios de mamoa – ou tumulus – que 

a pudesse ter coberto originalmente na totalidade. As suas dimensões estão na base da 

hipótese levantada pela arqueóloga alemã Vera Leisner, que inseriu este exemplar na 

tipologia genérica dos dolmens de corredor do noroeste Peninsular e, dentro desta, no 

sub-agrupamento caracterizado pela indiferenciação entre câmara funerária e corredor. 

A investigação realizada por J. de Castro Nunes permitiu identificar a existência na 

superfície de três lajes com motivos decorativos típicos deste "mundo dolménico", como 

serpentiformes e signos em forma de "U", aqui executados através do método da 

percussão. O início do século XXI trouxe, contudo, outras novidades relativas à história 

do sítio, ao serem encontrados vestígios de uma ocupação romana nas suas imediações, 
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ao que tudo indica, localizada entre os séculos I e II d. C., como parece indicar a análise 

dos fragmentos de cerâmica comum e de alguns materiais de construção, como telha 

romana – tegulae [A. Martins]5. 

O segundo espaço deste Centro Interpretativo, já dentro do seu edifício, estará equipado 

com um painel digital interativo de grandes dimensões, apresentando um mapa do 

território do Alto Minho, onde surgirão identificados todos os monumentos megalíticos 

conhecidos, aos quais os visitantes poderão aceder e conhecer através de foto 360º SUHD 

interativa, fotografias (históricas e atuais) e a consulta de dados científicos relacionados 

com os diversos monumentos. Será ainda possível aos visitantes terem acesso aos dados 

nos seus smartphones/tablets e levarem a informação consigo. Mais importante ainda, 

terão acesso à rota do megalitismo do Alto Minho através da disponibilização em suporte 

informático da localização georreferenciada dos monumentos megalíticos, informação 

sobre o itinerário respetivo, distância e duração da viagem até aos demais monumentos. 

O terceiro espaço destina-se a dar mais pormenores aos visitantes sobre o Dólmen da 

Barrosa e a apresentar os restantes monumentos megalíticos do Vale do Âncora: a Mamoa 

da Aspra e o Dólmen de Vile. A interpretação dos monumentos megalíticos será feita 

através da disponibilização ao público de painéis com informação gráfica e fotográfica 

que serão conjugados com expositores onde serão exibidos objetos museológicos 

provenientes das diversas intervenções arqueológicas aí realizadas. 

De forma a proporcionar a todos os visitantes um conhecimento realista do que era, para 

que servia, e acima de tudo, para esclarecer a forma como estes monumentos eram 

construídos, serão concebidas duas animações 3D interativas, cuja visualização implica a 

utilização de óculos de realidade virtual. Será possível assistir ao processo de construção 

de um dólmen e à ilustração da sua utilização enquanto espaço dedicado a uso fúnebre. 

De forma a potenciar a experiência e torná-la usufruível por grupos, será possível ver os 

conteúdos em TV no local. 

O quarto espaço expositivo versa sobre a própria Quinta da Barroca. Aproveitando a sua 

grande riqueza natural, será criado um espaço interpretativo alusivo à fauna e flora 

presente na quinta, ajudando os visitantes a reconhecer espécies de árvores e outras 

plantas, bem como animais. Posteriormente, os seus conhecimentos serão colocados à 

 

5 In http://www.ippar.pt/pls/dippar/pat_pesq_detalhe?code_pass=70157 
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prova em jogos lúdicos e pedagógicos cujo tema central será a natureza e a sua 

preservação. Este espaço estará equipado com um equipamento digital interativo com 

projeção em tela motorizada, de forma a poder ser utilizada por grupos. 

Um quinto e último espaço será constituído pela cafetaria/bar, que servirá de apoio a todos 

os que utilizam tanto o Centro Interpretativo como o espaço natural circundante, o que 

também permitirá alargar o usufruto da Quinta da Barrosa. Deverá ser um espaço com 

capacidade para servir refeições ligeiras até uma lotação máxima de 50 lugares. 

 

 

Figura 39 Planta do Centro de Interpretação do Megalitismo do Vale do Âncora, apresentada em 

candidatura ao Programa Norte 2020. Autoria: Arq. João Brás. 
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3.7 Centro de Interpretação da Serra D’Arga (CISA) 

O Centro de Interpretação da Serra d'Arga será um outro Núcleo do MMC orientado para 

o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, divulgação, valorização e 

promoção do património cultural rural e ambiental da Serra d'Arga, bem como para a sua 

potenciação em termos de turismo de natureza. Atualmente, encontra-se sob a alçada 

direta do departamento do ambiente do município de Caminha, mas a intenção é que 

venha a integrar os Núcleos do Museu Municipal de Caminha.  

 

Figura 40 Centro de Interpretação da Serra de Arga. Retirado de http://www.portoenorte.pt/pt/o-que-

fazer/centro-de-interpretacao-da-serra-d-arga-arga-de-baixo/ 

 

A exposição, a ser revista, deverá centrar-se nos valores da Serra D’Arga e nas suas 

gentes, valorizando esse património cultural e etnográfico único para que a Serra D’Arga 

remete. O Centro de Interpretação da Serra D’Arga terá um cunho mais etnográfico, 

expondo o ciclo do linho e alfaias agrícolas. Existirá uma área dedicada à Romaria de S. 

João D’Arga, recentemente eleita como uma das Sete Maravilhas da Cultura Popular de 

Portugal. O programa de dinamização não esquecerá a necessidade de dar enfâse à riqueza 

natural da Serra D’Arga, pelo que apostará em percursos de jipe e a cavalo pela Serra, em 

parceria com empreendedores locais. 
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3.8 Centro de Interpretação do Festival de Vilar de Mouros (CIFVM) 

O Festival de Vilar de Mouros é o festival de música mais antigo do país. Existe registo 

de um “Festival Infantil”, realizado em Vilar e Mouros a 26 de setembro de 1937, mas 

mesmo não contabilizando este evento, a primeira edição efetiva de um festival de música 

aconteceu em 1965, com espetáculos de folclore, tendo depois evoluído, em 1968, para 

espetáculos de música erudita e fado.  

Em 1971, por ocasião da comemoração do IX centenário da doação de Vilar de Mouros 

à Diocese de Tui, sob a lema “Cultura e Juventude ao serviço de todos”, foi organizado o 

primeiro grande Festival de Vilar de Mouros, com o objetivo de levar o nome da 

localidade aos quatro cantos do país, atraindo assim o turismo para esta aldeia. Nesse ano 

o Dr. António Barge, organizador do Festival, conseguiu juntar no mesmo local a Banda 

da GNR, ligada ao regime político instituído, e cantores como Zeca Afonso, Carlos 

Paredes e Adriano Correia de Oliveira, que participaram com as suas canções de 

intervenção. E o Megafestival organizado em 1971, que ficou para sempre conhecido 

como o Woodstock português, conseguiu atrair milhares de pessoas a Vilar de Mouros 

entre 31 de julho e 15 de agosto, para verem Joly Braga Santos, a Banda da GNR, António 

Vitorino de Almeida, Quarteto 1111, Paulo de Carvalho, Elton John e Manfredd Mann. 

Estavam lançadas as bases para um evento ímpar em Portugal, mas, o seu impacto 

económico negativo na família Barge, os organizadores, foi tal que não se realizou nova 

edição do Festival nos anos seguintes. Em 1975, a conturbada situação política que se 

vivia no país durante designado “verão quente de 75” também fez com que o Festival 

fosse abortado nesse ano. Apenas em 1982, o Festival de Vilar de Mouros conhecerá nova 

edição, desta feita com a presença dos Stranglers, dos U2, dos Echo and the Bunnymen e 

Johnny Copeland, entre outros. 

Será preciso novamente esperar por 1996 para a realização de nova edição do Festival, 

assistindo-se, nessa altura, à profissionalização do mesmo. Mas mesmo esta não 

conseguiu estabilizar a realização anual do Festival que apenas conhece nova edição em 

1999, seguindo-se edições em 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Depois disto o Festival 

conhece nova interrupção, tendo-se recuperado a sua realização anual apenas a partir de 

2016. Em 2020, furto da Pandemia do Covid-19, o Festival de Vilar de Mouros conheceu 



73 

uma nova realidade e um formato diferente, sendo realizado na modalidade de Festival 

Drive Inn. 

O Núcleo do Centro Interpretativo do Festival de Vilar de Mouros tem como objetivo 

promover a memória do Festival de música mais antigo de Portugal, cimentando a 

presença da música na vida das populações e criando em Vilar de Mouros um centro de 

educação musical, gratuito para os jovens da aldeia, em articulação com a Academia de 

Música Fernandes Fão. O Centro de interpretação do Festival será um ponto de encontro 

entre a população e a música, assente nesta ligação que já existe e que se sente num 

território que espera ansiosamente, todos os anos, pela semana do Festival. E isto acontece 

porque existe uma forte ligação emocional ao evento, mas, também, por motivos 

económicos, já que na altura do Festival florescem pequenos negócios locais pelo 

fornecimento de serviços àqueles que rumam a Vilar de Mouros para assistirem aos 

espetáculos. 

Enquanto espaço de interpretação deverá procurar sempre contribuir para a investigação 

e interpretação do fenómeno do Festival de Vilar de Mouros, da sua influência na 

população local e naquilo que veio mudar, do ponto de vista sociocultural na comunidade 

vilarmourense. Deverá ainda constituir-se como um espaço de memória do próprio 

Festival, promovendo o acesso à história da música do séc. XX, através do acesso aos 

registos dos espetáculos e informação sobre todos os que passaram e fizeram parte do 

Festival de Vilar de Mouros. 

É um Núcleo que deverá ser instalado num novo edifício a construir no recinto do Festival 

e que será como que a Sala de Visitas do Festival. Contará com um espaço de Receção e 

um outro espaço dedicado a expor a história do Festival de Vilar de Mouros em suportes 

físicos e digitais interativos, podendo aqui os visitantes assistirem a todos os concertos 

passados. Será uma área onde os visitantes poderão aceder a todos os conteúdos digitais 

e gravações de todos os concertos que existam, podendo assim reviver esses espetáculos. 

O projeto inclui ainda uma sala de exposições temporárias onde serão realizadas 

exposições variadas, e que será um garante de dinamização e renovação de públicos neste 

Núcleo museológico. De forma a promover a dinamização do Centro Interpretativo em 

alturas de menor procura turística, pretende-se instalar no seu edifício um café/bar, 

fazendo assim uso do extraordinário local do Festival em época de baixa procura.  
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Aproveitando a riqueza da ligação de Vilar de Mouros à Música, existirá no Centro de 

Interpretação do Festival de Vilar de Mouros um programa de intervenção social de 

formação musical gratuita para jovens de Vilar de Mouros. A formação musical destes 

jovens será garantida pela Academia de Música Fernandes Fão e constará do programa a 

possibilidade de, no Festival de cada ano, os alunos poderem apresentar um pequeno 

espetáculo num palco secundário, experimentando, assim, a emoção de pisar o palco de 

um festival. 

O rooftop do edifício será valorizado como spot com vista privilegiada para todo o recinto 

do Festival, cujo acesso será condicionado ao pagamento de uma verba a troco do que se 

oferecerá uma experiência diferenciadora a todos os que o quiserem ocupar nos dias do 

Festival. As verbas assim obtidas serão canalizadas para a formação musical de crianças 

e jovens de Vilar de Mouros. O programa de animação, dinamização e extensão cultural 

apoia-se muito na exploração da música, incluindo miniconcertos intimistas, workshops, 

inclusive um de música para bebes e crianças, e exploração do território da própria 

Freguesia de Vilar de Mouros através da realização de concertos em espaços improváveis. 

3.9 Núcleo Museológico do Sporting Club Caminhense (NMSCC) 

 O Sporting Clube Caminhense é um dos mais antigos clubes de Remo de Portugal e um 

dos mais bem-sucedidos da história deste desporto, contando já no seu palmarés com 

inúmeros prémios em campeonatos nacionais, em todos os escalões, um campeão 

mundial e tripulações com presença em várias edições dos Jogos Olímpicos. Por todos 

estes motivos, desde sempre que a população acompanha fervorosamente a vida do 

Sporting Club Caminhense, transformando-o num dos símbolos mais importantes de 

Caminha. Assim sendo, o município de Caminha, em articulação com o clube de remo, 

pretende promover a criação do Núcleo Museológico do Sporting Club Caminhense, de 

modo a preservar a memória dos feitos passados desta coletividade, reforçar a identidade 

da gente caminhense, aumentar a autoestima da população e ainda contribuir para o 

reforço das politicas de juventude e desporto junto da população mais jovem. 

Pretende-se que o Núcleo contribua para a perceção da importância de uma vida saudável 

e da prática de atividade física e desportiva na vida das pessoas. Isso pode ficar mais perto 

de ser alcançado utilizando este Núcleo museológico para mostrar os feitos alcançados 

por estes atletas. O Núcleo Museológico ocupará, sobretudo, a Sala de Troféus do Clube, 
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mas possuirá também uma Receção e outras salas de exposição onde se contará a história 

do Clube e se mostrarão os seus mais importantes feitos. A Sala dos Troféus terá também 

um equipamento touch digital interativo, que irá permitir ter, em arquivo digital, todas as 

imagens e vídeos realizados de provas passadas, que os visitantes poderão ver e/ou 

reviver. Será igualmente criado um ergómetro digital que desafiará virtualmente os 

visitantes a competirem com alguns dos campeões caminhenses, destacando-se entre eles, 

Artur Antunes, Campeão do Mundo pelo Sporting Club Caminhense. 

 

 

Figura 41 Aspeto geral da Sala de troféus do Sporting Club Caminhense a qual servirá para albergar o 

futuro Núcleo Museológico. In https://www.cm-caminha.pt/pages/1281?news_id=250 (18/10/2020). 

3.10 Centro de Interpretação da Mata Nacional do Camarido (CIMNC) 

A Mata Nacional do Camarido é um verdadeiro pulmão do Concelho de Caminha, 

estendendo-se pelos territórios de duas freguesias do Concelho: União de Freguesias de 

Caminha e Vilarelho e União de Freguesias de Moledo e Cristelo. Este verdadeiro oásis 

de natureza funciona como a transição entre a montanha e o mar, dotando a linha de costa 

de uma assinalável mancha verde. É um recurso de enorme potencial que o Município 

acarinha e pretende proteger, valorizar e colocar ao serviço da educação ambiental, do 

https://www.cm-caminha.pt/pages/1281?news_id=250
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turismo de natureza, do desporto e da cultura, cimentando a atratividade turística deste 

território. 

Com estas considerações em mente, pretende-se que a criação do Centro de Interpretação 

da Mata Nacional do Camarido seja um espaço dedicado à educação ambiental, um 

espaço de aprendizagem, de comunicação dos valores ambientais, inspirando na 

população local e em todos os visitantes o respeito pela natureza e por todos os seres 

vivos. Pretende-se que seja um espaço de enraizamento e de forte ligação emocional dos 

públicos com aquele imenso espaço natural. Para isso foi pensado um Centro de 

Interpretação que tire partido de todas as pré-existências e infraestruturas existentes na 

área: os edifícios que serão a sede do Centro, a rede e a proximidade de unidades 

hoteleiras e restaurantes, a própria localização da Mata e a sua conexão entre o mar, a 

praia e a montanha.  

 

 

Figura 42 Aspeto Geral da Mata Nacional do Camarido. Imagem retirada do Google Maps. 

 



77 

De forma a potenciar a ligação afetiva da população local e dos visitantes a todo este 

espaço irá ser criado um circuito expositivo e um discurso museológico formativo, 

destinado a dar a conhecer a fauna e flora existentes, e os recursos naturais que possam 

vir a ser explorados economicamente, contribuindo para a capacitação da população. Em 

paralelo, o Núcleo promoverá um programa que procurará tirar partido do contexto 

natural existente, desenvolvendo atividades ao ar livre e de aventura que terão como 

finalidade última mostrar que podemos usufruir dos recursos naturais sem os colocar em 

risco, numa abordagem educativa e de educação ambiental dos públicos.  

Procura-se criar sinergias que conduzam ao usufruto deste recurso natural de uma forma 

consistente, sustentável, responsável, capaz de assegurar a sua preservação para as 

gerações futuras, e que, ao mesmo tempo, potencie economicamente a região através de 

programas de animação e dinamização virados para a conservação da natureza e para o 

turismo ambiental. Trata-se de utilizar os recursos endógenos como vértice de valorização 

territorial do Concelho de Caminha, tornando-o num território mais competitivo no 

espetro turístico nacional. 

 

Figura 43 Vista aérea dos edifícios a utilizar pelo Centro de Interpretação da Natureza da Mata Nacional 

do Camarido. Imagem retirada do Google Maps. 
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O Núcleo museológico desenvolve-se em duas áreas distintas, a primeira das quais será 

dedicada ao estudo, investigação e conservação dos ecossistemas da Mata Nacional do 

Camarido, no que diz respeito à fauna e flora. A segunda área será dedicada à educação 

ambiental dos públicos que, mediante ações de dinamização, poderá assim adquirir 

conhecimentos e aprender a valorizar este importante recurso natural. O desenvolvimento 

do Núcleo museológico neste local levará à valorização económica de um recurso que se 

encontra subaproveitado, contribuindo, portanto, também para o desenvolvimento 

económico local. Em paralelo, a diversificação dos recursos culturais disponíveis para os 

locais e visitantes é também assegurada, verificando-se a possibilidade de visita fora do 

espetro sazonal do turismo. O programa de dinamização e mediação cultural inclui a 

realização de workshops e palestas sobre a preservação da natureza, ações de limpeza da 

Mata, caminhadas temáticas, observação ornitológica comentada por especialistas, 

arvorismo, e visitas guiadas pela Mata Nacional do Camarido.  

 

Em termo conclusivos, com os nove Núcleos Museológicos enquadrados no território e 

articulados em torno do Museu Municipal de Caminha, o Município de Conselho passará 

a dispor de recursos culturais capazes de providenciar um suporte e uma sustentabilidade 

económica importantes para os territórios e, ao mesmo tempo, estará mais preparado para 

dotar os públicos de melhores instrumentos de formação e educação. Como resultado 

conseguirá criar uma sociedade mais consciente, mais ativa e preparada para os desafios 

da atualidade, criando cidadãos conscientes, informados e participativos na vida cívica. 

Através da implementação deste MMC e seus Núcleos, o Município de Caminha poderá 

trabalhar no sentido de diminuir assimetrias sociais e diferenças no acesso a bens 

culturais, retirando um conjunto de atividades da esfera exclusiva das elites e colocando-

as ao serviço de todos, democratizando o acesso e providenciado experiências 

enriquecedoras a todos os que delas queiram participar. 

O sucesso desta iniciativa em muito depende da capacidade do Município implementar 

um programa de mediação cultural. Preparado pelos Serviços Educativos do MMC para 

todos os Núcleos, essa programação terá como preocupação central levar às populações 

as temáticas mais prementes na sociedade, contribuindo para esbater diferenças sociais. 

Será fundamental a aproximação a parceiros sociais diversos para estabelecer protocolos 
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de colaboração, visando a criação de sinergias que permitam a existência de uma real 

aproximação de públicos socialmente mais vulneráveis e tradicionalmente distantes das 

ofertas culturais, combatendo preconceitos e barreiras psicológicas e físicas no acesso às 

instituições culturais. 
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Considerações Finais 

Como defende Peter Vergo (1989), a Nova Museologia surge devido a um generalizado 

estado de insatisfação com a velha. No caso do Museu Municipal de Caminha foi também 

isso se verificou. Após conhecer em pormenor o projeto de criação do MMC e a paixão 

que as pessoas envolvidas nesse processo tinham pelo seu património e pelo desejo de 

criarem um museu para Caminha, compreendemos que a ideia de criar o Museu 

Municipal de Caminha foi, durante demasiado tempo, um sonho bonito que não se 

cumpriu na totalidade, e que depois de inaugurado, foi apenas sobrevivendo a infindáveis 

anos de subinvestimento e desinteresse coletivo.  

Ao longo dos últimos anos, contudo, o MMC tem vindo a ganhar novo fôlego e novo 

espaço na vida dos caminhenses. Chegou, por isso, a altura de apostar num novo projeto 

museológico, assente nos valores e premissas da Nova Museologia, estruturado numa 

lógica polinucleada, capaz de permitir uma maior exploração do território, e totalmente 

virado para as pessoas, colocando-as no centro da sua ação, desde a criação dos diversos 

Núcleos até às decisões relativas à programação, dinamização e utilização. 

Partindo dos pressupostos lançados pelas Declarações de Santiago do Chile (1972) e de 

Caracas (1992) compreendemos o papel transformador que o museu pode ter para as 

sociedades em que está inserido e pretendemos, por isso, que ele transponha os limites 

das suas portas e vá em busca do seu público, que procure operar as mudanças necessárias 

para que se afirme como um instrumento capaz de capacitar as suas populações, 
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motivando-as, minimizando as desigualdades sociais e tornando a sociedade mais justa, 

autodeterminada e capaz. 

O município de Caminha tem vindo a trilhar um caminho que visa dotar o seu território 

de valências culturais que possam ir ao encontro deste objetivo. O projeto de 

reformulação do MMC vem reforçar esta estratégia, identificando os ativos culturais que 

poderão ser utilizados para dinamizar as comunidades locais, enriquecendo-as e dotando-

as de meios físicos e estruturais que permitam desenvolver cidadãos conscientes da sua 

história e da sua identidade e que vejam reforçado o seu sentimento de pertença através 

da valorização do seu património cultural.  

Com o projeto de renovação do Museu Municipal de Caminha pretende-se ir ao encontro 

da valorização dos territórios, das suas artes e ofícios tradicionais, da sua história, da sua 

matriz cultural, trazendo para dentro do espaço museológico as pessoas e procurando que 

cada Núcleo expositivo seja um espaço participado, desde o momento da conceção até à 

própria museografia do espaço. 

O Museu Municipal de Caminha procura a integração dos públicos em todas as fases da 

vida do Museu e dos seus Núcleos, procurando envolver as pessoas através de uma 

relação recíproca em que a instituição museológica dá, transforma, fornece, mas também 

recebe, discute e partilha conhecimentos e experiências. Só esta relação de base recíproca 

irá permitindo que os públicos tenham a confiança necessária para vencer a entrada e 

participarem da vida do Museu. 

Como afirma T. Low (2004: 31), “o museu não se define pela palavra, mas pela sua ação”. 

Por isso é incontornável que todos os espaços museológicos precisam ter um plano de 

dinamização e ação cultural específico que lhes permita ir ao encontro das necessidades 

da população. No caso de Caminha, isso implica desenvolver uma estratégia de mediação 

cultural de modo a cimentar a sua presença na vida dos públicos, com particular enfâse 

para os escolares, que devem encontrar no MMC e nos seus vários polos museológicos, 

já criados e a criar, oportunidades de formação e de educação não-formal para 

consolidarem os seus conhecimentos e desenvolverem a sua cidadania.  

A criação do Museu Municipal de Caminha e seus Núcleos virá reforçar a coesão social 

e a sustentabilidade das economias locais, permitindo descentralizar recursos, diversificar 

a oferta turística com recursos qualificados que irão potenciar as dinâmicas de visita e, 
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com isso, reforçar economicamente a região. Esta estrutura polinucleada permitirá criar 

uma rota turística cultural, assente nestes núcleos, e que os visitantes serão incentivados 

a conhecer na integra através da utilização de um passaporte de viagem. Subscrevemos a 

ideia de que “do caos e conflito do fórum atual, o museu deve construir as coleções que 

nos dirão amanhã quem nós somos e como chegamos lá” (Cameron; 2004:73). 
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Anexos – Tabela de Registo de Visitantes 

Tabelas de registo de visitantes por ano e exposição a partir do ano de 2010. Não foi 

possível detetar dados referentes a anos anteriores. 

 

Visitantes 2010 

 Exposição Visitantes Totais 

Exposição Permanente de Arqueologia 1616 

Núcleo Museológico do Centro Histórico de Caminha 4303 

Exp. Retrospectiva 325 

Orstzeit: Hora Local 720 

25 de Abril em Fotografia 822 

Dia Int. Mon. e Sítios 24 

Dia Int. Museus 220 

Escolarte 306 

IV Semana dos  Direitos da Criança 306 

Picasso em Ferro 573 

Jornadas Euro. Património 9* 

Centenário da República 513 

Presépios Escolares 520 

TOTAL 10233 

Visitantes 2011 

Exposição Visitantes Totais 

Exposição Permanente de Arqueologia 1875 

Núcleo Museológico do Centro Histórico de Caminha 881 
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Exp. Retrospectiva 4171 

Dia Int. Mon. e Sítios 125 

Exposição VIVA A REPÚBLICA… EM DIGRESSÃO 46 

Dia Int. Museus 568 

Exposição V Semana dos Direitos da Criança 400 

Escolarte 400 

Cruzeiro Seixas – Surrealismo Figurativo 836 

Jornadas Euro. Património 95 

Presépios Escolares 400 

TOTAL 9797 

Visitantes 2012 

Actividade/Exposição Visitantes Totais 

Exposição Permanente de Arqueologia 512 

Núcleo Museológico do Centro Histórico de Caminha 4429 

Exp. Retrospectiva 465 

Exp. Foral Novo de Caminha 371 

Dia Int. Monumentos e Sítios 63 

Dia Int. Museus 189 

Escolarte 400 

Jornadas Euro. Património 6 

Presépios Escolares 400 

TOTAL 6835 

Visitantes 2014 

Exposição Visitantes Totais 
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1070 

Núcleo Museológico do Centro Histórico de Caminha Fechado 

NUMAORA 416 

Exposição de Natal 337 

Exposição Retrospetiva 2013 127 

Imagens de Abril em Caminha  516 

Jornais de Abril 551 

ESCOL’ART 481 

Centenário da 1ª Guerra Mundial 656 

1ª Guerra Mundial (escolas) 551 

150 Anos do Nascimento de Luciano Pereira da Silva 434 

TOTAL 5139 

Visitantes 2015 

Exposição Nº Total de Visitantes 

Exposição Permanente de Arqueologia 5620 

Núcleo Museológico do Centro Histórico de Caminha 

- Torre 734 

Núcleo Museológico da Memoria, Artes e Ofícios 

Riba de Âncora 252 

TOTAL 6606 
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Visitantes 2016 

LOCAL Nº Total de Visitantes 

Museu 4237 

Núcleo Museológico do Centro Histórico de Caminha – 

Torre do Relógio 1010 

Núcleo Museológico da Memoria, Artes e Ofícios Riba 

de Âncora 356 

TOTAL 5603 

Visitantes 2017 

LOCAL Nº Total de Visitantes 

Exposição Permanente de Arqueologia 2621 

Exposição "RETROSPETIVA 2016" 133 

Exposição "MÚSICA E PALAVRAS"  1620 

Exposição "AMAR-TE 2017" 251 

Exposição " VENTURA TERRA" 306 

Exposição "SER FELIZ - CPCJ" 173 

Exposição "Bienal Cerveira" 638 

Exposição " Os Rostos da Mãe de Deus" 1637 

Exposição "Nadir em Ferro" 408 
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Exposição "Viagens à Terra Nova" 1030 

Torre do Relógio 1244 

Forte da Lagarteira 13948 

Núcleo Museológico NMMAORA  700 

TOTAL 21447 

Visitantes 2018 

LOCAL Nº Total de Visitantes 

Exposição Permanente de Arqueologia 3294 

Exposição "Retrospetiva 2017" 41 

Exposição "Da Fotografia ao Azulejo"  

(contabilizado em conjunto com a 

exposição permanente de 

arqueologia) 

Exposição "Amar-te 2018" - GAC 102 

Exposição "Poesia É Arte" - GAC 62 

Exposição "Viver Abril" - GAC 111 

Exposição "Fragmentos de Um Percurso"  

(contabilizado em conjunto com a 

exposição permanente de 

arqueologia)0 

Exposição "Ângelo de Sousa" 

(contabilizado em conjunto com a 

exposição permanente de 

arqueologia)0 

Exposição "Do Armistício À Grande Guerra” 

 

(contabilizado em conjunto com a 

exposição permanente de 

arqueologia)0 
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Torre do Relógio 1990 

Forte da Lagarteira 14198 

Núcleo Museológico NMMAORA * 750 

TOTAL 20548 

Visitantes 2019 

LOCAL Nº Total de Visitantes 

Exposição Permanente de Arqueologia 332 

Exposição "De La Lys ao armisticio os Caminhenses na 

Grande Guerra "  105 

Exposição "5 Hermanos" 89 

Exposição "Plastikus" 37 

Exposição "Os Rapazes dos Tanques" 1200 

Exposição "Corpo Abstração e Linguagem"  935 

Exposição "Retratos" - GAC 698 

Torre do Relógio 6254 

Forte da Lagarteira 17287 

Núcleo Museológico NMMAORA * 1055 

TOTAL 27992 
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Apêndice 1  - Constituição da COMDECA 
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Apêndice 2 - Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Caminha e a COMDECA 
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Apêndice 3 - Ata da reunião do Juri de abertura de propostas do concurso público para a 

arrematação da empreitada de adaptação da antiga cadeia em Biblioteca-Museu de 

Caminha. 
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Apendice 4 -  Ata da reunião da COMDECA para apreciação da ata do juri nomeado para 

proceder à abertura das propostas no concurso público para as obras e adaptação da cadeia 

em Biblioteca-Museu 
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Apêndice 5 - Contrato para Execução da Empreitada de Adaptação da Antiga Cadeia a 

Biblioteca-Museu de Caminha celebrado entre a COMDECA e a Sociedade de 

Construções Âncora, Lda. 
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Apêndice 6 - Auto de Consignação de trabalhos de adaptação da Antiga Cadeia e Tribunal 

em Biblioteca – Museu de Caminha,. 
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