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I. Documentação 

1. Análise de conteúdo 

 
 
 
PARTE I 
PROGRAMA DO MUSEU 
 
A 
Da ideia ao Museu (1989 - 1997) 
 
Programa do Museu 
 
Nº 1 
documento Objectivos estratégicos 
Nº páginas 2 
data 14.06.1989 
autor Gestor Ferrer Loureiro 
 

Anexo I 

1. Análise temática categorial 
 
Categoria: Constituição de uma unidade museológica de transportes 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Ideia de um Museu vivo  “linhas actualmente em exploração...venham 

a ser consideradas... segmentos de um 
Museu vivo” 

2 

Colecção museológica “determinar o número de carros com 
possibilidades de recolha” / “somatório dos 
carros imobilizados (porque peças únicas) e 
os carros eléctricos que, como peças de um 
Museu vivo...” 
“outras peças museológicas” 

2 

Carreiras de eléctricos a 
manter e a suprir 

“determinação, pelo CG, das carreiras que 
ficarão operacionais numa primeira fase” / 
“informar ... da(s) carreira(s) de eléctrico(s) a 
suprir” 

1 

Constituição de um pólo 
museológico em Massarelos  
 

“definir a área disponível em Massarelos” / 
“determinar qual a área necessária para 
exposição de outras peças muesológicas” 

3 

Áreas de exposição  2 
Áreas de apoio à frota em 
circulação 

“determinação das áreas de apoio à frota do 
Museu” 

1 

Definição do quadro de 
pessoal do Museu 

“determinação do quadro de pessoal do 
Museu” 

1 

Calendarização das acções “Dado que todas estas acções têm que estar 
concluídas até Dezembro 1991 é necessária 
a sua calendarização” 

1 
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Anexo II 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
objectivos estratégicos 2 
unidade museológica  2 
museu 5 
Massarelos 2 
museológico(a)(s) 3 
transportes 1 
carros 4 
peças 3 
eléctricos 2 
frota 2 
projecto 3 
exposição 1 
área (do museu) 5 
apoio 4 
documentação 1 
quadro de pessoal do museu 1 
 
Nota:  
O museu é contabilizado num único tópico, embora em duas das ocorrências apareça associado ao qualificativo “vivo” 
(museu vivo), no início do documento; 
o tópico unidade museológica apresenta dois sentidos diferentes: 
unidade museológica = museu 
unidade(s) museológica(s) = espólio do museu; 
o tópico museu apresenta outras denominações: 
unidade museológica (tomando o todo pela parte) 
exposição 
projecto (museu ainda em constituição) 
Massarelos (localização significando o Museu); 
o espólio do museu referente aos carros eléctricos aparece referenciado com designações diversas: 
unidades museológicas 
transportes 
carros 
peças 
eléctricos 
linhas 
frota; 
não aparece referido uma única vez o tópico público/serviço público associado às preocupações de constituição do 
Museu, apesar de constituir a STCP uma empresa de serviço público. 
 
 

Anexo III 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

evolui transportes 
 

venham a ser 
consideradas 

unidade 
museológica 

tão rapidamente 
quanto possível 

“linhas 
actualmente em 
exploração 
venham a ser 
consideradas (...) 
segmentos de 
um Museu vivo” 

vivo 

Museu 
(unidade 
museológica, 
exposição, 
projecto, 
Massarelos) 

Massarelos  transferência das unidades 
museológicas 

imperiosa 
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definir “definir a área 
disponível em 
Massarelos” 

 Massarelos 

determinar “determinar o 
número de carros 
com 
possibilidade de 
recolha” 

 

representará  “carros 
imobilizados 
(porque peças 
únicas)” 

somatório Museu vivo 

constituirão “frota necessária 
para a 
exploração de 
careiras” 

vivo 

(área de) 
exposição 

exposição determinar “determinar qual 
a área 
necessária para 
exposição de 
outras peças 
museológicas” 

peças 
museológicas 

Museu determinação “determinação 
das áreas de 
apoio à frota do 
Museu” 

(áreas de) apoio 

Museu determinação “determinação do 
quadro de 
pessoal” 

 

estudo efectuar “estudo a 
efectuar (...) das 
áreas destinadas 
a Museu” 

 

projecto elaboração “elaboração de 
projecto” 

(para) aprovação 

acções calendarização “necessária a sua 
(das acções) 
calendarização” 

 

projecto concretização “conclusão das 
obras (...) 
necessárias para 
concretização do 
projecto” 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

unidade criação “ideia de criação 
de uma unidade 
museológica” 

museológica 

unidades transferência “imperiosa 
transferência das 
unidades 
museológicas” 

museológicas 

Museológico(a)(s) 

peças exposição “área necessária 
para exposição 
de outras peças 
museológicas” 

museológicas 
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Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

consideradas 

rapidamente 

“linhas actualmente 
em exploração (...) 
venham a ser 
consideradas (...) 
segmentos de um 
Museu vivo” 

segmentos linhas em 
exploração 

transferência “imperiosa 
transferência das 
unidades 
museológicas, aí 
(na Remise da 
Boavista) 
aparcadas, para 
Massarelos” 

aparcadas 

carros determinar “determinar o 
número de carros 
com possibilidade 
de recolha” 

possibilidade de 
recolha 

imobilizados 

Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

 implicam “desactivação da 
Remise da 
Boavista” 

 desactivação “se torna imperiosa 
a transferência das 
unidades 
museológicas (...) 
para Massarelos” 

estratégicos 

 atingir “Para atingir estes 
objectivos” 

 

Objectivos 
estratégicos 

 torna-se 
necessário 

definir áreas de 
exposição e de 
apoio; determinar nº 
carros; determinar 
carreiras 
operacionais; 
informar sobre 
carreiras a suprimir; 
eventual 
substituição da sub-
estação da Remise 
da Boavista e 
transferir secções; 
determinar quadro 
de pessoal; efectuar 
estudo e elaborar 
projecto; informar 
sobre carros para 
venda. 
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imobilizados possibilidade de 
recolha em 
Massarelos (no 
Museu) 

peças únicas 

carros eléctricos constituirão “constituirão a frota 
necessária para a 
exploração das 
carreiras” – ideia de 
Museu vivo 

peças de um 
Museu vivo 

suprimir  eléctricos 

substituição 

Informar sobre 
carreiras de 
eléctricos a suprimir 
e a substituir por 
autocarros 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

do museu definir “definir a área 
disponível em 
Massarelos” 

disponível 

para exposição determinar “determinar qual a 
área necessária 
para exposição de 
outras peças 
museológicas” 

necessária 

de apoio determinação “determinação das 
áreas de apoio à 
frota do Museu” 

 

(para 
necessidade de 
transferir) 
secções 

a ocupar “levantamento da 
área de VO a 
ocupar” 

 

Área  

Museu estudo “estudo a efectuar 
(...) das áreas 
destinadas a 
Museu” 

destinadas 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

serralharia áreas de apoio 
 

pintura  

carpintaria  

Serviços 
(serralharia, 
pintura, 
carpintaria, 
conservação da 
via...) 

conservação da 
via 

determinar 
(áreas) 

“determinação das 
áreas de apoio à 
frota do Museu” 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Quadro de 
pessoal 

 determinação “Determinação do 
quadro de pessoal 
do Museu” 

do Museu 
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Nº 2 
documento Museu de Transportes do Porto – 

contribuição dos STCP 
Nº páginas 9 
data 14.07.1989 
autor Gestor Ferrer Loureiro 
 

Anexo IV 

1. Análise temática categorial 
 
Categoria: história do carro eléctrico até actualidade 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
História do carro eléctrico e da 
exploração dos transportes 
colectivos na cidade do Porto 

“É em 1872 que é inaugurada a primeira 
linha do país de carro americano, ligando a 
parte central do Porto... à Foz” 

1 

Situação actual do carro 
eléctrico no Porto 

“Hoje só há três carreiras de carros eléctricos 
em exploração” 
“As despesas de manutenção da frota ainda 
existente, começam a subir 
exponencialmente” 

1 

Manutenção de exploração do 
carro eléctrico no Porto 

“Razões de ordem cultural, histórica e 
turística, nomeadamente o pioneirismo do 
Porto nalguns dos tipos de exploração da 
tracção eléctrica” 

4 

 
Categoria: Museu de Transportes do Porto – contribuição dos STCP 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Museu “vivo” do carro eléctrico  “Massarelos ainda está equipada com a 

central eléctrica primitiva, do princípio deste 
século” 
“Uma unidade museológica de transportes, 
“viva”, poderá ser implementada à roda de 
um pólo, a estação de Massarelos, 
envolvendo a Restauração, a marginal, a 
Boavista e o Carmo” 

3 

Colecções  “Temos vindo a reter ... algumas unidades” 
“a célula a criar em Massarelos deveria 
cingir-se à tracção eléctrica” 

1 

Estrutura do Museu “Uma frota de viaturas... excluindo 
autocarros” 
“Uma oficina de manutenção” 
“A estrutura material de apoio” 
“A estrutura humana de apoio” 

1 

Pólo de Massarelos – 
exposição histórica 

“Trata-se de um espaço... perfeitamente 
adequado a uma mostra documental da 
história do transporte colectivo na cidade” 

2 
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Anexo V 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
Museu (de Transportes) 8 
vivo(a) 5 
peças 1 
transporte(s) 6 
pessoas 1 
carro(s) eléctrico(s) 6 
unidade (museológica) 2 
pólo 1 
Alfândega 2 
(célula de) Massarelos  6 
unidade(s)  1 
autocarros 4 
tracção eléctrica 1 
atrelados 1 
Museu 4 
zorras 1 
vagões 1 
carro-torre 1 
frota (de viaturas) 2 
oficina (de manutenção) 2 
estação de recolha (de Massarelos) 2 
central eléctrica 2 
estrutura humana  1 
conjunto organizacional 2 
rede  2 
equipamento 1 
museológico 1 
mostra (documental) 1 
passado 4 
primórdios 1 
história (do transportes colectivo na cidade) 1 
 
Nota:  
o documento é um misto de linguagem técnica dos transportes e da museologia; 
a análise de conteúdo quantitativa e qualitativa foi aplicada apenas aos 3 a 6. Os pontos 1 e 2 
respeitam essencialmente à história do carro eléctrico no Porto, não tendo relevância para o 
tema em análise; 
o documento refere a constituição de um Museu de Transportes (no edifício da Alfândega) e a 
constituição de uma unidade museológica ou célula viva em Massarelos da responsabilidade 
da STCP que deverá ocupar o edifício da estação de recolha de Massarelos, com manutenção 
da sua central eléctrica. A esta caberá apenas a recolha das unidades ou peças relacionadas 
com a tracção eléctrica, devendo o espólio autocarro ser remetido para o Museu de 
Transportes; 
o tópico Museu de Transportes aparece também referenciado como: 
Alfândega (local = conteúdo); 
o tópico célula de Massarelos aparece sempre associado ao qualificador “viva”, também 
referenciado como: 
unidade museológica 
pólo 
Massarelos (local = conteúdo) 
Museu (a partir de metade do ponto 4 do documento o termo Museu aparece umas vezes 
associado à unidade museológica de Massarelos, outras ao Museu de Transportes) 
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conjunto organizacional (este referente à unidade museológica e à característica “viva”, isto é, 
a rede de tracção eléctrica em funcionamento); 
o tópico unidades aparece também referido como: 
carros eléctricos 
peças 
frota 
tracção eléctrica (num sentido mais vasto de carros eléctricos e equipamentos associados), 
o tópico estrutura humana refere-se o pessoal dos serviços de apoio; 
o tópico rede refere-se aos percursos e ligações de eléctrico em funcionamento; 
o tópico história aparece também implícito nos termos: 
passado 
início 
primórdios 
anteriormente. 
 

Anexo VI 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

(museu) vivo terá que ser 
poder realizar  

transporte de 
pessoas 

“pela própria 
especificidade 
(...) ele terá que 
ser “vivo”  (...) 
peças (...) 
realizar (...) os 
transportes de 
pessoas” 

vivo 

Alfândega   futuro 

   propriamente dito 

    do Porto 

Museu dos 
Transportes 

 a criar “Museu dos 
transportes a 
criar na cidade 
do Porto” 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

devem poder 
realizar 

peças 

transporte de 
pessoas 

peças com sua 
função original 
(transportar 
pessoas), num 
conceito de 
museu vivo 

transportes (de 
pessoas) 

manter carro eléctrico 

fomentar 

“na linha de 
pensamento de 
numerosas 
cidades” 

 

transportes 
colectivos 

conjugar (factos)  realidade 
implementável 

Carro eléctrico 

transportes 
colectivos 

 percurso dos 
transportes 
colectivos 

primórdios 
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tipo de transporte ligação real Ligação física 
entre o Museu de 
Transportes e a 
célula de 
Massarelos 
através de carros 
eléctricos em 
funcionamento 

passado 

unidades (carros 
eléctricos e 
autocarros) 

vindo a reter  abatidas (à 
exploração) 

modelos/unidades manter  diferentes 

frota de viaturas    

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Massarelos equipada Massarelos ainda 
equipada com a 
central eléctrica 
de início do 
século 

Princípio do 
século 

unidade 
museológica de 
transportes 
pólo 

implementada “uma unidade 
museológica de 
transportes “viva” 
(...) 
implementada à 
roda de um pólo” 

viva 

integrar unidade a 
integrar no futuro 
Museu 

unidade/célula 
viva/Massarelos 

permitiria permitiria uma 
ligação real entre 
o Museu e a 
unidade 
museológica 

viva 

a criar célula 

cingir-se 

 tracção eléctrica 

não aconselhável célula de 
Massarelos 

colocação célula de 
Massarelos não 
deverá incluir 
autocarros 

não afinidade 

Museu integrados espólio a integrar 
na unidade 
museológica 

 

Museu farão parte espólio a integrar 
na unidade 
museológica 

 

Museu englobado espólio a integrar 
na unidade 
museológica 

 

célula viva (do 
Museu dos 
Transportes do 
Porto) 

constituída espólio a integrar 
na unidade 
museológica 

 

Unidade 
museológica 

conjunto permitiria Conjunto (percursos) fixos 
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organizacional exploração organizacional 
permitiria a 
exploração de 
uma rede com 2 
tipos de 
percursos fixos 

outras 
possibilidades 

Massarelos é viável uma 
ligação tipo 
navette netre o 
Museu 
(Alfândega) e 
Massarelos 

viável 

permitirá (contabilidade) 
individualizada 

conjunto 
organizacional 

inserção 

existência de 
contabilidade 
individualizada 
permitirá 
inserção no 
Museu 

vínculo 

tem central eléctrica e 
equipamento 

(valor 
museológico) 
inestimável 
(espaço) amplo 
disponibilidade 

Massarelos 

trata-se espaço muito 
amplo e 
adequado para 
mostra 
documental da 
história do 
transporte 
colectivo na 
cidade 

adequado 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

(Pessoal) estrutura humana 
de apoio 

constituída pessoal 
tripulante, oficinal 
e de manutenção 
e administrativo 

apoio 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

passado ligar ligar situação do 
passado à 
realidade de hoje 

 

início (podemos) 
conjugar 

conjugar factos 
do passado com 
o presente 

(realidade) 
implementável 

primórdios  primórdios dos 
transportes 
colectivos 

 

primitiva  Massarelos ainda 
equipada com a 
central eléctrica 
primitiva 

princípio deste 
século 

passado integrar (no 
futuro Museu) 

transporte do 
passado 

 

História 

épocas  espólio diferentes 
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anteriormente  espólio utilizado 
no passado 

 

passado tradicionalmente 
usado 

espólio utilizado 
no passado 

 

história mostra história do 
transporte 
colectivo na 
cidade 

documental 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

utilizados diferentes 
(modelos) 

autocarros 

reservados 

5 autocarros 
representativos 
que foram 
reservados 

representativos 

recuperados autocarros estão a ser recuperação de 
autocarros para 
poderem circular 

(aspecto) 
satisfatório 

autocarros deverão integrar-
se 

autocarros a 
integrar no 
Museu dos 
Transportes 

 

atrelados há diferentes 
(épocas)/+ 50 
anos 
de carvão (S. 
Pedro da Cova) 

zorras integradas no 
Museu 

do peixe 
(Matosinhos) 
apoio 
reparação 
rectificação 

vagãos farão parte (do 
Museu) 

ferramenteiro de 
socorro 

(Espólio) 

carro-torre englobado 

espólio a integrar 
no Museu 

de 1925 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

(Público) possuidores de 
passes ou títulos 

transporte  não permitido 
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Nº 3 
documento Programa Museu do STCP 
Nº páginas 10 
data 31.01.1992 
autor Gestor Ferrer Loureiro 
 
 

Anexo VII 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Museu dos Transportes do Porto 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
condicionantes “Diversas condicionantes... têm originado o 

seu penoso arrastamento” 
1 

Unidade museológica de 
tracção eléctrica 

“As limitações de espaço, de disponibilidade 
de recuperação e a própria cultural 
empresarial, aconselham que o “nosso 
museu” seja apenas dedicado à tracção 
eléctrica” 

1 

colecção “A parte de motores diesel e os autocarros... 
serão inseridos no núcleo do Museu dos 
Transportes” 

1 

 
 
Categoria: Museu do STCP 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Calendário de implementação “Em Setembro de 1995 – centenário do carro 

eléctrico. Funcionamento pleno do nosso 
Museu” 

1 

Colecção “Pesquisa, classificação, catalogação e 
elaboração do ficheiro, de tudo o que esteja 
relacionado com o carro eléctrico” 

2 

Frota corrente “serão necessários 20 carros” 1 
Área de exposição “Tudo isto de acordo com o projecto que está 

a ser preparado elo SAQ” 
1 

Área administrativa “outro compartimento... para depósito e 
arquivo do espólio bibliográfico, documental, 
fotográfico, etc.” 

1 

Grupo de trabalho e sua 
estrutura 

“há que assegurar a conservação, limpeza e 
manutenção dos carros já recuperados e a 
futura guarda do Museu, durante o período 
de abertura e de mostra ao público” 

1 
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Anexo VIII 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
Museu (dos Transportes) 13 
unidade museológica 1 
Alfândega 1 
futuro(a) 5 
projecto 2 
programa (preliminar) 3 
técnicos 2 
trabalho 1 
institucionalização 1 
indefinição 1 
Associação (para o Museu) 2 
núcleo (de tracção eléctrica) (museológico) 3 
Massarelos 8 
espaço 1 
cultura empresarial 1 
(nosso) Museu  2 
tracção eléctrica 2 
tracção animal 1 
reserva (museológica) 1 
museológica(o) 5 
comissão instaladora (do Museu) 1 
autocarros 3 
automóveis 1 
unidades 1 
reservado(a)s (reservar) 2 
estações de recolha 1 
decorativas 1 
painéis 1 
salvaguardar 1 
linhas de força 1 
Museu (do STCP) 11 
calendário 1 
mostra 12 
centenário 2 
carro eléctrico (carro(s)) 27 
frota 2 
viaturas 2 
atrelados 1 
vagoneta 1 
transporte 1 
carro americano 2 
carro torre 2 
período 1 
recuperação(ões)/recuperado 6 
Carris 1 
zorras 1 
exploração 4 
carreiras 2 
abatido(s)/abate 5 
turística 1 
instalações 1 
linha 2 
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área (operacional, administrativa) 4 
depósito 1 
arquivo 3 
espólio (bibliográfico, documental, fotográfico)(museológico) 2 
área (museológica) 2 
central eléctrica 3 
desactivação 1 
edifício 1 
máquinas 2 
ferramentas 1 
aparelhos 2 
acervo (documental) 1 
estudo(s) 6 
grupo de trabalho 3 
fichas 1 
conservação 1 
limpeza 1 
manutenção 3 
abertura 1 
público 1 
exposto 2 
colecção 3 
fotos 1 
bilhetes 1 
passes antigos 1 
manequins 1 
fardas 1 
copias 1 
guarda-freios 1 
cobradores 1 
épocas 1 
peças 1 
desdobrável 1 
guia 1 
postais 1 
passeio (público/desfile) 1 
gratuita 1 
demonstração 1 
motores 2 
combinadores 1 
temporal 2 
calendarizar 2 
miniaturas 1 
meios de transporte colectivo 1 
depositários 1 
fotográfica 1 
exemplares 1 
pesquisa 1 
classificação 1 
catalogação 1 
ficheiro 1 
monografia 1 
comissão 1 
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Nota:  
este documento constitui o primeiro suporte escrito sobre a constituição do Museu/unidade 
museológica dedicada à tracção eléctrica (da STCP) a instalar na estação de Massarelos, a 
integrar (ou não) o futuro Museu dos Transportes (a instalar na Alfândega). Aparece pela 
primeira vez referida a Associação para o Museu (dos transportes) – com duas ocorrências – 
seguramente já em constituição (constituída em 21 de Fevereiro de 1992, sendo o documento 
datado de 31 de Janeiro do mesmo ano). Trata-se de um documento que denota várias 
preocupações museológicas e de pormenor, descrevendo na integra o programa para 
instalação física do Museu (obras e intervenção no espaço, actividade, edições, espólio...); 
o documento é um misto de linguagem técnica na área dos transportes e na área da 
museologia. Nesta última há a salientar uma grande preocupação em utilizar a terminologia 
adequada, aparecendo frequentemente o termo museológico, espólio, mostra (quase não 
aparece exposição), temporal (para mostra temporária; embora o conceito de permanente 
esteja implícito no termo mostra, ele nunca aparece), acervo, programa, reservas, 
conservação, classificação, catalogação, ficheiro...; 
o tópico Museu aparece a designar: 
Museu dos Transportes 
nosso Museu 
Museu do STCP 
e também a caracterizar espólio (peças de Museu...); 
o tópico unidade museológica refere-se a: 
Museu 
Núcleo; 
o tópico exploração (acrescentado por corrente) remete para a ideia de Museu vivo, muito 
recorrente nos documentos anteriores, embora neste documento o termo não conste uma 
única vez; 
o tópico público está já presente no documento, ao contrário dos documentos anteriores; 
o tópico carro eléctrico (no singular ou no plural) é também referido como: 
carro 
eléctrico 
frota 
viaturas; 
o tópico espólio ou acervo aparece associado a um leque mais vasto de peças: 
fotográfico 
documental 
bibliográfico 
equipamentos 
aparelhos 
viaturas diversas... 
 

Anexo IX 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

 integramos integram 
comissão 
instaladora para o 
Museu dos 
transportes desde 
1990 

 

Alfândega não libertação  (não) atempada 

previsto proverbiais 
(dificuldades 
financeiras) 

Museu dos 
Transportes 

Museu 

instalação 

Dificuldades para 
a instalação do 
Museu dos 
Transportes penoso 
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arrastamento 
prometido 

Integrariam 

(futuro) Museu 

desenvolveriam 

técnicos a 
integrar o futuro 
Museu e a 
desenvolver o 
projecto 

futuro 

construção 
recuperação 
alteração 

Museu 

orientação 

indicar dois 
arquitectos para 
edifício e 
programa do 
Museu 

futuro 

Associação para 
o Museu 

institucionalização processo de 
institucionalização 

 

Museu passos dados poucos passos 
dados em relação 
à parte 
operacional do 
Museu 

poucos 

articulação Museu 
(propriamente 
dito) não parar 

articulação com o 
núcleo do Museu 

indefinição 

abatidos 
inseridos 
 
 

motores diesel e 
autocarros a 
integrar o Museu 
dos Transportes 

reservadas ou a 
reservar 

a não concretizar-
se 

funções 
decorativas 

deveríamos 
manter 
distribuir 

reserva 
museológica 

salvaguardar 

se não integrados 
no Museu dos 
Transportes, 
distribuir os 
motores e 
autocarros pelas 
estações de 
recolha, 
protegidos e com 
funções 
decorativas  

protegidas 

articular 
possamos 

Associação para 
o Museu dos 
Transportes vir a obter 

financiamentos 

articular estudos 
do Museu STCP 
com este 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

proposta 
desenvolvermos 
mantém-se 

núcleo de tracção 
eléctrica 

integrar 

proposta de um 
núcleo de tracção 
eléctrica a 
integrar o Museu 
dos transportes 

actual 

elaborado programa 
preliminar não colide 

programa 
preliminar 
elaborado não 
colide com a 
solução que 
venha a 
concretizar-se 

preliminar 

Museu 

do STCP apresentar apresentar linhas 
de força que 

dupla perspectiva 
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orientarão 
poder ou não 
integrar 

orientarão o 
Museu do STCP, 
quer integre ou 
não o Museu dos 
Transportes  

nosso Museu funcionamento Setembro de 
1995 
funcionamento 
pleno do Museu, 
aquando do 
centenário do 
carro eléctrico 

pleno 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

depósito   Reserva 
 arquivo  

áreas destinadas 
a depósito e 
arquivo do 
diverso espólio 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

frota  

viaturas  

carros eléctricos  

atrelados  

vagoneta  

carro americano  

carro torre 

evolução viaturas a incluir 
no Museu até 
Maio de 1992 

 

carros recuperação  abatidos e 
reservados 

frota corrente exploração carros a garantir 
a manutenção de 
linhas em 
exploração 

corrente 

depósito espólio 
bibliográfico, 
documental, 
fotográfico 

arquivo 

  

carros recuperação  número 
significativo 

 gestão acompanhamento 
do processo de 
recuperação dos 
carros por um 
reformado 
contratado 

corrente 

 empurrão  final 

viaturas recuperação  não continuada 

assegurar 

conservação 

limpeza 

Espólio 
 

carros 

manutenção 

acções a 
assegurar sobre 
o espólio para 
garantir a 
apresentação ao 

futura 
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recuperados 

guarda 

abertura/mostra 

público 

fotos 
bilhetes 

colecção 

fardas  
peças (soltas)  
carro americano 

 espólio a 
apresentar na 
mostra de Maio 

 

quadros acrílicos elaboração com dados 
relativos a cada 
carro exposto 

 

carros prosseguir 
recuperação 

  

chassis preparação demonstração do 
funcionamento 
dos carros 
eléctricos 

demonstração 

colecção somos até deslocação 
da colecção para 
o Museu dos 
Transportes 

depositários 

espólio 
museológico 

promover promover passeio 
desfile deste 
espólio 

anualmente 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

 abertura abertura da 1ª 
mostra em Maio 
de 1992 

 

 honre Maio digna 
organização 
desenvolvimento 
pesquisa 
classificação 

núcleo 
museológico 

elaboração (de 
fichas) 

exige o 
estabelecimento 
do grupo de 
trabalho 

 

abertura abertura abertura e mostra 
ao público 

futura 

 exposto mostra de Maio  
providenciar gratuita 

cinco dias por 
semana 

mostra 
permanência 

 

diurna 
mostra  de espólio 

diverso 
permanente 

mostra calendarizar de miniaturas de 
diversos meios 
de transporte 
colectivo 

temporal 

fotográfica 

Mostra 
 

mostra calendarizar mostra 
fotográfica temporal 
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Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

recuperação limitações 

aconselham disponibilidade 

cultura 
empresarial 

espaço 

dedicado 

condicionantes 
para o Museu ser 
apenas dedicado 
à tracção 
eléctrica 

nosso (museu) 

sucessivas  ampliações  
anualmente 

área operacional  descrição das 
obras a realizar 
nas instalações 
do Museu até 
Maio 1992 

 

área 
administrativa 

 descrição da 
área 
administrativa 
necessária para 
o Museu 

 

apresentado 
ocupação 

área museológica 

aprovação 

apresentado 
plano para área 
museológica para 
aprovação 

 

ocupação parte ou 
totalidade 

articulação  

central eléctrica 

desactivação 

 

eventual 
nave norte ligação   

abertura (de 
vãos) 
ficará 

parede da nave  

ampliando 

 primeira mostra 

estudo de 
utilização 
encontram 

nave central 

cohabitação 

coabitação entre 
oficinas e seus 
aparelhos com o 
seu 
funcionamento 
para manutenção 
e reparação 

 

nave sul cohabitação coabitação entre 
carros do Museu 
e carros em 
exploração 

 

Instalações 
 

área 
administrativa 

estudo da 
localização 

necessária ao 
funcionamento 
do Museu 

necessária 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

permanente  criado a começar em 
Fevereiro a 100% 

Grupo de 
trabalho 
  exige organização da 

mostra e núcleo 
museológico 

imediato 
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estabelecimento exige a 
constituição do 
grupo de trabalho 

primeira estrutura   
proposta 

nomear comissão 
elabore 

nomear comissão 
que elabore o 
programa das 
comemorações 
do centenário 

oportunamente 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

desdobrável guia emissão procura ser patrocinado 
postais emissão  2ª série 

emissão selos 

providenciar 

emissão de selos 
do correio no ano 
do centenário 

 

diligenciar 
elaborada 

Edições 
 
 

monografia 

editada 

sobre carros 
eléctricos do 
Porto a lançar em 
1995 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

pesquisa 
catalogação 
elaboração (do 
ficheiro) 

esteja 
relacionado 

tudo o que esteja 
relacionado com 
o carro eléctrico 

relacionado (Funções) 
 

passeio desfile promover de carros que 
constituam o 
espólio 
museológico 

anualmente 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

mostra    Público 
 passeio passeio passeio público 

de carros 
eléctricos 

do Museu 
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Regulamentos de funcionamento 
 
Nº 4 
documento Regulamento de funcionamento do MCE 
Nº páginas 2 
data 08.05.1992 
autor Gestor Ferrer Loureiro 
 
 

Anexo X 

1. Análise temática categorial 
 
Categoria: Abertura do Museu ao público 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Horário de abertura  1 
Bilhete de entrada  1 
Condições especiais “Poderão fixar-se condições especiais para 

visitas de grupos” 
1 

 

Anexo XI 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
regulamento de funcionamento 1 
Museu 3 
aberto 1 
fechado 1 
visita(s) 3 
bilhete (de ingresso) 2 
valor 2 
desdobrável (guia) 1 
pessoas 1 
entrada 1 
grátis 1 
crianças 1 
grupos 2 
estabelecimentos de ensino 1 
trabalhadores (da empresa) 1 
cônjuges  1 
filhos 1 
possuidores de passes 1 
Órgãos de comunicação social 1 
 
Nota:  
documento impresso em papel timbrado da tutela (STCP) porque destinada a apresentação 
pública e não apenas para circulação interna como os anteriores; apesar de ausente o tópico 
público, aparecem referências a público em: 
visita 
pessoas 
crianças 
grupos 
trabalhadores da empresa 
cônjuges 
filhos 
possuidores de passes 
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representantes dos ocs; 
o tópico bilhete aparece referenciado como: 
bilhete, entrada e valor. 
 
 

Anexo XII 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

estará  “O Museu estará 
aberto de...” 

aberto 
 

funcionamento 

fechará “O Museu 
fechará...” 

 

Museu 

visita aquisição “A visita será 
possível, através 
da aquisição de 
um bilhete” 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

será possível Museu 
aquisição 

visita possível 
através da 
aquisição de 
bilhete de 
ingresso 

ingresso 

valor fixar valor do bilhete a 
fixar anualmente 

anualmente 

estabelecimentos 
de ensino 

acordado 
previamente 

grupos de 
estabelecimentos 
de ensino com 
marcação prévia 
têm visita gratuita 

pertencentes 

fixar-se 
visitas 

Visita 

grupos 

acordo prévio 

condições 
especiais para 
grupos com 
marcação prévia 

(condições) 
especiais 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

 aquisição “visita (...) 
através da 
aquisição de um 
bilhete (...)” 

ingresso Bilhete de 
ingresso 

valor fixar “visita (...) 
através da 
aquisição de um 
bilhete (...) de 
valor a fixar 
anualmente” 

anualmente 
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1992 terá “No ano de 1992, 
terá o valor de 
escudos 50.00” 

50.00 (escudos) 

desdobrável guia fornecido “Será fornecido 
um desdobrável 
guia às pessoas 
que adquirem o 
bilhete” 

 

entrada terão crianças até 12 
anos; grupos de 
estabelecimentos 
de ensino com 
marcação prévia; 
trabalhadores da 
empresa, 
cônjuges e filhos, 
possuidores de 
passe, ocs. 

grátis 

condições poderão fixar-se condições 
especiais para 
visitas de grupos 
marcadas 

especiais 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

aberto 3ªf a sábado das 
9h às 12h e das 
14h às 17h  

aberto Funcionamento (horário) 

fechará 2ªf, domingos e 
feriados 

fechado 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Desdobrável guia fornecido “Será fornecido 
um desdobrável 
guia às pessoas 
que adquirem o 
bilhete” 

guia 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

visita aquisição “visita (..) será 
possível através 
da aquisição de 
um bilhete de 
ingresso” 

 
 

fornecido “um desdobrável 
guia” 

pessoas 

adquirem “às pessoas que 
adquirem o 
bilhete” 

 

crianças terão “terão entrada 
grátis” 

grátis 

(Público) 

grupos terão “terão entrada grátis 
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pertencentes (a 
estabelecimentos 
de ensino) 
previamente 
acordado 

grátis” 

trabalhadores da 
empresa 

 “terão entrada 
grátis” 

grátis 

cônjuges  “terão entrada 
grátis” 

grátis 

filhos  “terão entrada 
grátis” 

grátis 

possuidores de 
passes 

 “terão entrada 
grátis” 

grátis 

grátis ocs  “terão entrada 
grátis” identificados 

poderão fixar-se grupos 
acordo prévio 

condições 
especiais para 
visitas de grupo 

 

 
 
 
 
Nº 5 
documento Ordenação – Regulamento de funcionamento 
Nº páginas 1 
data 19.05.1992 
autor Gestor Ferrer Loureiro 
 
 

Anexo XIII 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Entrada no Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Condições especiais “Procurando uniformizar o regulamento com 

a prática seguida na generalidade dos 
museus” 

1 

 
 

Anexo XIV 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
regulamento de funcionamento 2 
museu(s) 1 
prática 1 
entrada 1 
gratuita 2 
pessoas 1 
maiores de 65 2 
portadores de cartão jovem 1 
estrangeiros 1 
crianças 1 
SEC 1 
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Nota:  
documento impresso em papel timbrado da tutela do Museu (STCP) porque destinado a 
apresentação pública e não apenas para circulação interna como em casos anteriores; 
o tópico regulamento de funcionamento refere-se unicamente ao ingresso no Museu; 
o tópico público não é referido embora esteja implícito em: 
pessoas 
maiores de 65 
portadores de cartão jovem 
estrangeiros 
crianças 
 
 

Anexo XV 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

procurando 
uniformizar 

 
 

prática seguida 

Regulamento (ingresso) 

deve-se proceder 

uniformizar o 
ingresso com as 
práticas dos 
museus da SEC 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

facultar entrada gratuita 
para maiores de 
65 anos, 
portadores de 
cartão jovem 

gratuita (ingresso) 

não têm estrangeiros, 
mesmo sendo 
crianças ou 
maiores de 65 

gratuita 

Entrada 

    

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

pessoas  
maiores de 65 
anos 

 
não gratuita 

portadores de 
cartão jovem 

facultar entrada 

  

(Públicos) 

estrangeiros não têm  não gratuita 
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Nº 6 
documento Regulamento de funcionamento 
Nº páginas 1 
data 01.01.1997 
autor  
 
 

Anexo XVI 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Abertura do Museu ao público 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Horário  1 
Bilhete de entrada  1 
Condições especiais “Poder-se-ão fixar condições especiais para 

visitas de grupos, com o acordo prévio do 
Museu” 

1 

 
 

Anexo XVII 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
regulamento 1 
Museu  4 
visita 3 
bilhete de ingresso 1 
aquisição 1 
valor 2 
anualmente 1 
cartão jovem 1 
pessoas 1 
mais de 65 anos 1 
entrada  1 
desconto 1 
grátis 1 
menores de 12 anos 1 
visitante 1 
adulto 1 
grupo 2 
estabelecimentos de ensino 1 
trabalhadores da Empresa 1 
cônjuges (de trabalhadores da Empresa) 1 
filhos (de trabalhadores da Empresa) 1 
ocs 1 
condições especiais 1 
 
Nota:  
o tópico Museu aparece sempre com uma única designação e não é associado a nenhuma 
outra, como acontecia em documentos anteriores; 
o documento específica tipo ou grupos de públicos, regulamentando um regime de visita, 
estipulando para cada um o valor de entrada, descontos, gratuitidade e condições especiais; 
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constitui o primeiro documento impresso em papel timbrado do Museu, isto é, associado a um 
logotipo do Museu do Carro Eléctrico (os anteriores regulamentos, destinados ao mesmo fim, 
apareciam em papel timbrado da tutela – STCP), a que não é alheio o facto de se tratar de um 
documento a expor ao público e não apenas um documento de trabalho interno como alguns 
documentos anteriores. 
 

Anexo XVIII 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Regulamento  funcionamento   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Museu estará   aberto Museu 

Museu encerrará   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

será ao Museu possível Visita 
 

visita 

aquisição aquisição de um 
bilhete de 
ingresso 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

valor fixar  anualmente Bilhete de 
ingresso 
 

valor terá Em 1997 350$00 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

titulares de 
cartão jovem 

 

pessoas com + 
65 anos 

entrada 

 

desconto 50% 

menores 12 anos entrada  
entrada grupos 

estabelecimentos 
de ensino acordado a visita 

previamente 

 

trabalhadores da 
empresa, 
cônjuges e filhos 

 

possuidores de 
passes 

 

OCS 

entrada 

 

grátis 

visitas 

Público 
 

grupos 
fixar 

fixar condições 
especiais com 
acordo prévio 

condições 
especiais 
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B 
A viragem (1997) 
 
Nota: o ano de 1997 marca uma viragem na política do Museu do carro Eléctrico, aparecendo a 
partir daqui documentos cujos conteúdos são já assegurados por museólogos. Uma linguagem 
tecnicamente mais apurada no que respeita à museologia, bem como um discurso mais 
aprofundado (já não preocupa a constituição e funcionamento do Museu per si, mas a definição 
de políticas adequadas à promoção da sua temática, valorização das colecções, sua afirmação 
pública  e cumprimento da sua missão). 
Assim, a análise de conteúdo dos documentos este período não se deterá tanto em questões 
de avaliação quantitativa e qualitativa pormenorizada ao nível das palavras utilizadas (como 
aconteceu nos anteriores), antes procurará utilizar os documentos produzidos através de uma 
análise de conteúdo essencialmente temática, apurando (quantificando e qualificando) o 
discurso através dos termos técnicos no âmbito da museologia que o compõem. 
Não são contabilizados termos como “museu”, “Museu do Carro Eléctrico”, “carro eléctrico” e 
outros que haviam sido contabilizados nos documentos anteriores, devido ao tipo de 
documento – decorre não da preocupação de constituir o museu, como os anteriores, mas de o 
requalificar depois de aberto ao público há 5 anos (ponto de viragem).  
Enquanto estes termos são maioritários em número de ocorrências nos documentos anteriores 
(bem como os demais termos associados – recuperação, etc.-, neste documento o grande 
número de ocorrências vai para as questões do serviço público, público e acção socio-
educativa e termos associados, aqui agrupados num único termo). 
 
 
Programa do Museu 
 
Nº 7 
documento Pré-projecto do MCE 
Nº páginas 26 
data 1997 
autor Alice Semedo 
 
Nota: neste documento, dadas as suas características de documento global do Museu e 
devido à sua extensão, a grelha de análise de conteúdo foi aplicada apenas aos capítulos que 
consideramos mais directamente corresponderem aos objectivos da nossa questão. Assim, 
foram analisados os capítulos: Nota Prévia, 1. O Museu do Carro Eléctrico; 2. Natureza e 
objectivos do Museu; 3. O público do museu; 4. A exposição “permanente”; 5. As exposições 
temporárias; 6. acção socio-educativa. 
A aplicação da grelha de análise de conteúdo deste documento não é exaustiva como nos 
casos anteriores pois, tendo em conta as características do documento antes referidas, tal não 
se justificava. Assim, foram pré-definidas as categorias e respectivos subtemas, procurando no 
texto os elementos que melhor lhes respondiam. 
Do mesmo modo, na análise quantitativa optou-se por uma pré-selecção e definição dos 
vocábulos considerados mais relevantes, identificando no texto o nº de ocorrências para cada 
um. Neste caso os vocábulos foram agrupados de acordo com o seu significado, contando o nº 
total de ocorrências por significado. 
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Anexo XIX 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 

“pretende ilustrar a evolução técnica deste 
tipo de transporte e neste sentido pode ser 
classificado como um museu Técnico” 
“A ciência e a tecnologia... a sua 
apresentação merece toda a nossa atenção” 

2 

“as colecções podem ter uma exploração 
diferente ao apresentar-se como um museu 
de História Social” 
“Ao salientar os aspectos sociais estamos a 
contribuir para a humanização da tecnologia 
e a torná-la... mais acessível” 

2 

Tipo 

“museu como pólo privilegiado da história da 
cidade” 
“apresentar positivamente... a história do 
carro eléctrico do Porto” 

3 

“os museus servem a sociedade”  
“serviço público... relacionado com o campo 
mais vasto da cultura e seus significados” 
“providenciar serviços para benefício de uma 
camada de público tão alargada quanto 
possível” 

3 

“uma das características essenciais de um 
museu de História Social é aliás a sua 
acessibilidade” 

1 

“interessante se o serviço público... se 
traduzisse numa posição proactiva de 
divulgação das “tecnologias verdes”... e dos 
benefícios associados à utilização de 
transportes públicos” 

1 

“papel como veículo de revitalização de uma 
zona urbana” 
“contribuir para o bem estar económico da 
região” 

2 

Características 

“poder atractivo da colecção... potencial do 
MCE” 

1 

“coleccionar, cuidar, investigar e expor carros 
eléctricos e outro material associado à sua 
história” 
“papel desempenhado pelo carro eléctrico 
como parte integrante da vida cultural, 
histórica, social e económica do Porto” 

5 Colecções 

Edifício “digno representante da arqueologia 
industrial da cidade” 
“restaurar e manter o edifício do museu” 

2 

 
Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão “O Museu do Carro Eléctrico do porto é uma 

instituição sem fins lucrativos que se dedica a 
coleccionar, cuidar, investigar e expor carros 

1 
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eléctricos e outro material associado à sua 
história, com o fim de: encorajar o interesse e 
despertar a curiosidade no desenvolvimento 
dos transportes públicos e benefícios da sua 
utilização; promover a compreensão do 
significado do papel desempenhado pelo 
carro eléctrico como parte integrante da vida 
cultural, histórica, social e económica do 
Porto” 
“valorização da experiência humana 
estimulando a curiosidade, divertindo e 
enriquecendo o saber” 

1 

“os museus de hoje podem ser lugares vivos” 1 
“talento para utilizar colecções de objectos 
genuínos” 

1 

“responsabilidade que um museu tem em 
relação às suas colecções e ao seu público” 

1 

Funções 

“serviço público” 2 
“restaurar e manter o edifício... representante 
emblemático da arqueologia industrial da 
cidade” 

1 

“alargar área de funcionamento do carro 
eléctricos históricos” 

1 

“serviços para benefício de um camada de 
público alargada” 
“acesso público às colecções e à 
informação... criação de um centro de 
documentação” 
“atitude positiva em relação ao público” 

3 

“política de gestão de colecções” 1 
“rentabilizar financeiramente os recursos do 
museu” 

1 

“utilizar técnicas de marketing... para 
promover o museu” 

1 

“relações profissionais com... museus 
congéneres” 

1 

“papel activo na vida cultural, científica, 
educacional e económica da cidade do Porto” 

1 

“contribuir para o bem estar económico da 
região” 

1 

“apresentar positivamente... a história do 
carro eléctrico do Porto” 

1 

Objectivos 

“níveis de excelência em todas as 
actividades... empenhamento de todo o 
pessoal... atitude positiva em relação ao 
público... formação contínua” 

1 

 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “não existe um visitante médio... temos que 

aceitar a pluralidade da população visitante... 
como um estímulo” 

1 

“criando oportunidades de participação para 
uma vasta camada da população” 

1 

“15.049 sendo a maioria portugueses” 1 

Públicos do Museu 

“”um grupo de visitantes estrangeiros” 1 
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“grupos escolares... constituem o grupo mais 
significativo de visitantes” 
“a maior parte das escolas vem da área 
metropolitana do Porto” 

2 

“dois grupos especialistas destacam-se: 
alunos do curso de Engenharia e alunos de 
um curso de Moda” 

1 

“grupos de adolescentes/jovens” (é o que 
menos visita o Museu) 

1 

“grupo de terceira idade” (é dos que menos 
visita o museu) 

1 

 
Categoria: Política educacional 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 

“o museu precisa de conhecer o seu público 
e o seu não-público e quais as razões que 
levam a visitá-lo ou não” 
“saber mais acerca do público actual e 
potencial do museu, devendo ser realizado 
um verdadeiro “estudo de mercado” 
“estudo prévio do público actual e potencial 
deverá ser incluído” 

3 

“o museu deve aproveitar todas as suas 
oportunidades para desenvolver o seu papel 
como recurso educacional promovendo 
programas dirigidos” 
“criar espaços de oportunidades 
vocacionadas para diversos níveis de 
interesse” 
“um local não de “coisas mortas” mas sim 
vivo, onde as ideias “acontecem” 
“associar ideia de movimento” 
“quer-se que o museu seja “sentido” na 
cidade e que possa ser um espaço de 
acolhimento de projectos ambiciosos onde a 
experimentação e o “fervilhar” de ideias seja 
o ponto comum” 
“mudança de um “museu objecto” para um 
museu de ideias e de pessoas” 

6 

“criação de um serviço do museu que 
promova a criação deste tipo de relações 
(vocação educativa) com o público... 
essencial” 

1 

“recursos humanos e financeiros têm também 
que estar sempre presentes! 

1 

“adoptar uma política de educação que terá 
logicamente em conta a declaração de 
princípios e objectivos do museu bem como a 
natureza das suas colecções” 

1 

“criado um espaço multifuncional adequado... 
que permita o acolhimento de pelo menos um 
grupo escolar” 

1 

Política educacional 

“a educação não diz respeito só às escolas. 
A educação deve ser uma experiência de 
vida” 

2 
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“se o museu é um serviço público é 
importante saber quem é e quem não é o seu 
público” 

1 

“a informação.. é fundamental como 
instrumento de gestão, demonstrando ou não 
a eficiência de... uma campanha de 
marketing” 

1 

Objectivos 

“é útil que os museus desenvolvam este tipo 
de análise que lhes pode servir como trunfo 
ao provar o seu valor junto de entidades 
financiadoras” 

1 

“informação qualitativa e quantitativa 
recolhida por questionários, entrevistas ou 
simples observação” 

1 

“poder atractivo da colecção” 1 
“Cerca de 15.000 visitantes... provam o 
potencial do MCE” 

1 

“relação emotiva em relação à colecção” 1 
“grande interesse pelas “tecnologias verdes” 
de transporte” 

1 

“simpatia do pessoal” 1 
“desilusão de não experimentar” 1 
“encontrar o equilíbrio possível entre as 
necessidades externas e internas do museu 
e do seu público actual e potencial tendo em 
conta o “apetite” pela experimentação mas 
também a fragilidade das colecções em 
termos de conservação e segurança” 

1 

“promover programas que vão ao encontro 
das expectativas dos vários tipos de 
audiência” 

1 

“promover actividades que se dirijam à 
comunidade local e que podem ser 
organizados pela liga de Amigos do Museu” 

1 

“articular as suas actividades com toda a 
política de comunicação adoptada pelo 
museu que envolve todos os outros serviços” 

1 

Características 

“público escolar constitui cerca de 90% da 
actual audiência do museu... deve ser-lhe 
dada espacial atenção” 

1 

 
Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 

“necessidade imperiosa de reforma da sua 
exposição” 

1 

“áreas de descanso (e de apoio)... devem ser 
alguns dos factores a ter em conta” 

1 

“aspectos psicológicos devem ser 
considerados” 
“criação de um ambiente positivo... apele aos 
conhecimentos e experiências passadas, 
estimulando a criatividade e participação 
activa dos visitantes... será certamente o 
ambiente mais propício para um museu que 
se quer de história social e da cidade” 

2 

A implementar 

“sentido de orientação intelectual e 
conceptual” 

1 
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“introdução à exposição, uma familiarização 
com o tema do museu, estamos a facilitar o 
processo de interpretação” (ex. audiovisuais) 

1 

“proposta de apresentação do Museu como 
de História Social, a exposição de carros 
eléctricos e demais veículos, deveria ser 
apresentada no seu contexto” 

1 

“recriação de espaços da cidade” 1 
“dramatizar cenas” 1 
“projecto de história oral” 1 
“animar a exposição criando programas 
alternativos” 

1 

“guias do museu... antigos guarda-freios” 1 
“necessidade de formação profissional” 1 
“criação de um simulador de 
condução/viagem de eléctrico” 

1 

“edifício é um elemento essencial... 
integração no discurso expositivo” 

1 

“programa de exposições temporárias... 
articular-se com todo o projecto museológico 
e de forma a servir os objectivos do Museu” 

1 

 “partir para uma fase de planificação 
executiva” (com a adopção deste documento) 

1 

“melhore a qualidade da exposição” 1 
“aumente a oferta cultural do museu” 1 
“relance a imagem do museu como local 
“fervilhante” de ideias” 

1 

Rotas a corrigir 

  
“aspectos físicos têm que ter em conta os 
diversos grupos de visitantes” 

1 Públicos-alvo 

“exposição deverá também atender às 
necessidades do público estrangeiro” 

1 

“formulação, desenvolvimento e 
apresentação (das exposições) é pois uma 
preocupação fundamental em museus” 

1 

“adopção de novas abordagens na 
concepção e design de exposições” 

1 

Prioridades 

“entender os visitantes como agentes activos, 
selectivos, que são eles próprios fazedores 
de sentido” 
“discurso expositivo passando o público a ser 
o seu mote central” 
“arte de fazer com que o público se sinta 
confortável” 

3 
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Anexo XX 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
Experimentação / (lugar) vivo /experimental 7 
Interactivo  2 
Movimento 3 
Museu de História Social 4 
Museu de História da Cidade 3 
Museu técnico  1 
Marketing / relações públicas 5 
(Liga de) Amigos do Museu 4 
Formação (profissional) 5 
Informação 2 
Público(s) / visitantes / audiência(s)  36 
Não-público 1 
Curiosidade 3 
Saber 1 
Divertir / divertimento 1 
Valorizar / valorização 1 
Estimular 2 
Enriquecer  / enriquecimento 1 
(vocação) educativa / educação / recurso educacional 6 
Programas / acção/projecto socio-educativa / política educacional/ 
projectos educacionais  

10 

Serviço educativo 3 
História oral 3 
Política de comunicação 1 
Exposição / discurso expositivo /proposta(s) expositiva(s) 3 
Declaração de princípios 3 
Plano executivo 2 
Arqueologia industrial 2 
Programa(s)/projecto museológico 5 
Política de gestão de colecções 1 
Descobrir / descoberta 1 
Criatividade  1 
Memória colectiva 2 
Interpretar / interpretação 4 
Estudar 2 
Encorajar 1 
Preservar / salvaguardar / cuidar 5 
Significado 4 
Responsabilidade (do Museu) 1 
Investigação 2 
Serviço público / servir a sociedade / benefício público 8 
Acessibilidade / possibilidade de acesso 2 
Inovar  1 
Participação 3 
Partilhar 1 
Intérpretes das colecções / guias do museu 4 
Espaço multifuncional 1 
Acolhimento  2 
Proactivo  2 
Fervilhante de ideias 2 
Público “consumidor” 1 
Portugueses / turistas nacionais 2 
Visitantes / público estrangeiros / turistas 3 



Museus: Objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 43 

Grupos escolares / escolas / de educação / público escolar 8 
Grupos “especialistas” 2 
Grupos de adolescentes/jovens 1 
Grupo 3ª idade 3 
Grupos familiares 2 
Visitante “médio” 1 
Comunidade local 2 
 
Nota:  
Estimular aparece associado a curiosidade 
Enriquecer aparece associado a saber 
Responsabilidade associado a colecções e a públicos 
Serviço público associado a servir a sociedade e benefício público 
Os visitantes do museu são assumidos como agentes activos, selectivos, participativos, 
fazedores de sentido 
O museu é associado à ideia de movimento, interactivo, lugar vivo de experimentação, positivo, 
“fervilhante” de ideias, espaço de acolhimento, um “museu de ideias e de pessoas” 
 
 

Anexo XXI 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

experiência 
humana 

valorização  

curiosidade estimulando  

saber enriquecendo  
 divertindo  
criatividade  

memória 
colectiva 

 
descobrir  

(lugares) 
privilegiados 

exposições apresentam  imaginativas 

colecções compreender  melhor 

estudem   

preservem   

Museu 

património 
cultural 

interpretem   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

presta serviço 

reconhecer 

reconhecer o 
serviço que 
presta à 
sociedade 

essencial 

responsabilidade tem em relação às 
colecções e ao 
público 

 

instituição tem tem objectivo a 
longo prazo 

 

colecciona  formas de 
aquisição 

 

Museu 

documenta  necessidade de 
manter registos 
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preservar  aspectos de 
conservação e 
segurança 

 

expõe  confirma 
expectativa dos 
visitantes em ver 
selecção 
representativa 
das colecções 
em exposição 

 

interpretar  abrange campos 
como a 
exposição, 
educação, 
investigação e 
publicação 

 

benefício servem benefício público 
reflecte a ideia de 
que os museus 
servem a 
sociedade 

público 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

ilustrar ilustra a evolução 
técnica de um 
tipo de transporte 

 técnico 

classificado  técnico 

apresentar-se através da 
exploração 
diferente das 
colecções 

história social 

humanização ao salientar os 
aspectos sociais 
contribuímos 
para a 
humanização da 
tecnologia 

 

história social 

torná-la  acessível 

acessibilidade  uma das 
características de 
um museu de 
história social 

 

mobilizar ao concentrar-se 
na memória de 
muitos 

entusiasmos memória 

suscitar  verdadeiras 
paixões 

pólo da história 
da cidade 

assumindo-se através da 
abordagem social 

privilegiado 

posição proactiva divulgação das tecnologias 
verdes de 
transportes e 
benefícios dos 
transportes 
públicos 

 

Museu do 
Carro 
Eléctrico 

veículo revitalização de uma zona 
urbana 
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participando 
activamente 

na melhoria da 
qualidade de vida 
da cidade, 
destacando-se 
como serviço 
público 

 

instituição sem 
fins lucrativos 

   

coleccionar    

cuidar    

investigador    

expor  carros eléctricos 
e outro material 
associado à sua 
história 

 

encorajar  o interesse no 
desenvolvimento 
dos transportes 
públicos e 
benefício da sua 
utilização 

 

despertar  a curiosidade no 
desenvolvimento 
dos transportes 
públicos e 
benefício da sua 
utilização 

 

promover  a compreensão 
do significado do 
papel 
desempenhado 
pelo carro 
eléctrico 

 

restaurar   

manter  

o edifício 

 

alargar  área de 
funcionamento 
de carros 
eléctricos 
históricos 

 

providenciar  serviços para 
benefício público 

 

facilitar  o acesso público 
às colecções e 
informação 
associada 
(criação de um 
centro de 
documentação) 

 

promover  a investigação e 
publicação 

 

rentabilizar financeiramente os recursos do 
museu 

 

utilizar  técnicas de 
marketing 

adequadas 
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desempenhar 
papel 

 na vida cultural, 
científica, 
educacional e 
económica da 
cidade do Porto 

activo 

contribuir  para o bem estar 
económico da 
região actuando 
como estímulo à 
regeneração 
urbana local 

 

apresentar positivamente e 
criticamente 

a história do 
carro eléctrico no 
Porto 

 

lutar  para atingir os 
mais altos níveis 
de excelência em 
todas as 
actividades 

 

inovar    

mudança responder prontidão do 
pessoal para 
responder à 
mudança 

prontidão 

qualidade    

atitude   positiva 

público   

não-públco 

conhecer 

  

participação criando 
oportunidades 

criar 
oportunidades de 
participação a 
uma vasta 
camada da 
população 

 

negócio  necessidade de 
conhecer o seu 
público, sendo 
este associado a 
mercado 

 

trabalho criativo    

local de ideias e 
actividades 

  fervilhante 

história social e 
da cidade 

que se quer Museu que se 
quer de história 
social e da 
cidade 

 

recriação do 
ambiente de rua 

   

criador/gerador 
de cultura 

promoveriam 
como 

desenvolver 
acções que 
promovam o 
museu a este 
nível 

 

vivo  onde as ideias 
acontecem 
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pode ser 
facilmente 
associada 

ideia que pode 
ser facilmente 
associada ao 
museu 

movimento 

projectada imagem 
projectada para a 
comunidade 

 

transmitindo energia 
respirar 

  

transmitindo acontecimento 
respirar 

  

Museu de ideias 
e de pessoas 

requer-se a 
mudança para 

  

sentido quer-se que seja 
sentido 

quer-se que o 
museu seja 
sentido na cidade 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

 salvaguardadas maiores (bens) 

 cuidadas 

colecções 
salvaguardadas e 
cuidadas pelos 
museus são dos 
maiores bens do 
mundo 

 

 representam Representam a 
diversidade do 
nosso património 
científico, natural 
e cultural 

diversidade 

objectos   genuínos 

material indica  tangível 

evidência garante  autenticidade 

coisa   verdadeira 

objecto evita informação 
associada aos 
objectos evita 
que sejam meras 
curiosidades 

curiosidade 

política de 
colecções 

coleccionar  

 guardar  

 cuidar  

 documentar 

objectos 

 

poder atractivo    

relação emotiva    

tecnologias 
verdes de 
transporte 

  grande 
interesse 

acervo    

Colecções 

fragilidade  fragilidade das 
colecções em 
termos de 
conservação e 
segurança 
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Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

população    

(opõe-se a) não-
público 

   

pessoas    

mercado  necessidade de 
conhecer o seu 
público, sendo 
este associado a 
mercado 

 

visitantes    

portugueses são a maioria dos 
visitantes do 
MCE 

maioria 

estrangeiros não conhecemos 
a língua materna 

grupos de 
visitantes 
estrangeiros 

 

grupos escolares constituem grupo mais 
significativo de 
visitantes 

mais significativo 

grupos 
“especialistas” 

destacam-se dois grupos 
“especialistas” 
destacam-se 

 

grupos 
adolescentes/jovens 

menos visita   

grupos 3ª idade    

grupos familiares nada sabemos nada se sabe da 
sua frequência 
de visita 

 

visitante “médio” não existe   

pluralidade população visitante   
diversidade 
activos 

selectivos 

agentes activos entender entender os 
visitantes como 
agentes activos 

fazedores de 
sentidos 

mote central passando público como 
mote central do 
discurso 
expositivo 

central 

visitante individual    

utilizador de cadeira 
de rodas 

   

alguém empurrando 
um carrinho de 
bébé 

   

gente    

audiência    

potencial    

grupos de educação 
formal 

 

grupos de educação 
informal 

 

Público 

infantários 

inclui audiência do 
museu inclui 
todos estes 
grupos 
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escolas primárias  

escolas 
preparatórias 

 

escolas secundárias  

escolas 
profissionais 

 

universidades  

ensino espacial  

formação de 
professores 

 

grupos de 
especilaistas 

 

grupos familiares  

turistas nacionais  

turistas estrangeiros  

comunidade local  

universidade da 3ª 
idade 

demonstrado a 
apetência e 
disponibilidade 

para 
envolvimento em 
actividades de 
índole cultural 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

política de 
comunicação 

   

campanha aconteça  eficiente 
apelativo 

Marketing 

design gráfico socorrendo-se  
provocativo 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

voluntários    

 organizar pode organizar 
programas 
dirigidos à 
comunidade local 

 

 criação vantagens 
relacionadas com 
a gestão do 
museu 

 

acção socio-
educativa 

 elemento 
integrador de 
acção socio-
educativa 

 

Liga de Amigos 
do Museu 
 

espaço próprio necessita necessita de um 
espaço próprio 
dentro do museu 
para reunir 
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Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

todo o pessoal e 
colaboradores 

  contínua 

guias do museu 
(antigos guarda-
freios) 

necessidade necessidade de 
formação nesta 
área específica 

necessária e 
urgente 

cursos de 
formação 

organizar de guarda-freios  

Formação 
 

cursos de 
manutenção 

organizar de carros 
eléctricos 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

acolhimento permitir   Acessibilidade 
 qualidade da 

visita 
melhorar   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

intérpretes das 
colecções 

presença  insubstituível 

poderia promover serviço educativo 

encorajando-os a 
dramatizar cenas 

concurso entre 
escolas para 
“interpretar” 
colecções com 
representações 

 

projecto de 
história oral 

recolhidas histórias 
recolhidas 

 

animar programa 
promover a 
integração e 
participação 
activa 

programas de 
dramatização 
como forma de 
integrar o público 
na vida do museu 

 

guias dos 
museus 

(são) intérpretes das 
colecções 

verdadeiros 

acção socio-
educativa 

   

papel como 
recurso 
educacional 

aproveitar o museu deve 
aproveitar todas 
as oportunidades 
para desenvolver 
este seu papel 

 

programas 
dirigidos 

promovendo   

vocação 
educativa 

é a vocação 
educativa é uma 
das 
responsabilidades 
primárias do 
museus 

responsabilidade 
primária 

Política 
educacional 
 

serviço 
(educativo) 

criação criação de um 
serviço que 
promova as 

desejável 
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relações com o 
público é 
desejável se não 
essencial 

essencial 

equilíbrio  equilíbrio entre 
necessidades 
externas e 
internas do 
museu e do seu 
público actual e 
potencial 

 

programas promover promover 
programas que 
vão ao encontro 
das expectativas 
dos vários tipos 
de audiência 

 

comunidade local promover promover 
actividades 
dirigidas para a 
comunidade local 

 

vários tipos de 
audiência 

vão ao encontro promover 
programas que 
vão ao encontro 
de vários tipos de 
audiência 

 

política de 
comunicação 

articular articular serviço 
educativo com a 
política de 
comunicação 
adoptada pelo 
museu 

 

experiência proporcionar pretende-se 
proporcionar uma 
experiência 
verdadeiramente 
educacional 

verdadeiramente 
educacional 

espaços e 
oportunidades 

criar cabe ao museu 
criar espaços e 
oportunidades 
vocacionadas 
para diversos 
níveis e 
interesses 

 

 terá logicamente 
em conta 

a política de 
educação terá em 
conta a 
declaração de 
princípios e 
objectivos do 
museu 

 

estudo prévio do 
público actual e 
potencial 

deverá ser 
incluído 

incluído a par dos 
conceitos básicos 
de educação 

 

recursos 
humanos e 
financeiros 

têm que estar  presentes 
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serviços 
educativos do 
museu 

não pensamos não se pensa que 
seja um serviço 
vocacionado 
exclusivamente 
para as escolas 

 

espaço 
multifuncional 

adequado   

acolhimento    

experiência de 
vida 

deve ser a educação deve 
ser uma 
experiência de 
vida 

 

programas de 
voluntariado 

 

projectos de 
história oral 

 

cursos diversos 

atrairiam acções que 
atrairiam um 
grupo significativo 
de pessoas 

 

Liga de Amigos 
do Museu 

elemento 
integrador de 
acção socio-
educativa 

  

imaginativo projecto socio-
educativo 

  
proactivo 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

talento utilizar talento para 
utilizar colecções  

fundamental 

critérios 
actualizados 

exposição 
permanente 

adoptando de acordo com 
critérios 
actualizados, 
adoptando uma 
política renovada 

política renovada 

Programa 
museológico 
 
 

exposições 
temporárias 

articular-se articular-se com 
o projecto do 
museu de modo 
a servir os seus 
objectivos 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

simulador de 
condução 

seria uma 
experiência 
popular 

coloca uma 
abordagem 
interactiva 

 

experimentação “apetite” museu deve ter 
em conta o 
“apetite” pela 
experimentação 

potencial 

Interactivo 
 

exposições querem-se exposições 
interactivas e 
significativas 
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Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

permanentes    
qualidade    
oferta cultural    

serve principal meio 

chega 

meio pelo qual o 
museu serve e 
chega ao grande 
público 

tradicional 

filosofia 
expositiva 

   

propostas 
expositivas 

tentam ir 
simultaneamente 

ao encontro das 
expectativas do 
público e do 
museu 

 

conforto  arte de fazer com 
que o público se 
sinta confortável 

 

design    
ambiente positivo criação   

apele experiência 

estimulando 

experiência de 
exposição que 
apele aos 
conhecimentos e 
experiências 
passadas, 
estimulando a 
criatividade e 
participação 
activa 

 

dispositivos 
interactivos 

   

intelectual 
conceptual 
geográfico 

sentido de 
orientação 

afecta o sentido de 
orientação afecta 
a qualidade da 
visita psicológico 

ao 
providenciarmos 

à exposição 

familiarização introdução 
familiariza com o 
tema do museu 

facilitar introdução facilita 
o processo de 
interpretação 

introdução 

permite introdução, à 
entrada do 
museu, permite o 
primeiro contacto 
com o visitante 

 

palco  de actuações  

integração edifício 

é ele próprio 
exposição 

integração do 
edifício no 
discurso 
expositivo 

 

Exposições 
 

produto turístico promover para promover a  
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responder exposição como 
produto turístico 
deve responder a 
algumas 
exigências 

concentrar oportunidade 
para se 
concentrar num 
só aspecto 

 

apresentação 
crítica de assunto 
controverso 
de tipo 
experimental 

apresentação 

de trabalhos 
realizados no 
seio da empresa 

 

estabelecimento estabelecer 
protocolos com 
outras 
instituições 

 

aproveitamento de veículos para 
exposições 
percorrendo a 
cidade 

 

temporárias 

articular-se deve articular-se 
com todo o 
projecto 
museológico 

 

interactivas   
imaginativas 

querem-se 
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PARTE II  
PLANOS DE ACTIVIDADES 
 
A 
Da ideia ao Museu (1989 – 1997) 
 
 
Nº 8 
documento Plano de Actividades do Museu 
Nº páginas 3 
data 2º quadrimestre de 1994 
autor Ana Maria 
 
 

Anexo XXII 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Actividades do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 

“O STCP distinguiu como “Maio – Mês do 
Carro Eléctrico” 
“Apresentação à Imprensa” 
“Desfile dos Carros Eléctricos do Museu” 

Mês do Museu do Carro 
Eléctrico 

“Inauguração da exposição fotográfica” 

4 

História da evolução dos 
transportes na cidade do Porto 

“recebemos muitas solicitações de apoio...” 3 

Atendimento dos visitantes “O atendimento dos visitantes pode ser 
considerada a actividade principal do Museu” 

1 

Actividade administrativa “Contudo, o Museu tem uma actividade 
administrativa diária” 

1 

Loja de venda “apuro diário na loja de venda” 1 
Registo informático do espólio “iniciou-se o registo informático do espólio do 

Museu” 
“inventariação da colecção de fotografias” 
“é urgente inventariar todo o espólio em 
exposição permanente” 

5 

Recursos humanos “falta de recursos humanos com 
conhecimentos” 

1 

 
Categoria: Horário 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Horário normal  1 
Horário excepcional Sextas e sábados das 17h00 às 23h00 1 
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Categoria: Públicos 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Total de visitantes 6456 1 
Visitantes c/ bilhete 595 (155 estrangeiros) 1 
Visitantes exposição 
fotográfica 

2159 1 

Visitantes estabelecimentos 
de ensino 

5152 1 

“O atendimento dos visitantes pode ser 
considerada a actividade principal do Museu” 
 

Atendimento de público 

”As visitas são guiadas e (...) recebemos 
visitantes (...) com bastantes conhecimentos 
das características dos eléctricos” 

4 

 
Categoria: Política educacional 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Visitas guiadas “as visitas são guiadas” 2 

“O atendimento aos visitantes pode ser 
considerada a actividade principal do Museu” 
 

Atendimento aos visitantes 

“visitantes (...) aos quais tem de ser 
dispensada a atenção necessária no Museu” 

3 

 
 
 

Anexo XXIII 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
actividade(s) 6 
exposição(ões) 5 
visitantes 11 
visitas 5 
espólio 4 
inventário/inventariar 5 
carros eléctricos 6 
estabelecimentos de ensino 3 
colecção 3 
Museu 13 
museologia 1 
recursos humanos 1 
história(ca) 2 
transportes 1 
loja 1 
viaturas 2 
peça 1 
registo 1 
bibliografia 1 
permanente 1 
fotografias/fotográfica 5 
atendimento 1 
recepção 1 
estatísticas 1 
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Notas:  
Apesar de intitulado “Plano de Actividades” o documento consiste essencialmente num relatório 
de actividades relativo aos meses de Maio a Agosto. 
Apesar de pouco significativa a frequência do tópico museologia, ele está implícito numa série 
de conceitos e preocupações manifestadas ao longo do documento: 
inventário/inventariar; 
técnico de museologia; 
conhecimentos; 
resposta qualitativa; 
exposição; 
trabalho de anáise 
Vários tópicos remetem para a atenção dedicada ao público: 
visitantes; 
visitas; 
atendimento; 
recepção; 
solicitações; 
elaboração de estatísticas; 
acompanhamento; 
apoio; 
estabelecimentos de ensino. 
O tópico espólio aparece igualmente implícito em: 
peças; 
carros eléctricos, 
viaturas; 
fotografia. 
 
 
 

Anexo XXIV 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

 distinguiu  Maio - mês do 
Museu do Carro 
Eléctrico 

apresentação apresentação apresentação à 
imprensa 

 

desfile    

inauguração DIM 
comemorava 

inauguração de 
exposição e 
comemoração do 
2º aniversário do 
Museu 

 

exposição  exposição 
fotográfica 

 

visitas recebeu no mês de Maio 
o Museu recebeu 
o maior nº de 
visitantes 
escolares 

 

recebemos 

Actividades 

solicitações 
apoio 
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actividade atendimento atendimento aos 
visitantes como 
actividade 
principal do 
Museu 

principal 

recebemos 
dispensada 

visitas 

acompanhamento 

 guiadas 

tem administrativa 
apuro 
existência 
elaboração 

marcação 

apoio 

elaboração 

actividade 

responde 

actividade 
administrativa - 
apuro da loja, de 
produtos, 
elaboração de 
estatísticas, 
marcação de 
visitas, apoio na 
história, 
elaboração de 
textos 

diária 

actividade   normal 
iniciou-se 
inventariação 
trabalho 
desenvolvido 

registo  

análise 

registo 
informático do 
espólio 

informático 

inventariar inventariar inventariar 
espólio 

urgente 

preparação resposta 

recepção 

resposta 
qualitativa na 
preparação das 
exposições e 
recepção de 
visitantes 

qualitativa 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

público patente  

visitantes teve 

exposição 
patente ao 
público 

 

visitantes recebeu em Maio o 
Museu recebeu o 
maior nº de 
visitantes 
escolares 

 

visitas destacam-se   

visitantes recebeu   

apoio (actividade) 
principal 

atendimento nacionais 

visitantes 

considerada 

 

estrangeiros 
guiadas visitas 
marcação 

  

estatísticas elaboração   

Público 

visitas recepção  importantes 
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Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

eléctricos conhecimentos visitantes com 
bastantes 
conhecimentos 
sobre carros 
eléctricos 

 

características viaturas reconstrução elaboração de 
textos sobre as 
suas 
características e 
reconstrução 

componente 
histórica 

informático espólio registo  
do Museu 

colecção   fotografias 

exposição permanente 

Espólio 
 

espólio 
inventariar 

 
 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

mês do  distinguiu  do carro eléctrico 

aniversário comemorava  segundo 

Museu recebeu visitantes que o 
Museu recebeu 

maior número 

Museu atendimento actividade 
principal 

 

 tem actividade 
administrativa 

 

 inventariar espólio do Museu  

Museu 
 

 entrada entrada no 
Museu 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

   normal Horário 
    excepcional 
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Nº 9 
documento Plano de Actividades 
Nº páginas 1 
data 02.02.1996 
autor Henrique Dias 
 
 

Anexo XXV 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Actividades do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Registo, acondicionamento e 
limpeza 

“de processos individuais” 
“de carros em exposição permanente” 
“da colecção de fotografias do Museu” 
”da colecção dos passes” 
“dos projectos, plantas e traçados de linhas” 
“da documentação recolhida” 

6 

Exposição “carros em exposição permanente no Museu” 
“pequena mostra de trabalho técnico” 

2 

Notícias “elaboração de notícias para espaço 
reservado ao Museu no Jornal da STCP” 

4 

 
Categoria: Colecções 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Processos individuais “registo e acondicionamento de 1233 

processos individuais” 
1 

Passes “registo e acondicionamento da colecção de 
fotografias do Museu” 

1 

Fotografias “registo e acondicionamento da colecção dos 
passes” 

1 

Projectos, plantas e traçados “registo e acondicionamento dos projectos, 
plantas e traçados de linhas” 

1 

Documentação “limpeza, registo e acondicionamento da 
documentação recolhida no “arquivo morto” 
da Central de Massarelos” 

 

 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “mailing para escolas” 1 
 
Nota:  
este documento é muito sumário no que se refere à caracterização do Museu, sua orientação e 
objectivos, limitando-se a estabelecer algumas linhas de acção sem traçar os seus objectivos e 
meios de implementação. 
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Anexo XXVI 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
Museu / Museu do Carro Eléctrico 7 
carro eléctrico / carros / eléctricos 1 
exposição permanente 1 
colecção 2 
mostra 1 
escolas 1 
Documentação  1 
arquivo morto 1 
Central de Massarelos 1 
 
 
 

Anexo XXVII 

3. Análise estrutural 
 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

fotografias    

passes    

documentos    

Colecções 

carros  em exposição 
permanente 

  

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

limpeza   

registo   

Documentação 
 

arquivo morto 

acondicionamento   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Público 
 

escolas    

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

carros permanente   Exposição 
 mostra  mostra de 

trabalho técnico 
pequena 
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Nº 10 
documento Proposta de Plano de Actividades para 1998 
Nº páginas 3 
data S/ data 
autor Engº Albano Carneiro 
 
 

Anexo XXVIII 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Actividade do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 

“aluguer de espaço” 1 
“loja do museu” 1 
“desfiles” 1 
“Noites de Massarelos” 1 

A implementar 

“exposições” 1 
 
Nota:  
este documento é muito sumário no que se refere à caracterização do Museu, sua orientação e 
objectivos, limitando-se a estabelecer algumas linhas de acção sem traçar os seus objectivos e 
meios de implementação. 
 
 

Anexo XXIX 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
Museu / Museu do Carro Eléctrico 7 
carro eléctrico / carros / eléctricos 8 
público 1 
desfile(s) 3 
exposições 6 
receita 1 
loja 2 
Central Termo-eléctrica 1 
cultural 1 
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Anexo XXX 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

espaço aluguer   

loja    

Noites de 
Massarelos 

 música  

exposições apresentar apresentar 
novos talentos 
em diversas 
áreas 

 
Museu do Carro 
Eléctrico 

desfiles    

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Público 

grande público  promover jovens 
talentos na 
música para 
conhecimento do 
grande público 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Eléctricos no 
Porto 

   

50 anos de 
autocarros no 
Porto 

   

75 anos motos 
BMW 

   

Desfiles de 
Carros Eléctricos 

   

Exposição 
 

 apresentar  apresentar novos 
talentos em 
diversas áreas 
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B 
A viragem (1997) 
 
Nº 11 
documento Plano de Actividades 1999 
Nº páginas 5 
data 1998 
autor Engº Albano Carneiro 
 
 

Anexo XXXI 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo -  
Características -  
Colecções -  
Estruturas -  
 
Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão -  
Funções -  
 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo -  
Públicos do Museu -  
 
Categoria: Política educacional 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política educacional -  
Objectivos -  
Características -  
 
Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 

“desfiles” 1 
“Noites de Massarelos” 1 
“exposições” 1 

Implementar 

“eventos culturais” 1 
Rotas a corrigir -  
Públicos-alvo “promoção do Museu junto de escolas” 1 

“modernização e expansão do Museu do 
Carro Eléctrico” 

1 

“promoção do Museu junto de escolas” 1 

Prioridades 

“conclusão do registo informático de todo o 
espólio do Museu” 

1 
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“Identificação e selecção de meios 
multimedia para a respectiva divulgação” 

1 

“aumento dos km a realizar em serviço 
público pelos carros eléctricos” 
“recuperação de mais 3 carros eléctricos para 
o serviço público” 

2 

 
Nota:  
este documento é muito sumário no que se refere à caracterização do Museu, sua orientação e 
objectivos, limitando-se a estabelecer algumas linhas de acção sem traçar os seus objectivos e 
meios de implementação. 
 

Anexo XXXII 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
Museu / Museu do Carro Eléctrico 11 
carro eléctrico / carros / eléctricos 4 
espólio 1 
escolas 1 
Documentação / documentos 2 
planeamento 1 
gestão 1 
público 2 
visitantes 2 
informação 1 
atendimento 1 
manutenção 2 
conservação 1 
promoção 1 
programas escolares 1 
História dos transportes 1 
actividade 3 
desfile(s) 5 
exposições 1 
registo (informático) 6 
divulgação 1 
acondicionamento 5 
serviço público 2 
viaturas 2 
frota 2 
receita 4 
loja 1 
cafetaria 1 
Central Termo-eléctrica 1 
Fundação 1 
 
Nota:  
espólio e colecção são usados com o mesmo significado 
exposição permanente e mostra são usados com o mesmo significado 
viaturas tem o mesmo sentido de carros eléctricos, assim como frota 
serviço público refere-se ao transporte em carro eléctrico e não ao serviço do Museu 
propriamente dito 
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Anexo XXXIII 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 

associações modo explicações qualificadores 

modernização    

expansão    

promoção  promoção do 
museu junto de 
escolas 

 

loja    

Noites de 
Massarelos 

 música  

exposições apresentar apresentar novos 
talentos em 
diversas áreas 

 

Museu do Carro 
Eléctrico 

desfiles    

 
Unidade de 
registo 

associações modo explicações qualificadores 

espólio    

fotografias    

documentos    

títulos de 
transporte 

   

fardamentos    

 

carros eléctricos desfiles   

 
Unidade de 
registo 

associações modo explicações qualificadores 

escolas    

atendimento visitantes 

serviço de 
informação 

  

Público 
 

receita  receita de 
bilheteira 

 

 
Unidade de 
registo 

associações modo explicações qualificadores 

carros eléctricos aumento aumento dos km 
e frequência dos 
carros eléctricos 
em serviço 
público 

 Serviço público 
 

carros eléctricos recuperação recuperação de 
carros eléctricos 
.p serviço público 

 

 
Unidade de 
registo 

associações modo explicações qualificadores 

carros permanente   Exposição 
 mostra  mostra de 

trabalho técnico 
pequena 
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Nº 12 
documento Plano de Actividades e Investimentos 1999 
Nº páginas 5 
data 1998 
autor Albano Carneiro 
 
  

Anexo XXXIV 

1. Análise temática categorial 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo “renascimento do sistema de transporte do 

carro eléctrico (... antigo)” 
1 

Características “modernização e expansão do Museu do 
Carro Eléctrico” 
“melhores condições para recepção de 
visitantes” 
“melhores condições de exposição” 
“melhores condições de funcionamento e 
operacionalidade” 
“outros meios de divulgação do nosso 
património histórico e cultural” 

5 

Colecções “recuperação de mais 3 carros eléctricos” 2 
Esruturas “oferta de serviços de que o Museu neste 

momento não dispõe” 
“Museu e Estação” 

2 

 
Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão -  
Funções -  
 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “promover o Museu junto de um maior 

número de escolas” 
“outros grupos com potencial interesse” 

2 

Públicos do Museu “16.037” 
“podendo chegar aos 18.000” 

2 
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Categoria: Política educacional 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política educacional “oficinas de apoio a escolas” 

 “organização dos Serviços Educativos é 
também um objectivo para este período” 
“estabelecer uma ponte entre os conteúdos 
de alguns programas escolares e a história 
dos transportes na cidade” 

4 

Objectivos “acontecimentos culturais ... que certamente 
contribuirão para a divulgação deste espaço” 
“meios multimedia para 
disponibilização/divulgação destes elementos 
(acervo)” 

2 

Características -  
 
Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
A implementar “preparação e execução de um ambicioso 

projecto de modernização e expansão do 
Museu do Carro Eléctrico” 
“melhores condições para a recepção de 
visitantes” 
“melhores condições de exposição” 
“registo informático” (do acervo) 
“organização dos Serviços Educativos” 

5 

Rotas a corrigir -  
Públicos-alvo “um maior número de escolas bem como 

outros grupos” 
1 

Prioridades “1999 será o ano de arranque das obras nas 
instalações afectas ao Museu e Estação” 

1 

 
 
 

Anexo XXXV 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
Museu do Carro Eléctrico / Museu 8 
Carro(s) eléctrico(s) 8 
Projecto (de Museu) 1 
Transporte  1 
Visitantes 3 
Recepção 1 
Serviços 2 
Auditório 1 
Restaurante 1 
Oficinas (apoio a escolas) 1 
Centro tecnológico 1 
Exposições 1 
Cafetaria 1 
Melhores (condições, serviço, oferta) 5 
Viaturas 4 
Frota 1 
Alugueres 3 
Desfiles 3 
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Zorra 1 
Promover 1 
Escolas  1 
Grupos 1 
Acontecimentos culturais 1 
Exposições 1 
Divulgação 3 
Público 2 
Património (histórico e cultural) 1 
Registo  1 
Fotografias 1 
Documentos 1 
Títulos de transporte 1 
Fardamentos  1 
Serviços Educativos 1 
Programas escolares 1 
História dos transportes 1 
 
Nota:  
o termo serviços é usado simultaneamente para áreas de apoio público e para o funcionamento 
interno 
o termo público e visitantes têm o mesmo significado 
viaturas refere-se a carros eléctricos, bem como frota 
 
 

Anexo XXXVI 
3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

projecto de 
modernização e 
expansão 

preparação e 
execução 

 ambicioso 

sistema de 
transporte no 
carro eléctrico 
antigo 

renascimento   

obras arranque arranque das 
obras nas 
instalações 
afectas ao Museu 

 

instalações beneficiação obras de 
beneficiação das 
instalações do 
museu 

 

palco  palco de 
acontecimentos 
culturais 

 

Museu do carro 
Eléctrico 

história dos 
transportes na 
cidade 
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Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

carros eléctricos recuperação   

fotografias    

documentos    

títulos de 
transporte 

   

Acervo 

fardamentos    

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

visitantes recepção criar melhores 
condições para 
recepção de 
visitantes 

melhores 
condições 

escolas promover  maior número 

outros grupos promover promover o 
Museu junto de 
grupos de 
potencial 
interesse 

potencial 
interesse 

Público 
 

público disponíveis para  registo 
informático para 
disponibilizar ao 
público 

 

Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

oficinas para 
escolas 

apoio   

ponte estabelecer ponte entre 
conteúdos dos 
programas 
escolares e 
história dos 
transportes na 
cidade 

 

  promover o 
Museu junto de 
escolas e grupos 
de potencial 
interesse 

potencial 
interesse 

textos de apoio   apoio 

Serviços 
Educativos 
 

actividades organização   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

   melhores 
condições 

Exposição 
 

   várias 
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Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

bilhetes    
aluguer de 
viaturas 

   

aluguer de 
instalações 

   

loja     
cafetaria    

Receita 
 

patrocínios prevê-se patrocínios para 
actividades 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

realizar desfile anual de 
carros eléctricos 

anual desfile 

realizar  nocturno 

Noites de 
Massarelos 

decorrerão   

acontecimentos 
culturais 

palco exposições 
várias, 
espectáculos de 
teatro, dança e 
música 

diversos 

trabalho de 
divulgação 

desenvolver divulgação do 
património 
histórico e 
cultural 

rectaguarda 

registo 
informático 

pretende-se 
concluir 

pretende-se 
concluir o registo 
informático o 
acervo 

 

Actividades 
 

ponte estabelecer estabelecer a 
ponte entre 
programas 
escolares e 
história dos 
transportes na 
cidade 
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Nº 13 
documento Projecto Viajantes e Passageiros – plano 

2000-2006 
Nº páginas  
data 2000 
autor Cristina Pimentel 
 
 

Anexo XXXVII 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo “centro inovador de apoio à educação 

informal” 
1 

Características “potencialidades de interacção lúdico-
pedagógica” 
“potencialidades de interactividade” 
“potencialidades de interpretação” 
“potencialidades de interacção 
multigeracional” 

5 

Colecções “características particulares de uma colecção 
de grande porte” 

9 

Esruturas   
 
Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão “consistiu quase exclusivamente na criação e 

desenvolvimento de uma colecção de 
material circulante representativa da história 
do carro eléctrico na cidade do Porto” 
 
nova missão “centro inovador de apoio à 
educação informal e ao desenvolvimento de 
processos de aprendizagem através dos 
artefactos que compõem a sua colecção” 

2 

Funções “preservar e dinamizar uma colecção de 
carros eléctricos de inegável valor histórico e 
patrimonial” 
“afirmação no contexto local, regional, 
nacional e mesmo internacional” 
“recuperações e reconstituições de material 
circulante” 
“contribuir para a dinamização e 
requalificação da vida socio-económica, 
cultural e turística de Massarelos” 
“fomentar a discussão...” 

5 
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Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “escolas – todos os níveis de ensino” 

“famílias - ... indivíduos de diferentes 
gerações” 
“3ª idade - .. mais de 65 anos” 
“públicos com necessidades especiais” 
“crianças em férias” 

10 

Públicos do Museu “públicos específicos” 1 
 
Categoria: Política educacional 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política educacional “humanizá-lo (o objecto) e aproximá-lo das 

pessoas” 
“criação de oficinas e workshops” 
“implementar ... maletas pedagógicas” 
“jogos pedagógicos” 
“guiões para professores” 
“ocupação criativa e educativa (de crianças)” 
“eliminar barreiras físicas e psicológicas” 
“sessões de manuseamento de peças para ... 
deficiências visuais” 
“publicação de guia de visita para crianças 
deficientes auditivas” 
“desenvolvimento de sessões de 
reminiscência” 
“tornar... num espaço de convívio 
multigeracional, de aprendizagem e de 
diversão, especialmente atractivo e orientado 
para acolher famílias” 

11 

Objectivos “Aproximar o Museu dos seus públicos e 
cativar os seus públicos potenciais” 
“Melhorar a qualidade de atendimento” 
“aproximação e divulgação do MCE junto das 
escolas” 
“tornar o MCE mais acessível, física e 
mentalmente, para públicos com 
necessidades especiais” 
“captar... indivíduos da 3ª idade” 
“dar vida à colecção do museu” 
“interactividade física com os objectos 
expostos” 

13 

Características “constituindo o suporte de todas as acções 
de animação e interpretação, as colecções 
do Museu...” 

1 

 
Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
A implementar “programação expositiva de carácter 

temporário” 
“programação expositiva de carácter temático 
e semi-permanente que permita ao museus 
renovar os seus conteúdos de uma forma 
sistemática e sustentada” 
“adaptar a política de gestão de colecções ... 
às necessidades destes grupos (com 
necessidades especiais)” 

9 
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“pretende tornar o MCE mais acessível a 
públicos com necessidades especiais” 
“formar e sensibilizar os SEA” 
“enriquecer o arquivo do museu” 
“recolher testemunhos orais e escritos” 
“componente de investigação” 

Rotas a corrigir “distanciar-se do objecto que deu e dá razão 
de ser ao MCE procurando humanizá-lo e 
aproximá-lo das pessoas para quem foi 
criado” 

1 

Prioridades “Requalificar o projecto museológico” 
“humanizar as colecções do museu, 
confereindo-lhes uma relação de 
proximidade...” 

2 

 
 

Anexo XXXVIII 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
cumplicidade 6 
famílias 16 
escolas / grupos escolares / público escolar 19 
proximidade 1 
humanizar 2 
familiarizar / familiaridade 4 
potenciar / potenciadora 3 
aprendizagem 3 
5 sentidos  2 
parceria 2 
barreiras (físicas e psicológicas) 3 
acessível / acessibilidade 3 
grupos / públicos / indivíduos com necessidades especiais 6 
interpretação / interpretar 76 
experimentação / experimentar / experimental 4 
oficinas / workshops / espaço oficinal 9 
política de gestão de colecções 3 
Museu do Carro Eléctrico / Museu 85 
carro(s) eléctrico(s) 29 
artefactos 18 
colecção(ões) 47 
objectos(s) 4 
manuseamento 3 
grupos 22 
indivíduos 12 
público 2 
públicos 10 
formar 1 
sensibilizar 2 
ensino / educação informal 3 
Serviço educativo e de animação 7 
acolhimento / acolher 7 
deficiências 1 
documentos 1 
crianças 15 
população envelhecida 1 
interacção / interactividade 10 
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multigeracional 3 
audiência 2 
material de apoio 2 
convívio 1 
diversão 1 
atractivo 1 
explorar 11 
descoberta 1 
alunos 2 
professores 6 
atendimento 2 
divulgar / divulgação 3 
peças 8 
visitas 15 
museu-escola 1 
criatividade / criativa 2 
dinâmica 2 
deficiência de visão 9 
deficiências auditivas 10 
braille 2 
linguagem gestual 1 
destinatários 9 
memória(s) 9 
(cidade do) Porto 14 
3ª idade 5 
recordando / recordar 5 
cativar 4 
captar 1 
fidelizar 1 
dar vida 3 
inovar / inovação / inovador 1 
transporte(s) colectivo(s) 6 
história 15 
potencialidades 11 
lúdico-pedagógica 6 
incentivar 2 
visitante(s) 7 
partilhar 1 
qualidade 7 
arquivo 2 
discurso expositivo 2 
programação expositiva 1 
estrutura museográfica 1 
testemunhos orais 3 
testemunhos escritos 3 
testemunhos 2 
preservar / preservação 3 
dinamizar / dinamização 4 
valor / valorizar 2 
histórico 1 
patrimonial 1 
afirmação 2 
estrutura museológica 2 
acervo 3 
programa museológico 2 
material circulante 3 
objectivo(s) 12 
missão 6 
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contexto museológico 1 
cultural 2 
turística 1 
orgulho 1 
animação 6 
exposição(ões) 10 
semi-permanente 4 
cronológica 1 
desenvolvimento / evolução técnica 3 
meio de transporte 4 
Museu vivo 1 
rotatividade 1 
desfiles 2 
entretenimento 1 
renovação / renovados 2 
reorganização 1 
museu de transportes 1 
gestão 4 
tutela 1 
STCP, SA 1 
viabilidade financeira 2 
imagem 3 
cafetaria 2 
loja 2 
aluguer de espaços 2 
patrocínios 1 
eventos (regulares) 2 
essência museológica 1 
conservar 1 
serviços de apoio 2 
desdobrável / brochura 2 
exposições temporárias 1 
aproximar / aproximação 6 
públicos potenciais 4 
requalificar / requalificação 5 
transportes urbanos 2 
tracção eléctrica 2 
programas curriculares / curricula 8 
sentir 1 
cheirar 1 
ouvir / auditivo 2 
entrar 1 
ver / visual 2 
pessoas 5 
transportes 3 
experiência 2 
centro inovador 1 
actividades interpretativas 1 
educação / educar 5 
projecto museológico 2 
Massarelos 1 
valorizar / valorização 1 
públicos específicos 2 
abordagem expositiva 1 
abordagem interpretativa 1 
deficiências museográficas 1 
programação expositiva 2 
renovar 1 
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estrutura museológica 1 
reformular 1 
processos expositivos 1 
processos museográficos 1 
política de exposições 1 
guiões 1 
estudo 1 
inovador 1 
pedagógico 1 
jogos pedagógicos 1 
maletas pedagógicas 4 
lúdico 3 
atractivo 1 
História social 1 
ensino 5 
transporte de mercadorias 1 
conteúdos expositivos 1 
sensorial 1 
multidisciplinar 2 
interdisciplinar 1 
continuidade 1 
integração 1 
espaço museológico 1 
atitude 1 
motivar 1 
suportes museográficos 1 
comunidade museológica 1 
formação 1 
+ 65 anos 2 
estimular 1 
participar 1 
base de dados 1 
cultura 1 
 
Nota:  
os termos memória, dar vida, partilhar, arquivo, testemunhos orais e escritos aparecem apenas 
associados aos programas para a 3ª idade. 
Os termos acessibilidade, acessível e parcerias aparecem essencialmente ligados aos 
programas para públicos com deficiência. 
Os termos qualidade, potencialidades... são recorrentes ao longo de todo o documento. 
Os termos diversão, atractivo aparecem associados aos programas para famílias. 
 
 

Anexo XXXIX 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

dedicação   

voluntarismo  

de um pequeno 
grupo de 
entusiastas 

 

afirmação necessidade de   

missão    

carro eléctrico    

Museu do Carro 
Eléctrico 

colecção    



Museus: Objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 78 

Porto (cidade) dinamização  cultural 

orgulho    

efeito conciliador   conciliador 

exposição 
cronológica 

ilustra  quase 
exclusivamente 
vivo museu-vivo adicionou-se adicionou-se este 

conceito à 
animação e 
interpretação das 
colecções 

entretenimento 

colecção 
principal 

estabilizada   

museu de 
transportes 

modelo  típico 

sobrepôs-se  

adicionou-se 

sobrepôs-se ou 
adicionou-se o 
modelo de 
gestão da STCP 

 

STCP, SA 

tutela   

espaços aluguer para viabilidade 
financeira 

 

patrocínios angariação   

gestão   eventos 
regulares criação   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

serviços de apoio apoio   

programas de 
interpretação das 
colecções 

interpretação   

Serviços 
educativos e de 
animação 

criação   

animação  espaços 

gestão  

sustentada 

desfiles    

eventos    

exposições 
temporárias 

   

espaços alugueres   

carros eléctricos alugueres   

públicos aproximar   

potencialidades aproveitando   

Centro de 
educação 

aproveitando aproveitando as 
potencialidades 
como centro de 
educação 
informal 

informal 

transportes 
urbanos 

Museu do Carro 
Eléctrico 

história da cidade 
do Porto 

dedicado dedicado a esta 
problemática, 
enquanto centro 
de educação 
informal 
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 interacção  lúdico-
pedagógica 

interacção únicas potencialidades 

 

potencialidades 
únicas de 
interacção com 
os objectos 

interactividade 

potencialidades interpretação  únicas 

potencialidades interacção  multigeracional 

nova missão propor definição de 
nova missão 
para o museu 
consentânea 
com as 
necessidades 
dos públicos e 
adequada às 
potencialidades 
das colecções 

mais 
consentânea 

centro inovador apoio centro inovador 
de apoio à 
educação 
informal 

inovador 

aprendizagem através dos 
artefactos 

  

requalificação projecto de 
orientação e 
actuação a 
contribuir para a 
requalificação 
do museu 

 

educação   

aproximação aos públicos 
actuais e 
potenciais 

 

distanciar-se 

projecto de 
orientação e 
actuação 
“Viajantes e 
Passageiros” 

humanizá-lo 

distanciar-se do 
objecto 
procurando 
humanizar e 
aproximar o 
museu das 
pessoas 

nova filosofia 

interpretação 
informal 

vocacionado   

dinamização   vida socio-
económica, 
cultural e turística 

requalificação   

valorização  

fomentar 
discussão 

 

património 
arqueológico dos 
transportes 

preservação 

o museu deve 
fomentar a 
discussão, 
valorização e 
preservação 
deste património 

 

discurso 
expositivo 

requalificação   

programação 
expositiva 

implementação implementação 
de programação 
expositiva de 
carácter 
temporário 

carácter 
temporário 
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conteúdos renovar  de forma 
sistemática, 
coerente e 
sustentada 

dinamismo   maior dinamismo 

potencialidades de interpretação  lúdico-
pedagógicas 

educação fomentando fomentando a 
educação 
através dos 
artefactos 
museológicos 

 

Cidade do Porto reflectir  reflectir sobre a 
história e 
desenvolvimento 
da cidade do 
Porto a partir do 
programa 
musológico 

 

estrutura 
museológica 

valorizando-o   

fortalecer   missão 
solidificar   

 física acessível pretende tornar 
 mentalmente 

barreiras físicas e 
psicológicas 

eliminar  existentes 

públicos com 
necessidades 
especiais 

melhorar  melhorar 
qualidade de 
vida 

 

acessibilidade    
animação    
atendimento    
linguagem braille    
linguagem gestual    
memórias faz parte o museu faz 

parte integrante 
da memórias de 
muitos 
portuenses 

integrante 

testemunhos orais   
testemunhos 
escritos 

recolha 
  

potencialidades 
de interacção 
multigeracional 

oferece  Muito ricas 

convívio   multigeracional 
 aprendizagem 
 diversão 

espaço tornar 

 especialmente 
atractivo 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

discurso    

temático 

Expositivo/a 

programação   
semi-permanente 
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abordagem    

processos reformular   

conteúdos serão renovados   

parceria organização com o CPF  

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Projectos  viajantes e 
passageiros 

   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

essência infraestruturado   

estrutura requalificando   

artefactos relação relação dos 
artefactos 
museológicos 
com a vida 
quotidiana 

 

projecto    

artefactos    

programa elaborado   

estrutura valorizando-o   

espaços    

Museológico/a 
 

comunidade    

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

deficiências colmatar   

processos reformular   

Museográfico/a 
 

suportes produção   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

 marcação   

qualidade    pedagógica 

 preparar   

guiadas   guiadas 

Visitas 
 

temáticas   temáticas 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

constituir  
preservar  

carros eléctricos 

conservar  

representativos 

programas interpretação   

Colecção 
 

   características 
particulares 
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   grande porte 
transportes 
públicos 

   

tracção eléctrica    
artefactos   grande porte 
sentir   
ver   
experimentar   
entrar   
ouvir   
cheirar 

permite 

  
   principal 
pessoas  
transportes  
cidade  
história  
geografia  
física  
mecânica  
design 

podemos falar de tendo como 
ponto de partida 
os artefactos 

 
   características 

ímpares 
programas 
curriculares 

aliadas   

transportes 
colectivos 

   

potencialidades   lúdico-
pedagógicas 

 animação   
 interpretação   
abordagem 
expositiva e 
interpretativa 

 abordagem 
expositiva e 
interpretativa 
consentânea com 
a nova missão 
definida para o 
Museu 

consentânea 

acervo interpretação   
interactivo   carácter 

interactivo 
5 sentidos recorrendo recurso aos 5 

sentidos de 
forma 
experimental 

experimental 

apreensão   sensorial  
actividades 
interpretativas 

  experimental 

temas explorar  Muito diversos 
carácter 
multidisciplinar 

  Carácter 
multidisciplinar 

 utilização utilização das 
colecções no 
âmbito dos 
curricula 
escolares  

 

de 
desenvolvimento 

 condições 
excepcionais 

de 
implementação 

 

condições 
excepcionais 
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características   muito particulares 
interpretações potenciadora  lúdico-

pedagógicas 
política de gestão 
de 

adaptar a públicos com 
necessidades 
especiais 

 

permanente   permanente 
especial   especial 
manuseamento necessidades  manuseamento 
carros eléctricos constituem  colecção pincipal 
colecções humanizar  relação de 

proximidade 
base de dados implementação  pesquisável 
artefactos relacionará com os homens e 

mulheres que os 
utilizaram 

 

potencial oferece  enorme  
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

visitante    
actuais  
potenciais 

aproximar aproximar o 
museu aos seus 
públicos 

 

famílias    
grupos    
elementos de 
diferentes 
gerações 

compostos  diferentes 
gerações 

escolas    
   específicos 
3ª idade    

  deficiências 
auditivas 

com 
necessidades 
espaciais   deficiências de 

visão 
indivíduos    
crianças    
destinatários    
novos públicos cativar  novos 
 familiarizá-los   
visitante convidado a 

explorar e 
interpretar 

  

utilizem o museu  
formando-os   
sensibilizando-os   

professores 

interpretação das colecções  
integração 
cumplicidade 

crianças 

familiaridade 

entre a criança e 
o museu 

atitude positiva 

ocupar   
motivar   
educar   

Públicos 
 
 

crianças 

ocupação criativa   
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incentivar incentivar nas 
crianças o 
trabalho em 
equipa 

 

grupos fidelizar   
alunos convidar   
com deficiências 
de audição 
com deficiências 
de visão 

criar  criar condições 
favoráveis de 
aproximação 

aproximação 

com 
necessidades 
especiais 

fomentando   cumplicidade 

portuenses    
habitantes   do Grande Porto 
passageiros foram dos carros hoje 

em exposição 
assíduos 

guarda-freios   
cobradores    
fiscais 

trabalharam 

  
desenvolvimento de sessões de 

reminiscência 
 

recordando a vida quotidiana  

3ª idade 

captar   
grupos   organizados 

dar vida às colecções do 
museu 

partilhar memórias 

 3ª idade 

cumplicidade   
cativar   famílias 
não sentirem  constrangimento 

audiência    
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

dinâmica desenvolver  muito positiva 
escolas cumplicidade   
imagem positiva desenvolver desenvolve uma 

imagem positiva 
junto do público 
escolar 

positiva 

qualidade  
criatividade  
originaldade 

apostando Apostando na 
qualidade, 
criatividade e 
originalidade das 
actividades com 
as escolas 

 

escolas presta serviço   
incentivos criar criar novos 

incentivos para 
quem conhece o 
museu 

novos 

 aproximar   
qualidade serviços prestados melhorar  
acolhimento 

Serviços 
Educativos e de 
Animação 
 

relação museu-
escola 

estruturar estruturar todas 
as componentes 

familiaridade 
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criar da relação 
museu-escola 

cumplicidade 

material de apoio implementar   
acolhimento melhorar a 

qualidade 
pedagógica 

  

inovadoras formas de 
interacção 

potenciar  
criativas 

grupos    
visita    

criação  oficinas/workshops 
implementação  

zona lúdica e 
pedagógica 

vários públicos    
maletas 
pedagógicas 

implementar   

jogos pedagógicos de descoberta   
guiões para 
professores 

distribuir   

formação falta de  específica 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

semi-
permanentes 

  semi-
permanentes 

dando início   
dinamizar temáticas 

política de 
exposições 

dar a conhecer 
as colecções do 
museu rotatividade 

história    
desenvolvimento 
dos transportes 
colectivos 

   

núcleos organizada  distintos 
atractiva contar  contar a história 

do CE de forma 
lúdica e atractiva lúdica 

exterior voltada para   
história social concentrando-se   
 explorar   

Exposições 
 

 interpretar   
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

colectivos    
urbanos    
públicos    
património 
arqueológico 

   

rede    

Transportes 
 

evolução    
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Nº 14 
documento Plano de Actividades do MCE 
Nº páginas  
data Janeiro 2002 
autor Cristina Pimentel e outros 
 
 

Anexo XL 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo -  
Características -  
Colecções “carros eléctricos recuperados para o Museu 

e que constituem a colecção principal do 
mesmo” 
“enriquecimento do espólio fotográfico” 
“base de dados relativa aos processos 
individuais pertença do arquivo histórico do 
Museu do Carro Eléctrico” 

5 

Esruturas “compete aos SE do MCE a mediação e 
dinamização das relações entre o Museu, 
seus públicos e não públicos” 
“compete ao SGC a implementação de todos 
os procedimentos e boas práticas inerentes a 
uma cuidadosa gestão dos artefactos que 
compõem as colecções do MCE” 
“Compete ao CDA a gestão e manutenção...” 
“Este serviço (Comunicação e Imagem), que 
opera de forma transversal a todas as áreas 
do MCE” 

4 

 
Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão   
Funções “captar novos públicos” 

“estabelecer parcerias” 
sensibilizar a comunidade envolvente para a 
missão do Museu...” 
“qualificar os seus serviços técnicos” 
“autonomizar o MCE através da criação de 
uma Fundação” 
“construção de novo edifício para 
acolhimento dos serviços de reserva” 

5 

 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “actividades para famílias” 

“programa de visitas/interpretação para a 3ª 
idade” 
“divulgação do MCE junto das escolas com 
vista ao aumento do público escolar” 

7 
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“visitas orientadas para públicos com 
deficiências visuais” 
“programa de visita/i nerpretação para não 
públicos” 
“captação e fidelização de novos públicos” 
“sensibilizar a comunidade envolvente para a 
missão do MCE” 

Públicos do Museu “dinamização das relações entre o Museu, 
seus públicos e não públicos” 

4 

 
Categoria: Política educacional 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política educacional “compete aos SE do MCE a mediação e 

dinamização das relações entre o Museu, 
seus públicos e não públicos” 

1 

Objectivos “captar novos públicos e aumentar o nº 
visitantes/utilizadores que procuram o MCE” 
“sensibilizar a comunidade envolvente para a 
missão do MCE” 

2 

Características -  
 
Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
A implementar “estabelecer parcerias com instituições 

congéneres em Portugal e no estrangeiro 
com vista a uma maior internacionalização do 
projecto” 
”qualificar os serviços técnicos” 
“autonomizar o MCE através da criação de 
uma Fundação” 
“construção de novo edifício para 
acolhimento dos serviços de reserva, centro 
de documentação/aqruivo e apoio aos 
serviços educativos” 
“carregamento do catálogo IN-Arte Plus” 
“implementação e manutenção da “Política e 
Práticas de Gestão de Colecções do MCE” 
“disponibilização, através do interface web da 
Porbase 5 do registo relativo às espécies 
bibliográficas” 
“dotar o mesmo (o Museu) de uma política de 
investigação que permita a implementação 
de uma linha editorial, assim como de uma 
política de comunicação e de protecção 
intelectual” 
“apresentação de candidatura ao POC” 
“candidaturas ao PAQM” 
“angariação de patrcínios” 

16 

Rotas a corrigir -  
Públicos-alvo “captar novos públicos” 

“sensibilizar a comunidade envolvente” 
2 

Prioridades -  
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Anexo XLI 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
Central termo-eléctrica 1 
veículos 2 
espólio 3 
captar / captação 2 
públicos 3 
visitantes 1 
utilizadores 1 
Museu do Carro Eléctrico / Museu 38 
serviços 4 
3ª idade 2 
parcerias 3 
internacionalização 2 
projecto museológico 2 
sensibilização / sensibilizar 2 
comunidade envolvente 2 
missão 1 
programas específicos 1 
qualificar 1 
Juntas de Freguesia 1 
competências 5 
autonomizar 1 
Fundação 1 
edifício 1 
acolhimento 1 
reserva 1 
centro de documentação 3 
arquivo 5 
Serviços Educativos 3 
mediação 1 
dinamização 5 
dinamização expositiva 1 
manutenção 8 
formação 1 
carros eléctricos / eléctricos 9 
restauro 2 
conservação 2 
não públicos 2 
família(s) 2 
programa 8 
folhetos 2 
divulgação 8 
acompanhamento 1 
visitas guiadas 1 
visitas-oficina 1 
escolas 1 
público escolar 1 
implementação 10 
visitas 1 
público com deficiência visual 1 
visitas interpretação 2 
oficinas / workshops 1 
fidelização 1 
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novos públicos 2 
gestão de colecções 3 
gestão 2 
artefactos 3 
colecções 9 
empréstimo 1 
depósito 1 
inventariação 1 
catalogação 2 
fundo documental / documentação 4 
web 4 
acessibilidade 1 
público 6 
biblioteca 3 
história 1 
transportes públicos 1 
disponibilização 2 
STCP, SA 2 
base de dados 1 
política de comunicação / comunicação 2 
imagem 4 
dotar 1 
editorial 3 
património intelectual 1 
catálogos 2 
material circulante 2 
loja 1 
merchandising 1 
desenvolvimento 1 
exploração económica 1 
financiamento 1 
POC 3 
exposição 5 
permanentes 1 
temporárias 3 
PAQM 1 
equipamento 1 
patrocínios 1 
eventos 1 
ímpar 1 
cidade do Porto 4 
objectivo 3 
aproximar 1 
animação 1 
renovação 1 
núcleo do futuro 2 
tracção eléctrica 2 
exclusivo 1 
Noites de Massarelos 1 
acolher 1 
projecto 1 
renovada 1 
promovendo 1 
itinerante 1 
contemporaneidade 1 
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Anexo XLII 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

captar Visitantes/utilizadores 
aumentar o nº 

  

parcerias estabelecer   

projecto museológco   maior 
internacionalização 

missão    

comunidade 
envolvente 

sensibilizar   

Juntas de Freguesia 
de Massarelos e 
Miragaia 

parceria   

Fundação autonomizar   

novo edifício construção   

acessibilidade   pública 

Museu do 
Carro Eléctrico 

Serviços técnicos qualificar   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

captar novos públicos 
fidelização 

 novos 

visitantes/utilizadores aumentar nº   

3ª idade menos utilizam segmentos de 
mercado que 
menos utilizam 
o Museu 

 

comunidade 
envolvente 

sensibilizar  envolvente 

mediação não públicos 
dinamização 

mediação e 
dinamização 
das relações 
com os não 
públicos 

 

famílias manutenção   

escolas divulgação   

público escolar aumento  escolar 

públicos com 
deficiências visuais 

visitas orientadas  deficiências 
visuais 

3ª idade visita/interpretação   

Públicos 

não públicos visita/interpretação   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

mediação Serviços 
educativos 

públicos 
dinamização 
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mediação não públicos 
dinamização 
manutenção famílias 
produção 

manutenção e 
produção de 
programas para 
famílias 

 

Anos festeja   

dinamização visitas guiadas 
acompanhamento 

  

visitas oficina    

escolas divulgação  divulgação do 
MCE junto das 
escolas 

 

implementação 
divulgação 

visitas orientadas 

manutenção 

  

implementação 
divulgação 

3ª idade 

manutenção 

  

implementação 
divulgação 

visita/interpretação 

manutenção 

  

não públicos programa   

captação novos públicos 
fidelização 

  

oficinas/workshops dinamização   

 

públicos com 
deficiências 
visuais 

programas   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

principal renovação  principal Exposições 
 temporárias apostas  temporárias 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

compete Serviço de 
Gestão de 
Colecções implementação 

 cuidadosa 

boas práticas implementação   

artefactos compõem   

inventariação documentação 
catalogação 

 regressiva 

empréstimo regime de   

implemantação Política e 
Práticas de 
Gestão de 
Colecções do 
MCE 

manutenção 

  

arquivo de 
imagens digitais 

digitalização   

Colecção 
 

espólio enriquecimento acções de  
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fotográfico sensibilização sensibilização 
para 
enriquecimento 
do espólio 
fotográfico 

limpeza carros eléctricos 
manutenção 

 colecção 
principal 

recuperação veículos 
incorporar 

política de 
intervenção para 
recuperação de 
veículos que 
venham a 
incorporar a 
colecção 

futura 

depósito regime de   

carregamento In – Ate Plus 
divulgaação 

  

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Comunicação 
 

Serviço de 
comunicação e 
imagem 

opera   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Serviço de 
comunicação e 
imagem 

opera  transversal 

criação linha editorial 
lançamento 

  

página web implementação  nova 

elaboração Guia de 
Protecção ao 
Prestígio do 
Museu do Carro 
Eléctrico 

implementação 

  

 renovação   

Imagem 
 

loja dinamização   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Arquivo Distrital 
do Porto 

estabelecimento   Parcerias 
 

instituições 
congéneres 

estabelecer   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

POC apresentação de 
candidatura 

  

PAQM candidaturas a 
apresentar 

  

Financiamento 
 
 

patrocínios angariação   



Museus: Objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 93 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

compete 

gestão 

Centro de 
Documentação e 
Arquivo 

manutenção 

  

biblioteca 
temática 

  pequena 

actividades promovidas todas as 
actividades 
promovidas pelo 
MCE 

 

Fundo 
documental da Cª 
Carris de Fe 
STCPerro do 
Porto 

   

Porbase 5 disponibilização  interface web 
base de dados criação   
processos 
individuais 

   

Arquivo Distrital 
do Porto 

estabelecimento 
de parceria 

  

organização 
conservação 

Documentação 
 

fundos 
documentais 

disponibilização 

  

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Dia dos 
Eléctricos 

programa de 
animação de rua 

 Rrealização 
ímpar 

Exposição  renovação  principal 
V Ciclo Noites de 
Massarelos 

acolher o MCE vai 
acolher concertos 
de música nas 
suas instalações 

 

transformação de 
um carro 
eléctrico em 
câmara 
fotográfica 
circular 

Fotoeléctrico 

oferecer 

 circulante e 
visitável 

recolha de 
memória 
fotográfica 

Eventos 
 

Percursos do 
Eléctrico 

organizar 

 exposição 
temporária  
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PARTE III 
POLÌTICA EDUCACIONAL 
 
A 
Da ideia ao Museu (1989 – 1997) 
 
Nota: Não existem documentos específicos sobre esta temática neste período. 
 
B 
A viragem (1997) 
 
Nº 15 
documento Museu do Carro Eléctrico 

Serviços Educativos 
Nº páginas  1 
data Julho 1998 
autor Olga Marília 
 
 
 

Anexo XLIII 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo “memória colectiva” 1 
Características -  
Colecções “espólio de que dispõe, sendo este 

actulamente constituído po 23 viaturas” 
1 

Esruturas -  
 
Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão -  
Funções -  
 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “”proporciona visitas guiadas às escolas” 1 
Públicos do Museu -  
 
Categoria: Política educacional 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política educacional “consciente da importância que assume uma 

abordagem directa com o objecto em estudo” 
“proporciona visitas guiadas às escolas” 
visitas “preparadas atempadamente” 
“tenhamos em consideração os temas que as 
escolas... gostariam de ver abordados” 

4 

Objectivos “reforço pedagógico ao ensinar a observar e 
a interpretar, a debater ideias e a confrontar 
opiniões” 

1 

Características   
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Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
A implementar -  
Rotas a corrigir -  
Públicos-alvo -  
Prioridades -  
 
 

Anexo XLIV 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
Central Termoeléctrica 1 
carro eléctrico 1 
Museu do Carro Eléctrico / Museu 3 
STCP, SA 1 
estudo 2 
preservação 1 
conservação 1 
divulgação 1 
espólio 1 
viaturas 1 
restauradas 1 
património cultural 1 
memória colectiva 1 
Porto 2 
Serviços Educativos 4 
objectivos 2 
programas curriculares 1 
visitas 2 
guiadas 1 
escolas 2 
reforço pedagógico 1 
ensinar 1 
observar 1 
interpretar 1 
debater 1 
ideias 1 
confrontar 1 
opiniões 1 
temas 1 
professores 1 
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Anexo XLV 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Massarelos    

importância  importância 
enorme na vida e 
história do carro 
eléctrico 

enorme 

1915 data   

MCE instalado   

Central 
Termoeléctrica 

STCP propriedade da   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

STCP propriedade da  

estudo  

preservação  

conservação  

espólio 

divulgação 

o MCE tem como 
objectivo o 
estudo... do 
espólio de que 
dispõe 

 

Museu do Carro 
Eléctrico 

Serviços 
Educativos 

   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

viaturas restauradas 23 viaturas de 
que dispõe, 
restauradas nas 
oficinas da 
empresa 

 

património 
cultural 

 tão valioso 

memória 
colectiva 

 

porque 
influenciou o 
traçado urbano 
da cidade do 
Porto 

 

Espólio 
 

objecto Em estudo   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

visitas guiadas proporciona proporciona 
visitas guiadas às 
escolas 

 

visitas  escolas 

reforço 
pedagógico 

proporciona 
visitas guiadas às 
escolas 

 

ideias debater   

opiniões confrontar   

Serviços 
educativos 
 

ensinar a observar e a 
interpretar 
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Nº 16 
documento Museu do Carro Eléctrico 
Nº páginas  1 
data Julho 1998 
autor Olga Marília 
 
 

Anexo XLVI 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo “acolhe uma colecção de 23 viaturas” 

“conciliando património cultural com 
progresso... evitando a destruição de uma 
herança cultural que deverá ser transmitida 
às gerações futuras” 

2 

Características -  
Colecções “acolhe uma colecção de 23 viaturas” 1 
Esruturas -  
 
Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão “evitando a destruição de uma herança 

cultural que deverá ser transmitida às 
gerações futuras” 

1 

Funções “teimando em preservar a sua (do carro 
eléctrico) memória” 

1 

 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “colocam à disposição das escolas” 1 
Públicos do Museu -  
 
Categoria: Política educacional 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política educacional “tendo em vista essa transmissão cultural” 

“teimando em preservar a sua memória (dos 
carros eléctricos)” 

2 

Objectivos “evitando a destruição de uma herança 
cultural que deverá ser transmitida às 
gerações futuras” 

1 

Características -  
 
Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
A implementar -  
Rotas a corrigir -  
Públicos-alvo -  
Prioridades -  
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Anexo XLVII 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
transporte(s)  4 
transporte(s) público(s) 3 
Porto 4 
Museu do Carro eléctrico 3 
carro(s) eléctrico(s) 4 
carro americano 2 
automóvel 1 
regras de trânsito 1 
passageiros 1 
veículos 1 
memória 1 
núcleo museológico 1 
STCP, SA 1 
viaturas 1 
restauradas 1 
património cultural 2 
passado 1 
progresso 1 
herança cultural 1 
gerações futuras 1 
cultural 3 
Serviços Educativos 2 
interdisciplinares 1 
alunos 1 
estudantes 1 
escolas 2 
área-escola 1 
projecto 1 
 
 

Anexo XLVIII 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

fenómeno não foi a origem e 
evolução do 
transportes 
públicos no Porto 
não foi um 
fenómeno isolado 

isolado 

contexto 
internacional 

inserido   

Revolução 
Industrial 

ponto de partida   

Transporte 
público 

revolução dos 
transportes 

inicia-se a revolução dos 
transportes inicia-
se com a 
máquina a vapor 
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carro eléctrico substituiu carro eléctrico 
substituiu, entre 
outros meios de 
transporte, o 
americano 

 

regras de trânsito inexistência  

passageiros aumento do 
número 

 

energia cortes 

dificuldades à 
circulação dos 
carros eléctricos 

sucessivos 

veículos    

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

núcleo 
museológico 

teimando em 
preservar 

núcleo 
museológico 
teimando em 
preservar a 
memória do carro 
eléctrico 

 

STCP, SA é propriedade da   

23 viaturas acolhe   

património 
cultural 

tornou-se uma 
referência 

 valioso 

passado análise   

herança cultural    

Museu do carro 
Eléctrico 

Serviço 
Educativo 

   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Museu do Carro 
Eléctrico 

   

interdisciplinares assume assume enorme 
importância a 
convergência das 
abordagens 
interdisciplinares 

enorme 

alunos visitaram elevado nº de 
alunos que 
visitaram o 
Museu no ano de 
97/98 

elevado número 

Serviço 
Educativo 
 

escolas colocam à 
disposição 

colocam á 
disposição das 
escolas um 
conjunto de 
actividades para 
o tema dos 
transportes na 
área escola 
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Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

viaturas acolhe   

 restauradas   

 mantendo 
fielmente 

mantendo 
fielmente a traça 
original 

 

património 
cultural 

  valioso 

Colecção 
 

referência tornou-se uma pelas suas 
especificidades 
este património 
tornou-se uma 
referência em 
alguns meios 
internacionais 

 

 
 
 
 
 
Nº 17 
documento Os Serviços Educativos do Museu do Carro 

Eléctrico 
Nº páginas  2 
data Ano lectivo 1999/2000 
autor  
 
 

Anexo XLIX 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo -  
Características “”visto o carro eléctrico não existir por si 

próprio, ele terá que ser explicado 
integrando-o num determinado contexto que 
justifica o seu apaecimento” 

1 

Colecções “visto o carro eléctrico não existir por si 
próprio” 

3 

Estruturas -  
 
Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão -  
Funções -  
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Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “actividade dirigida a um público 

essencialmente escolar” 
“os grupos escolares terão oportunidade de 
participar numa visita orientada” 
“existe a possibilidade das escolas alugarem 
carros eléctricos” 

8 

Públicos do Museu “até agora, a sua actividade dirigida a um 
público essencialmente escolar” 

1 

 
Categoria: Política educacional 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política educacional “os serviços educativos de uma instituição 

museológica são os responsáveis por 
estabelecer a ligação entre o museu e a 
comunidade”  
“preocupação em adaptar o discurso em 
função destas especificidades” 

2 

Objectivos “facilitar o acesso do público ao 
conhecimento e compreensão do... espólio 
do museu... tornando-os geradores de 
informação” 
“transmitir a aquisição, não da aprendizagem 
dos museus enquanto conceito, mas do 
contexto sociocultural dessa aprendizagem” 
“pretende situar os carros eléctricos num 
cenário historicamente construído” 
“contextualizar os visitantes num espaço-
tempo” 
“os SE têm em vista a renovação da sua 
metodologia de aproximação ao público” 

5 

Características “local privilegiado para uma aprendizagem 
interdisciplinar, que poderá ser utilizado como 
um centro de recursos para professores e 
alunos” 
“interessa realmente imprimir uma certa 
dinâmica aos grupos iniciando o diálogo, 
para que sejam debatidas ideias, 
confrontadas opiniões” 
“torna-se difícil arranjar um discurso 
uniformizador que seja apreendido por todos 
os segmentos” 

3 

 
Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
A implementar -  
Rotas a corrigir -  
Públicos-alvo -  
Prioridades -  
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Anexo L 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
Serviços educativos 4 
Museu do Carro Eléctrico / Museu 9 
instituição museolóica 1 
comunicação 1 
colecções 1 
público 6 
acesso 1 
conhecimento 1 
objectos 4 
documentos 1 
espólio 1 
informação 1 
público escolar / grupos escolares 3 
interdisciplinar 1 
professores 1 
alunos 3 
centro de recursos 1 
museus 1 
carro(s) eléctrico(s) / eléctrico 8 
contexto 2 
cenário 1 
historicamente 1 
lugar / espaço 2 
tempo 2 
sociedade 1 
objectivo(s) 2 
visitantes 1 
contextualizar 1 
Porto 2 
mobilidade 1 
pessoas 1 
dinamismo social 1 
progresso tecnológico 1 
vias de comunicação 1 
meios de transporte 1 
grupos 3 
dinâmica 1 
diálogo 1 
ideias 1 
opiniões 1 
conclusões 1 
escolas 2 
discurso 3 
visita 4 
atrair 1 
despertar 1 
prazer 1 
desfrutar 1 
descobertas 2 
reflexivo 1 
raciocínio 1 
aprendizagem 4 
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estudantes 1 
aproximação 1 
observação 1 
experiência 2 
vivenciou 1 
interpretação 1 
visitas guiadas 1 
 

Anexo LI 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

instituição 
museológica 

são os 
responsáveis 

os Se de uma 
instituição 
museológica são 
os responsáveis  
pela ligação com 
o público 

 

público devem facilitar o 
acesso 

facilitar o acesso 
ao conhecimento 
e à compreensão 

 

Serviços 
Educativos 

MCE tem desenvolvido 
a sua actividade 

  

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

visitas guiadas    

Serviços 
Educativos 

   

Museu do Carro 
Eléctrico 

objectos e 
documentos 

constituem objectos e 
documentos 
constituem o 
espólio do museu 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

essencialmente SE tem dirigido a 
sua actividade a 
um público 
essencialmente 
escolar 

 

estabelece 
relação 

  

público escolar 

pretende-se 
transmitir a 
aquisição 

do contexto 
sociocultural de 
aprendizagem 

 

visitantes contextualizar   

alunos quando 
confrontamos 

 nossos 

grupos imprimir uma 
certa dinâmica 

 certa dinâmica 

Público 
 

escolas    
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diferentes faixas 
etárias 

tendo presente  diferentes 

segmentos adaptar o 
discurso 

 especificidades 

visita  sempre 
conduzida de 
forma simples 

novos 

despertar   

desfrutar   

descobertas   

mais novos 

atrair atenção   

visita ao museu  2º e 3º ciclo 

orientada no 
sentido reflexivo 

  

alunos do 2º e 3º 
ciclo 

apelamos ao 
raciocínio 

  

estudantes do 
secundário 

apelam  a uma 
abordagem mais 
elaborada 

secundário 

aproximação   público 

renovação da 
sua metodologia 

SE têm em vista 
a renovação da 
sua metodologia 
relativamente aos 
grupos 

 

grupos escolares terão 
oportunidade de 
participar 

 escolares 

promoção da 
descoberta 

promoção da 
descoberta 
dentro do museu 
substituindo a 
aula 

 

observação 
directa 

dos objectos  

facilitando a 
interpretação 

  

alunos 

vivenciou no Museu  

existe a 
possibilidade 

escolas 

alugarem 

possibilidade de 
as escolas 
alugarem carros 
eléctricos 

 

público   tão heterogéneo 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

objectos relação  afectiva 

carros eléctricos pretende situar situar os carros 
eléctricos num 
cenário 
historicamente 
construído 

 

terá que ser 
explicado 

  

Colecções 
 

carro eléctrico 

integrando-o   
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Nº 18 
documento Museu do Carro Eléctrico 

Serviços Educativos 
Nº páginas  1 
data Ano lectivo 2000/2001 
autor Olga Marília 
 

Anexo LII 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo -  
Características “está instalado num edifício grandioso que 

nos reporta à arquitectura do ferro e que foi 
reutilizado e adaptado à sua nova função” 
“é um espaço difusor da cultura económica e 
social da cidade do Porto” 
“pretendendo ser também um agente 
potenciador da consciência histórico-cultural 
de utilização colectiva” 

3 

Colecções “a sua colecção integra... que retratam com 
todo o rigor” 

1 

Estruturas “Serviços educativos pretendem divulgar” 1 
 
Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão -  
Funções -  
 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “A marcação da visita para grupos escolares” 3 
Públicos do Museu -  
 
Categoria: Política educacional 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política educacional -  
Objectivos “os SE pretendem divulgar a existência deste 

espaço museológico e da sua colecção como 
uma extensão aos programas curriculares” 

1 

Características “visita com duração máxima de 50 minutos” 
“podendo as escolas, se o desejarem, alugar 
carros eléctricos” 

2 

 
Categoria: Política do Museu 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
A implementar -  
Rotas a corrigir -  
Públicos-alvo -  
Prioridades -  



Museus: Objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 106 

Anexo LIII 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
escola 1 
visitas 3 
pedagógico 1 
espaço museológico 1 
programas curriculares 1 
ensino 1 
carro(s) eléctrico(s) 2 
meio de transporte 1 
grupos escolares 1 
Museu do carro Eléctrico 2 
Serviço educativo 3 
Porto 2 
edifício 1 
espaço difusor 1 
cultura 1 
agente potenciador 1 
consciência histórico-cultural 1 
colectivo 1 
colecção 2 
veículo 1 
transportes públicos 1 
viatura 1 
 
 
 
 

Anexo LIV 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

rio Douro junto   

edifício   grandioso 

espaço difusor   difusor 

Cidade do Porto  

espaço difusor da 
cultura 
económica e 
social da cidade 
do Porto 

 

agente 
potenciador 

 agente 
potenciador da 
consciência 
histórco-cultural 
de utilização 
colectiva 

potenciador 

espaço 
museológico 

  museológico 

Museu do Carro 
Eléctrico 

colecção divulgar a o museu e a sua  
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programas 
curriculares 

existência como colecção como 
uma extensão 
aos programas 
curriculares 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

carro americano 
carros eléctricos 
zorras 
carros de apoio 

integra 

fotografias 
documentos 
artefactos 

retratam 

  Colecções 

colecção extensão dos programas 
curriculares 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Serviços 
educativos 

pretendem 
divulgar 

a existência do 
museu e da sua 
colecção 

 

visita duração  máxima de 50 
minutos 

se desejarem escolas 
alugar 

se as escolas 
assim o 
desejarem 
podem alugar 
carros eléctricos 

 

marcação da 
visita 

Serviços 
Educativos 
 

grupos escolares 

deverá ser 
efectuada prévia 
e 
atempadamente 
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Nº 19 
documento Museu do Carro Eléctrico – Serviços 

Educativos 
Nº páginas  1 
data 2002 (?) 
autor Olga Marília e Inês Ferreira 
 
 
 

Anexo LV 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo   
Características “junto ao rio Douro, instalado num edifício 

grandioso que nos reporta à arquitectura do 
ferro e que foi reutilizado e adaptado à sua 
nova função” 

1 

Colecções “ a sua colecção integra... que retratatm a 
evolução...” 

1 

Esruturas “Serviços educativos pretendem divulgar” 1 
 
Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão -  
Funções -  
 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “pack educativo que esperamos que possa 

ajudar as escolas” 
5 

Públicos do Museu -  
 
Categoria: Política educacional 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política educacional -  
Objectivos “os SE pretendem divulgar a existência deste 

espaço museológico e da sua colecção” 
 

Características “O SE preparou um pack educativo que... 
possa ajudar as escolas” 
“para além das visitas com carácter geral o 
museu oferece visitas temáticas” 

2 

 
Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
A implementar -  
Rotas a corrigir -  
Públicos-alvo -  
Prioridades -  
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Anexo LVI 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
Museu do Carro Eléctrico / Museu 8 
Serviço educativo 4 
edifício 1 
colecção 1 
carro(s) eléctrico(s) 5 
viaturas 1 
divulgar 1 
espaço museológico 1 
programas curriculares 1 
ensino 1 
visita 7 
professores 2 
alunos 1 
pack educativo 1 
escolas 2 
grupos 2 
meio de transporte 1 
crianças 3 
visitas temáticas 1 
visita-oficina 1 
oficina 1 
Grupos escolares 1 
 

Anexo LVII 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

rio Douro junto   

edifício grandioso   grandioso 

colecção retratam  sua 

Serviços 
Educativos 

pretendem 
divulgar 

os SE pretendem 
divulgar a 
existência deste 
museu e sua 
colecção 

 

visita visita   

visitas temáticas oferece  temáticas 

viagem usufruir as escolas 
podem alugar 
carros eléctricos 
usufruindo de um 
a viagem nele  

 

visitas-oficina dispõe   

Museu do Carro 
Eléctrico 

escolas visita   
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Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Serviços 
Educativos 

pretendem 
divulgar 

os SE - divulgar a 
existência deste 
museu e sua 
colecção 

 

 extensão dos programas 
curriculares 

 

preparou educativo Pack educativo 

possa ajudar 

SE preparou 
pack educativo 
para ajudar as 
escolas 

 

escolas    

visitas tem cada visita tem a 
duração máxima 
de 50 minutos 

duração máxima 
de 50 minutos 

visita marcação   

visitas-oficina dispõe   

Serviços 
Educativos 

visitas temáticas oferece   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

carro americano   

carros eléctricos   

zorras   

carros de apoio 

integra 

  

fotografias   

documentos   

Colecção 
 

artefactos 

retratam 

  

 
Unidade de 
registo 
 

Associações modo explicações qualificadores 

possa preparar professor 

poderá escolher 

para professor 
preparar visita ao 
museu / escolher 
o tema 

 

alunos visita ao museu  

escolas tirarem escolas tirarem 
melhor proveito 
possível da visita 

 

voltar grupo 

visitar 

visitas temáticas 
para que mesmo 
grupo volte 

 

se desejarem   escolas 

podendo alugar   

grupos de 
crianças 

participam em oficinas de 
expressão 
plástica 

até 10 anos 

Públicos 
 

grupos escolares marcação da 
visita prévia a 
atempadamente 
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Nº 20 
documento Exmº Sr. Director Regional da Educação do 

Algarve 
Nº páginas  1 
data S/ data 
autor  
 

Anexo LVIII 

1. Análise temática categorial 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo   
Objectivos “tem como principais objectivos o estudo, 

preservação, conservação e divulgação do 
espólio de que dispõe” 

1 

Características “instalado na antiga central termo-eléctrica de 
Massarelos” 
“propriedade da STCP,SA” 
“tão valioso património cultural faz parte da 
memória colectiva de um povo” 

3 

Colecções “sendo este (espólio) constituído por 23 
viaturas” 

1 

Esruturas “os Serviços educativos...” 1 
 
Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão -  
Funções -  
 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “pretendem agora alargar a divulgação... às 

escolas da zona Sul” 
1 

Públicos do Museu “mantido uma intensa actividade ligada ás 
escolas da zona Norte” 

1 

 
Categoria: Política educacional 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política educacional -  
Objectivos -  
Características -  
 
Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
A implementar -  
Rotas a corrigir -  
Públicos-alvo -  
Prioridades -  
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Anexo LIX 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
Museu do Carro Eléctrico 3 
STCP, AS 1 
Massarelos 1 
objectivos 1 
preservação 1 
conservação 1 
divulgação 2 
espólio 1 
viaturas 1 
restauradas 1 
património cultural 1 
memória colectiva 1 
Porto 1 
Serviço educativo 1 
escolas 2 
 

Anexo LX 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Central termo-
eléctrica de 
Massarelos 

instalado   

STCP, SA propriedade da   

estudo   

preservação   

conservação   

objectivos 

divulgação   

espólio dispõe dispõe de um 
espólio 
constituído por 
23 viaturas 

 

Museu do Carro 
Eléctrico 

Serviços 
Educativos 

   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

constituído por 
restauradas 

23 viaturas 

mantendo as 
características 
originais 

  

espólio dispõe   

património 
cultural 

  valioso 

Colecção 

memória 
colectiva 

faz parte da   
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Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

actividade têm mantido  intensa 

Escolas da zona 
norte 

ligada actividade ligada 
às escolas da 
zona norte 

 

Serviços 
Educativos 
 

Escolas da zona 
sul 

pretendem 
alargar a 
divulgação 

  

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Escolas da zona 
norte 

ligada actividade ligada 
a estas escolas 

 

Escolas da zona 
sul 

alargar a 
divulgação 

  

Públicos 
 

    

 
 
 
 
Nº 21 
documento À Comunicação Social 
Nº páginas  1 
data 3 Julho 2001 
autor Inês Ferreira e Olga Marília 
 
 

Anexo LXI 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo -  
Características -  
Colecções -  
Esruturas -  
 
Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão -  
Funções -  
 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “para grupos com marcação... oferece” 7 
Públicos do Museu -  
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Categoria: Política educacional 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política educacional -  
Objectivos -  
Características “programa de actividades para o próximo ano 

lectivo” 
1 

 
Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
A implementar -  
Rotas a corrigir -  
Públicos-alvo -  
Prioridades -  
 
 

Anexo LXII 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
Museu do carro eléctrico / museu 3 
divulgar 1 
comunicação social 2 
visitas temáticas 1 
grupos 1 
Serviço educativo 1 
manuseamento 1 
deficiência visual 1 
família 2 
oficinas 2 
crianças 2 
eléctricos 2 
aniversário 1 
 
 

Anexo LXIII 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Museu do Carro 
Eléctrico 

Serviço 
Educativo 

oferece para grupos com 
marcação 

 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Museu do Carro 
Eléctrico 

do   Serviços 
Educativos 
 programa de 

actividades 
gostaria de 
divulgar 

 próximo ano 
lectivo 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 
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comunicação 
social 

gostaria divulgar 
junto de 

  

grupos  oferece  com marcação 

pessoas com 
deficiência visual 

  com deficiência 
visual 

famílias oficinas   

oficinas   

Públicos 
 

crianças 

festas de 
aniversários 

  

 
 
 
 
Nº 22 
documento Exmº Sr. Presidente da Junta de reguesia 
Nº páginas  1 
data 28 Novembro 2001 
autor Serviço Educativo 
 
 

Anexo LXIV 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo -  
Características “tem vindo a aumentar... o leque de oferta de 

programas e material de apoio” 
“programas fossem divulgados” 
“criamos uma bolsa de monitores que nos 
dão apoio” 

3 

Colecções -  
Esruturas -  
 
Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão -  
Funções -  
 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “programação para o público mais jovem” 3 
Públicos do Museu -  
 
Categoria: Política educacional 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política educacional -  
Objectivos -  
Características “leque de ofertas de programas e material de 

apoio para crianças, quer no âmbito da visita 
escolar, quer no âmbito da visita com a 
família” 

3 
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Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
A implementar -  
Rotas a corrigir -  
Públicos-alvo -  
Prioridades -  
 
 

Anexo LXV 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
Museu do carro Eléctrico / Museu 3 
programas 4 
material de apoio 2 
criança 2 
visita escolar 1 
visita 2 
família 2 
grupos 1 
oficinas temáticas 1 
exposição 1 
packs educativos 1 
guia 1 
público 1 
programação 1 
jovens 1 
divulgados 1 
interessados 1 
divulgação 2 
monitores 2 
Serviço educativo 1 

 

Anexo LXVI 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

programas e 
material de apoio 

tem vindo a 
aumentar o leque 
de oferta 

  

visitas orientadas para grupos  

programas 
específicos 

oferecemos  específicos 

programação  para o público 
mais jovem 

 

dão apoio   bolsa de 
monitores aumentar nº   

Museu do carro 
Eléctrico 

Serviços 
educativos 
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Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

crianças oferta de programas e 
material de apoio 

 

escolar visita   

família visita   

grupos oferecemos   

público mais 
jovem 

programação 
para 

 Mais jovem 

interessados  divulgar 
programas junto 
dos interessados 
na freguesia 

 

Público 

procura tem crescido  significativamente 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

visitas  orientadas  orientadas 

programas oferecemos  específicos 

Actividade 
 

oficinas oferecemos  temáticas 

 
 
 
 
 
 
Nº 23 
documento Museu do Carro Eléctrico do Porto (Lares de 

3ª idade) 
Nº páginas  1 
data 1999 (?) 
autor  

Anexo LXVII 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo   
Objectivos  “tem como principais objectivos o estudo, 

preservação, conservação e divulgação do 
espólio de que dispõe” 

1 

Características “instalado na antiga central termo-eléctrica de 
Massarelos” 
“propriedade da STCP,SA” 
“tão valioso património cultural faz parte da 
memória colectiva de um povo” 
“os carros eléctricos revelaram-se... espaços 
sociais privilegiados de convívio” 

4 

Colecções “sendo este (espólio) constituído por 23 
viaturas” 

1 

Estruturas “os Serviços educativos...” 1 
- 
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Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão -  
Funções -  
 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “pessoas idosas... pretendemos ser 

intervenientes e ter um papel mais activo 
junto da comunidade” 

1 

Públicos do Museu -  
 
Categoria: Política educacional 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política educacional “conscientes de que a informação e a cultura 

devem ser dirigidas à população em geral e 
não apenas ao público escolar” 

1 

Objectivos “divulgar a existência deste espaço 
museológico e a sua colecção como mais um 
local a visitar” 

1 

Características -  
 
Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
A implementar -  
Rotas a corrigir -  
Públicos-alvo -  
Prioridades -  
 
 

Anexo LXVIII 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
Museu do Carro Eléctrico 2 
Porto 2 
Massarelos 1 
história 1 
carro eléctrico 2 
STCP, SA 1 
estudo 1 
preservação 1 
visita de grupo 1 
conservação 1 
divulgação 1 
espólio 1 
viaturas 1 
restauradas 1 
património cultural 1 
memória colectiva 1 
Ppessoas idosas 1 
comunidade 1 
visitas guiadas 2 
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intervenientes 1 
Serviço educativo 1 
informação 1 
cultura 1 
população 1 
público escolar 1 
divulgar 1 
espaço museológico 1 
colecção 1 
visitar 1 
 
 
 

Anexo LXIX 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Porto    

central termo-
eléctrica 

instalado  antiga 

STCP, SA propriedade da   

estudo  

preservação  

conservação  

objectivos 

divulgação 

do espólio de que 
dispões 

 

espólio dispõe   

Museu do Carro 
Eléctrico 

local a visitar   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

intervenientes   

papel mais cativo  

junto da 
comunidade mais activo 

   conscientes 

 divulgar o museu e sua 
colecção 

 

Serviços 
Educativos 

visitas guiadas marcação  guiadas 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

espólio dispõe   

constituído   

restauradas 

23 viaturas 

mantendo as 
características 
originais 

  

Colecção 
 

património 
cultural 

  valioso 
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memória 
colectiva 

faz parte   

revelaram-se CE revelaram-se 
espaços sociais 
de convívio 

por excelência carros eléctricos 

exercendo  enorme fascínio 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

pessoas idosas acolhem   

população em 
geral 

dirigidas Iinformação e 
cultura dirigidas à 
população em 
geral 

 

Públicos 
 

público escolar não apenas 
dirigido a  

a informação e a 
cultura não 
devem apenas 
ser dirigidas a 
este público 

 

 
 
 
 
Nº 24 
documento Programa para a Terceira Idade 
Nº páginas  1 
data 2003 (?) 
autor Olga Marília 

Anexo LXX 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo   
Características “está instalado num edifício grandioso que 

nos reporta à arquitectura do ferro e que foi 
reutilizado e adaptado à sua nova função” 
“é um espaço difusor da cultura económica e 
social da cidade do Porto” 
“pretendendo ser também um agente 
potenciador da consciência histórico-cultural 
de utilização colectiva” 

3 

Colecções “a sua colecção integra... que retratam com 
todo o rigor” 

1 

Esruturas “Serviços educativos pretendem divulgar” 1 
 
Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão -  
Funções -  
 



Museus: Objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 121 

 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “ocupar os seus idosos, o MCE vem divulgar 

este espaço como um local a visitar e 
conhecer” 

1 

Públicos do Museu -  
 
Categoria: Política educacional 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política educacional -  
Objectivos -  
Características “este convívio informal vai permitir a cada 

uma das partes (re)visitar o passado, tido 
como um fiel depositário de um património de 
memórias que pretendemos partilhar” 
“idealizamos um programa para este público 
específico” 

2 

 
 
Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
A implementar -  
Rotas a corrigir -  
Públicos-alvo -  
Prioridades -  
 
 

Anexo LXXI 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
3ª idade 1 
Museu do Carro Eléctrico / Museu 5 
reviver 1 
passado 2 
Porto 3 
edifício 1 
espaço difusor 1 
cultura 1 
agente catalizador 1 
património 1 
memórias 1 
partilhar 1 
programa 2 
público específico 1 
grupo 1 
consciência histórico-social 1 
colectiva 1 
colecção 1 
transporte público 1 
veículo 1 
carros (eléctricos) 3 
viaturas 1 



Museus: Objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 122 

visitas / visitar 4 
idosos 1 
divulgar 1 
(re)visitar 1 
Serviço educativo 1 
 
 

Anexo LXXII 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações associações 

rio Douro junto   

edifício   grandioso 

espaço difusor   espaço difusor da 
cultura 
económica e 
social do Porto 

difusor 

Cidade do Porto    

agente 
catalizador 

 agente 
catalizador da 
consciência 
histórco-cultural 
de utilização 
colectiva 

potenciador 

espaço 
museológico 

  museológico 

colecção divulgar a 
existência como 

o museu e a sua 
colecção como 
uma extensão 
aos programas 
curriculares 

 

convívio   informal 

programas 
curriculares 

   

visitar local 
conhecer 

  

Museu do Carro 
Eléctrico 
 
 

memórias Pretendemos 
partilhar 

Museu como 
depositário de 
memórias para 
partilhar 

fiel depositário 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

programa idealizamos idealizado 
programa para 
público 
específico - 
idosos 

 

 divulgar   

 visitar   

 partilhar   

Actividades 

 (re)visitar   
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 conhecer   

visita marcação   

visita orientada orientada ao museu  

viagem de 
eléctrico 

  

lanche 

inclui 

  

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

carro americano 
carros eléctricos 
zorra 
carros de apoio 

integra  

fotografias 
documentos 
artefactos 

 

 

troleicarros  dos primeiros 
carroção 

retratam com 
rigor 

  
colecção extensão dos programas 

curriculares 
 

Colecções 

viaturas   seculares 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

idosos ocupar   

público 
específico 

  específico 

grupo    

Públicos 
 

pessoas    

 
 
 
 
Nº 25 
documento Serviços Educativos no Museu 
Nº páginas  11 
data 9 Abril 1998 
autor Olga Marília 
 
 

Anexo LXXIII 

1. Análise temática categorial 
 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo “transportes público” 1 
Características “pretende-se que o museu seja um espaço 

interactivo de convívio” 
1 

Colecções -  
Esruturas -  
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Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão -  
Funções “reforço cultural (das escolas)... ensinando a 

observar e a interpretar, a debater ideias e a 
confrontar opiniões” 
“o sistema de relações que se desenvolve 
com as escolas pode contribuir para a 
formação integrada dos estudantes numa 
sociedade que cada vez mais se apela a um 
saber pluridisciplinar” 

2 

 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “numa primeira abordagem a nossa 

intervenção deve ser efectuada apenas junto 
das escolas” 
“escolas, como placas giratórias do sistma, 
onde a reprodução social é valor dominante, 
constituem-se como um local privilegiado em 
que a nossa acção pode ter um papel 
fundamental na formação equilibrada e 
consciente dos alunos” 

6 

Públicos do Museu -  
 
Categoria: Política educacional 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política educacional “a criação dos SE no museu integra-se no 

espírito de participação e envolvimento na 
comunidade” 

1 

Objectivos “difusão de uma mensagem ... os percursos 
históricos, a função utilitária dos objectos e 
sua dimensão simbólica” 
“convidá-los (alunos) a envolver-se em 
tarefas que a todos enriquecerá, tendo 
sempre presente o enquadramento do museu 
na esteira do transporte público” 
“contactem algumas escolas... no sentido de 
avaliarmos o seu interesse em participar 
neste nosso projecto” 
“numa primeira fase... trabalhar com poucas 
escolas” 
“dirigir a nossa atenção especialmente para 
estas duas áreas (Gaia e Porto)” 
“projecto final... presente nos 
estabelecimentos de ensino antes de 
terminar o ano lectivo” 

6 

Características “SE abarcam todo o tipo de interacção que 
se pode estabelecer com o meio e seus 
actores” 

1 

 
Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
A implementar  

“tendo como horizonte a participação/acção 
na comunidade onde nos integramos” 

1 
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Rotas a corrigir -  
Públicos-alvo -  
Prioridades -  
 
Nota: 
Neste documento a análise temática incidiu prioritariamente sobre os temas “contextualização” 
e “objectivos”, por se considerar que o tema “actividades a desenvolver” é mais específico para 
cada tipo de público e também repete mais conceitos e ideias entre cada proposta específica 
para cada público-alvo. Por outro lado, sendo os dois textos analisados mais generalistas e de 
enquadramento, veiculam as ideias principais de todo o documento. 
 
 

Anexo LXXIV 

2. Análise formal por enunciação 
 
Tópico Nº de ocorrências 
Massarelos 3 
cultural 3 
história 12 
progresso tecnológico 1 
mensagem 1 
percursos históricos 1 
contexto 3 
objectos 1 
comunidade 3 
participar / participação 3 
património 3 
Serviço educativo 1 
Museu 15 
ensino 1 
viaturas 4 
crianças 3 
interacção 1 
actores 1 
escolas 12 
museus 2 
observar 1 
interpretar 1 
debater 1 
ideias 1 
confrontar 1 
opiniões 1 
espaço interactivo 1 
convívio 2 
Porto 4 
oficina 1 
ateliers 3 
animadores 1 
alunos 5 
professores 4 
estudantes 4 
formação 2 
pluridisciplinar 1 
TP / transporte público 5 
envolver-se 1 
área escola 3 
transportes 11 
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comunicações 3 
programas curriculares 3 
estabelecimentos de ensino 2 
CE / (carro) eléctrico 22 
visita guiada 2 
miúdos 3 
visita 1 
maletas pedagógicas 1 
jovens 1 
reclusos 1 
instituições prisionais 1 
associações deficientes 1 
deficientes 2 
emoção 1 
Centros dia 1 
lares 1 
idosos 1 
3ª idade 1 
público 1 
biblioteca temática 1 
espólio 2 
centro de documentação 1 
simulador 1 
visitantes 1 
educação 1 
mobilidade 1 
maqueta 2 
incomunicação 1 
experiência 1 
clientes 1 
pedagógica 1 
 
 

Anexo LXXV 

3. Análise estrutural 
 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

escolas desenvolve sistema de 
relações que se 
desenvolve com 
as escolas 

 

animadores   

professores   

alunos 

convívio entre 

  

contribuir para 
formação 
integrada 

 placas giratórias 
do sistema 

escolas 

  Local privilegiado 

crianças integram 1º ciclo  

Públicos  

escolas primárias convidar   
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ajudar a construir ir ao museu uma 
ou duas vezes 
por semana 
ajudar a constrir 
um eléctrico 

 

 pedir-lhes ajuda para atribuir 
nome ao eléctrico 

 

humanizem os carros 
eléctricos 

 

preencham de 
inteligência, de 
sentimentos, de 
dor consciente 

  

alunos 

que os façam 
dialogar 

  

estudantes    

visita ao museu emoção 3ª idade 
reviver o passado 

 
nostalgia 

deficientes não pode ser 
esquecido 

 segmento da 
população 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

Serviços 
educativos 

Integra-se no espírito de 
participação e 
envolvimento 

 

espaço 
interactivo 

pretende-se que 
seja 

 interactivo 

reforço cultural  das escolas cultural 

comunidade participação/acção   

conjunto trabalho   
colectivo 

sistema social não podemos 
isolar 

associar o 
património ao 
sistema social 
que o envolve 

 

espaço de 
convívio 

pretende-se que 
seja 

 convívio 

formação  relativamente às 
escolas 

integrada 

Museu 

transporte 
público 

enquadramento   

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

espírito de 
participação 

  

envolvimento  

com e na 
comunidade 

 

comunidade    

interacção    

jogo de 
influências 

  recíprocas 

ideias debater   

Serviços 
educativos 

opiniões confrontar   
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escolas intervenção 
efectuada 

1ª abordagem 
será junto das 
escolas 

numa primeira 
abordagem 

 
Unidade de 
registo 
 

associações modo explicações qualificadores 

ateliers trabalhos a 
desenvolver em 

  

projecção de 
slides 

   

puzzles construção   

palavras 
cruzadas 

   

desenhos    

labirintos construção   

carros eléctricos construção   

história em BD construir   

livrinho apresentação   

conto elaboração   

maquete recriar  tridimensional 

expressão 
dramática 

   

trabalho sobre a 
produção de 
energia eléctrica 

   

viagem virtual    

visita  ao museu  

participado 
continuado  

trabalho avaliar 
viabilidade com 
as associações 
respectivas 

com deficientes 

ajustado 

instituições 
prisionais 

constituem espaço para 
intervir 

 

reclusos contributo aos programas 
de reinserção 
social 

 

jovens desenvolver possam 
desenvolver no 
museu a sua 
capacidade 
criadora 

 

trabalhos exposição   

concurso promoção   

maletas 
pedagógicas 

pode incluir toda a 
informação 
necessária para 
as escolas 

 

 eliminar  toda a 
subjectividade 

filmes projecção   

história desenvolver   

Actividades 
 

filmes    
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II. Entrevistas 

1. Guião 

  
Características: 
Tema: Museu do Carro Eléctrico– acessibilidades/ comunicação com públicos 
periféricos 
Entrevista semi-directiva gravada 
Duração: c. 1 hora 
Entrevistados:  
  Tutela do MCE - Administração da STCP   (Adm.) 
  Direcção do MCE       (Dir.) 
  Serviços Educativos      (SE) 
  Centro Documentação - Perspectiva “histórica”  (CD)  
 

Anexo LXXVI 

 
I.  
O Museu: projecto, percurso e realidade 
Tópicos Como vê o MCE, como o caracteriza, que tipo de Museu o considera 

Que projecto (o que dele se esperava) e que realidade (o que é de facto) 
Que percurso teve o Museu / que grandes transformações apontaria (ou não) no 
Museu nestes seus 10 anos de actividade 
Identificar uma imagem distintiva do Museu 
Definir a missão do MCE 

Objectivos Caracterização do Museu e afirmação da sua missão 
Identificação do fio condutor na política de organização e gestão do Museu 

Entrevistar Adm.  X Dir.  X SE  X CD X 
 
II. 
Públicos: intenção e realidade 
Tópicos A quem se dirige o Museu 

Que percepção tem dos públicos do Museu 
Como estão representados os públicos do Museu 
O Museu tem mantido os mesmos públicos ao longo destes dez anos ou há 
alterações – o que se alterou e porque se alterou 
Até onde deve o Museu ir na abordagem dos seus públicos – que função assume 
o MCE nesta matéria / quais as suas fronteiras 

Objectivos Identificar que percepção têm dos públicos do MCE e sua representação 
Identificar objectivos da política para com os seus públicos e se está de acordo 
com a missão assumida para o MCE 
Identificar eventuais barreiras (intencionais ou não) na comunicação com os 
públicos 

Entrevistar Adm.  X Dir.  X SE  X CD X 
 
Tópicos Que política tem sido seguida para captar e fidelizar públicos, que estratégias têm 

sido adoptadas 
Que lugar se reserva para outros públicos no MCE e quais 

Objectivos Caracterização da política de públicos adoptada pelo Museu 
Entrevistar Adm.   Dir.  X SE  X CD  
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III. 
Percursos: Museu do Carro Eléctrico 2012 
Tópicos Percurso a traçar para o Museu nos próximos 10 anos, na perspectiva de 

administrador 
Objectivos Percepção da necessidade de manter ou alterar as orientações que se imprimiram 

ao Museu 
Entrevistar Adm.  X Dir.   SE   CD  
 
Tópicos Rumo que se pretende imprimir ao museu para os próximos 10 anos 

Para onde o poderá levar 
Que novas orientações 
O que há a mudar e a manter e porquê 
Identificar o percurso a seguir no Museu nos próximos 10 anos na área dos 
públicos 
Identificar áreas do Museu a investir para esse fim 

Objectivos Percepção da necessidade de manter ou alterar as orientações que se imprimiram 
ao Museu, nomeadamente na área do acolhimento e comunicação com os seus 
públicos 
Identificar que avaliação faz do trabalho do Museu com os seus públicos 

Entrevistar Adm.   Dir.  X SE   CD  
 
Tópicos Que percurso seguir no Museu nos próximos 10 anos na área dos públicos 

Que novos públicos captar e fidelizar no Museu 
Que meios serão necessários para o conseguir 
Que estratégias adoptar 
Em que áreas do Museu investir para esse fim 

Objectivos Identificar que avaliação faz do trabalho do Museu com os seus públicos 
Identificar percepção do que será necessário manter, alterar ou corrigir 
Identificar dificuldades sentidas no trabalho com os públicos 

Entrevistar Adm.   Dir.   SE  X CD   
 
Tópicos Identificar as prioridades do Museu neste momento 

E no que respeita aos seus públicos, quais as prioridades neste momento 
Definir metas a atingir no que respeita aos públicos do Museu 

Objectivos Que prioridades se estabelecem para o Museu   
Identificar que prioridade é dada à comunicação com os seus públicos e em 
particular com públicos periféricos  
Identificar qual o lugar que o acolhimento e comunicação com os públicos ocupa 
na política a seguir no Museu 

Entrevistar Adm.  X Dir.  X SE  X CD X 
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2. Administração 

 
 
Transcrição 

 

Anexo LXXVII 

 
Entrevistado Administrador 
Local Fac. Engenharia do Porto 
Data 2 de Dezembro de 2002 
 
S – Ia fazer não propriamente uma entrevista, mas com base em tópicos, mais uma 
conversa sobre o Museu do Carro Eléctrico. Dividi-a em três partes: uma em relação ao 
projecto do Museu, um bocado mais voltado para estes dez anos, até 2002; depois 
especificamente sobre os públicos do Museu; e depois, uma outra parte sobre 
perspectivas do Museu daqui para a frente, ou pelo menos que rumos é que o Museu 
estava a tomar, que rumo estava a ser impresso para se tentar seguir um caminho. Ia 
começar por lhe pedir que caracterizasse o Museu, como é que considera... como é que 
caracteriza o Museu, que tipo de Museu considera que é o Museu do Carro Eléctrico? 
 
ADM – Ah... mas... mas, como falou há bocado, como é que o caracterizo nos últimos dez 
anos, ou como é que eu vejo que ele pode ser? 
 
S – Isso ia perguntar-lhe a seguir. Mais no sentido do tipo do Museu que acha que é, o 
que é que... 
 
ADM – Bem, eu, o que... que... eu acho que aquele Museu pode ser, eu acho que aquele 
Museu pode ser um Museu de excelência, no... no... portanto, no tratamento da peça eléctrico. 
Ah... aquilo é um Museu que tem a grande vantagem de ter um património de elevadíssimo 
valor, portanto, ah... os eléctricos foram  muito diferentes ao longo da história aqui no Porto. 
Portanto, a gente olha para a peça e as peças são, são muito diferentes. Portanto, nesse 
aspecto tem, tem um valor ímpar, não é, comparado com os outros museus. E depois tem duas 
vantagens: é que aí funciona uma empresa, portanto, consegue-se fazer um... simular o 
funcionamento de um empresa, digamos, porque tem as oficinas, tem a carpintaria, tem a 
transformação da... da energia; e pode-se fazer toda a parte operacional a partir dali, porque a 
linha fica ao lado e aquela linha vai ser adjudicada ao... ao eléctrico antigo. Portanto, no fundo 
aquilo é, é... o que se pode manter ali é um operador de transporte... de transporte público, 
ah... simulado, digamos. Quer dizer, ali pode-se, de facto, reconstruir a história do... do 
transporte, mas não em termos estáticos, mas em termos, ah... dinâmicos. O que eu acho é 
que a par disso o que aquilo pode ser, é um Museu de elevadíssima qualidade e era isso que 
eu estava a tentar nos últimos anos. Que era, ah... tentar credibilizar aquele Museu como os 
grandes museus de pintura ou outros museus que tratam... portanto, têm maior cuidado 
museológico no... no tratamento do património. Portanto, a minha ideia era que, com essas 
potencialidades todas, se tivesse os recursos humanos adequados, ah... eu acho que era um 
Museu imbatível, não e. O potencial é grande, a vários níveis. Portanto, se o pessoal fosse 
bom, quer dizer, não... não... não havia dúvidas que... que aquilo poderia ir bastante longe. 
Portanto, essa era a minha ideia e é esse o tipo de Museu que eu vejo que... um ecomuseu, 
um... que nem é, que aquilo é mais mesmo... eu acho que aquilo pode ser uma empresa, uma 
empresa, simular o funcionamento de uma empresa, portanto, é um Museu – de certa forma é 
um Museu vivo, ah... mas em que a parte museológica tem que ser muito forte, quer dizer... 
quer... quer o registo do património, quer o... portanto, tudo o que é manter a história. É uma 
coisa que ele tem neste momento. 
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S – Em relação ao projecto inicial, ah... ao que se esperava quando se constituiu o 
Museu – certamente que leu aqueles documentos, de duas páginas sobre o Museu, 
sobre a constituição do Museu – mas em relação a esse projecto inicial e em relação à 
realidade, portanto, dez anos depois de o Museu ser criado, o que ele é hoje, que 
grandes diferenças apontaria, não é, apontaria... 
 
ADM – Bem, eu... eu acho que o Museu foi criado para guardar o património. Portanto, acho 
que era muito isso. Portanto, para se reconstruir eléctricos, e para que houvesse mais 
eléctricos no Museu. Porque, no fundo, eu acho que o Museu foi criado como uma garagem, 
digamos, em que... o património estava mais bem... disposto. Portanto, foi criada, de certa 
forma, como uma garagem visitável. Em que todo o esforço era posto no enriquecimento do 
património dessa garagem. Quando eu peguei naquilo, a minha ideia inicial era, ah... trazer 
essa garagem para fora, para a cidade. Portanto... mostrar o que lá estava e de certa forma 
criar, à... à semelhança do que eu vejo noutros museus lá fora, deste tipo, é criar uma estrutura 
de voluntariado que permitisse manter a... manter o Museu. Rapidamente eu per... eu descobri 
que podíamos ir mais longe do que isso. Portanto, eu... por um lado era... era difícil criar uma 
estrutura de voluntariado, ligada a uma empresa, enquanto ainda... ainda operava. Por outro 
lado, pareceu-me muito... muito melhor e com muito mais potencialidades, criar um Museu com 
elevadíssima qualidade, e então essa estrutura de voluntariado que viesse a ser criada com o 
tempo já viesse a ser dominada pela... pela estrutura técnica do próprio Museu. Porque se se 
criasse uma estrutura de voluntariado muito cedo, era, ah... impediria o desenvolvimento de 
uma estrutura técnica... 
 
S – Os amigos do Museu... 
 
ADM – Os amigos do museu que pudessem, portanto, facilitar algumas tarefas. Isto... isto 
especialmente por causa da parte económica, quer dizer, eu penso que equilibrar as contas em 
todos os museus é complicado. Naquele Museu também o é, ah... e a única forma de 
conseguir... equilibrar as contas é a de arranjar receitas, portanto... diversas ou... ou fazer 
actividades com custos baixos. Pronto, parece-me que uma estrutura de voluntariado é 
fundamental. Só que pensei numa estrutura de voluntariado extremamente profissional que cá 
em Portugal não existe. Porque os museus também não têm grandes estruturas profissionais. 
Portanto, o que eu rapidamente evolui foi para criar então primeiro uma estrutura, ah... 
profissional, mas eu vejo que o Museu só se sustentará criando uma estrutura de voluntariado 
também forte, pronto, e profissional, com... como se vê lá fora, em muitos sítios, não é. E... 
portanto, o que eu vejo a prazo, quer dizer, vejo que até agora as contas foram... foram-se 
equilibrando e também, ah... face... face às perspectivas, hoje o Museu tem um valor social que 
não tinha há cinco anos, e... tem umas contas mais equilibradas do que tinha há cinco anos. 
Portanto, ah... tudo isso favorece, ah... portanto, o funcionamento, não é. Mas a prazo, eu acho 
que se pode arranjar uma organização que... que... fosse praticamente auto-sustentável, não é, 
uma coisa encostada a esta... a este conteúdo. 
 
S – Não é uma tarefa fácil, não é, pelo que vemos nos outros museus e pela experiência 
museológica... 
 
ADM – Ah... eu por acaso acho... não acho que seja complicado. O que eu acho é que os 
museus não podem deixar que as associações de amigos tomem conta deles – primeira coisa. 
Segunda coisa: as asso... as associações de amigos normalmente são feitas de entusiastas 
que não estão habituados a trabalhar, mas estão habituados a... a... estar ao serviço das 
associações como um grupo e tal. Ah... portanto, ah... ah... o que era necessário era, ah... era 
criar uma associação de forma diferente, quer dizer, uma associação só com pessoas que 
estivessem dispostas a... a dar alguma coisa à instituição. E que a instituição tivesse uma 
política e uma estratégia forte de forma a que as pessoas que colaborassem não estivessem 
a... a... pensar nas estratégias e nas políticas. Isso devem ser os técnicos, portanto, ah... e os 
administradores. Portanto, no fundo, era toda a estrutura de voluntariado devia ser para 
trabalhar e não para... pronto, para fazer outras coisas, que é normalmente o que os 
entusiastas fazem, não é. Protestam... – isso aqui em Portugal – protestam muito e introduzem 
pressões nas instituições, mas propriamente não são a solução do problema. E enquanto em 
Inglaterra normalmente os voluntários são a solução dos problemas das empresas. Portanto, 
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aqui é que é complicado, é que os voluntários normalmente são a razão de mais um problema 
para o museu. 
 
S – É muito na base dos entusiastas, de facto. 
 
ADM – É. É. E portanto aí, ah... é que... Mas eu acho que a prazo isso vai ter que ser criado. 
 
S – Se... Se eu lhe pedisse para identificar uma imagem distintiva do Museu do Carro 
Eléctrico, neste momento, o que é que acha que era ou que pode ser essa imagem 
distintiva do Museu? 
 
ADM – Ah... eu não vi... 
 
S – Se é que acha que há... 
 
ADM – Exacto, pois. A imagem que marca, ou que eu tentei marcar nos últimos anos, mas até  
Às vezes é contra... contra ao que... ao que vinha sendo feito até ai, ah... o que nós tentamos 
foi, ah... que aquilo deixasse de ser um Museu de tecnologia, como era até aí, que era só o 
eléctrico, e que, ah... tenta perspectivar o eléctrico pelo seu valor social. Portanto, tentar meter 
as pessoas, tentar meter os funcionários, portanto, que também contribuem para... portanto, 
para o funcionamento. No fundo, um bocado sentir que aquilo não é um eléctrico, mas aquilo é 
uma mini-empresa. Portanto, é uma mini-empresa que teve uma função social forte na cidade e 
teve um... um corpo de... de pessoas empenhadas a fazer, ah... portanto, ah... ah... a fazer 
com que aquilo funcionasse. E portanto, é nesse sentido global que nós estávamos a entender 
o Museu. Portanto, e neste momento o que eu diria é que o que marcou os últimos anos foi as 
pessoas. Portanto... ah... mas... mas foi as pessoas por contraponto ao que era antes. Porque 
eu acho que aquilo é um bocadinho de cada coisa, não é... 
 
S – Para conseguir o equilíbrio. 
 
ADM – Mais para conseguir o equilíbrio do que eu achar que aquilo, aquilo não pode estar só 
centrado nas pessoas, porque aquilo tem uma parte tecnológica importante e, portanto... mas 
pronto, nos últimos anos é essa a marca que... que se deu, pronto, um bocado por contraponto, 
e agora talvez se comece a poder equilibrar, não é. É como o caso dos volu... voluntários, ou 
dos amigos. Quer dizer, eu acho que era cedo, mas acho que tem que passar por aí. Portanto, 
não... não tenho dúvidas. 
 
S – Só que tem o seu tempo, não é. 
 
ADM – Tem o seu tempo, não é. Cada... cada instituição se... se... se... se houvesse uma 
estrutura de amigos, ah... cedo demais, e essa nova estrutura de amigos, não sei se é possível 
desenvolver-se com... com o Museu ainda incluído na macroestru... na microestrutura da 
STCP, portanto se calhar tem que se criar uma Fundação, porque é muito difícil conseguir 
uma... uma empresa com uma associação de amigos, não é. 
 
S – Pois, para todos os efeitos têm objectivos muito diferentes, não é. 
 
ADM – Muito diferentes, é. E portanto há uma altura em que a associação de amigos pode ser 
mais uma... uma... um foco de tensões do que um foco de soluções. E nós temos visto isso... 
 
S - ... pois, em que só vai atrapalhar o trabalho do Museu, em nada vai beneficiá-lo... 
 
ADM – Mas eu acho que no momento próprio passa por aí, não é, disso não tenho dúvidas. 
 
S – E que missão definiria para o Museu? 
 
ADM – Bom, eu até por formação, eu acho que... os museus existem... pronto, além de... 
aquele Museu tem de necessariamente guardar o património, não é. Portanto, há ali coisas que 
são valiosas e portanto têm que ser tratadas, para deixar para as futuras gerações. Acho que o 
Museu é sempre um... um sítio de educação, quer dizer, de educação que é... que é... que é de 
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outra forma, digamos, portanto, não é a educação normal mas é... é uma forma de educar as 
pessoas e de nos educarmos a nós próprios. Portanto, eu... eu vejo a maior parte dos museus 
como sítios de educação e cultura, não é, portanto, ah... um bocado sendo a cultura também 
educação. Portanto, educação no sentido lato. E portanto, o que eu gostava é que aquilo fosse 
um sítio, ah... de educação, não é, de... de... difusor da cultura derivada, ah... portanto, ao 
carro eléctrico. E à importância do carro eléctrico na cidade do Porto. Portanto, tudo, tudo o 
que tivesse a ver com as pessoas que lá trabalharam, com tudo... Portanto, no fundo é... ah... é 
difundir a cultura levada até àquele lugar. Portanto, é assim sempre que eu o vi. E em grande 
parte, portanto, o... um espaço de educação nesse sentido. 
 
S - ... se calhar também à parte escolar, não é. 
 
ADM – Sim, sim, sim, sim. À parte escolar, portanto, à parte escolar, porque eu não acho que a 
educação seja só nas escolas. Portanto, à parte escolar... 
 
S – Exactamente... 
 
ADM – É... é... é tudo global. Portanto, acho que devemos tocar vários... vários públicos. A 
grande dificuldade que... que eu noto em termos culturais, é que pouca gente entende que o 
eléctrico seja cultura, não é. E portanto, aí é que... portanto, aí é que é um bocado mais 
complicado, até em termos técnicos. Quer dizer, muito, até em termos museológicos... ou... não 
sei se as pessoas entendem que os eléctricos sejam cultura. 
 
S – Se calhar  é um bocado o que acontece com tudo o que é património... industrial, 
para todos os efeitos, ou património da era industrial, não é.  
 
ADM – Ah... o que eu acho é que as pessoas não vêem esse tipo de património a ser tratado 
da forma que é a pintura e... isso era a grande dificuldade nalguns momentos que eu estive lá 
em baixo. É que aquilo sempre foi visto como um Museu de 2ª, por não ser de pintura. Quer 
dizer, e se uma pessoa quer contratar um museólogo de 1ª para um Museu de 2ª é 
complicado, não é. Portanto, ah... ou... ou as pessoas sentem aquilo ou... ou é complicado, não 
é. E... portanto... mas eu acho que é possível! Eu acho que é possível torná-lo um Museu de 
1ª... com eléctricos e não com... quadros. 
 
S – Também porque a proximidade histórica é muito grande, não é, em relação à pintura, 
há pintura contemporânea e... as pessoas gostam dos museus e levam os museus a 
sério, mas em termos... falando nos museus de História, se calhar é a falta de 
distanciamento histórico que também leva a que as pessoas não levem tão a sério, ah... 
o património mais recente, não é. 
 
ADM – É.  
 
S – Não sei, pode ser (riem ambos). Mas, por acaso, partilho muito essa opinião também. 
A de que geralmente tudo que é associado a transportes, património industrial, é muito 
remetido para, para segundo plano. 
 
ADM – Por isso... por isso é que a minha preocupação lá em baixo era ter quadros técnicos 
bons, não é. Porque aí ninguém podia dizer que aquilo era diferente dos outros, se nós 
trabalhássemos com qualidade. Portanto, trabalhar com qualidade na parte dos públicos, na 
parte da fotografia, nas técnicas da museologia, ter uma boa exposição, ah... começar a 
entrar... também depois permite que se comece a entrar com publicações, porque se as 
pessoas são de qualidade querem publicar, e portanto no futuro, isso... portanto, repercute 
também nas opiniões que as pessoas têm, não é. 
 
S – Passando agora um pouco para os públicos – e aliás já estávamos até a entrar por aí 
– ah... isto mais directamente para... para o exterior, para o trabalho que o museu tem no 
exterior, a quem acha que o Museu se... se dirige, ah... 
 
ADM – Portanto, ah... eu acho que... que o Museu se dirige... - o Museu devia se dirigir a toda 
a gente, não é – mas, portanto, numa primeira fase o... a, pronto, os públicos que são mais 
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fáceis de atrair foram os públicos escolares. E portanto nós também temos ido em função de... 
da facilidade de atrair os públicos. Em função das visitas que os alunos têm que fazer, 
portanto, tivemos que... ah... pensar primeiro nos públicos escolares – se calhar, que é o 
público mesmo, portanto, de... vamos lá a ver, qualquer instituição precisa de ter um cliente... 
 
S - ... fidelizado... 
 
ADM – Fidelizado. E esse é o nosso cliente fidelizado. É evidente  que esse cliente só tem 
bons produtos se nós tivermos outros clientes, não é, como nós, e por outro lado o Museu 
também fica a ganhar com... com... o ter novos... tentar atrair novos clientes. Há... há um 
público que eu nunca percebi muito bem... quer dizer, eu percebi, face... enfim, as coisas não 
se fazem de um dia para o outro... mas há... há... há um tipo de público que nós devíamos 
contar, acho que era o turístico. Portanto, o turista não vai lá ainda muito, e é um bom público, 
não é. Portanto, esse público também tem que ser, ah... fidelizado. E portanto, eu acho que de 
certa forma o Museu devia... devia viver desses dois públicos, enquanto tem um edifício como 
tem. E depois os outros públicos serem marginais, que se iam mantendo aqui, motivar para 
captar novos públicos, arranjar novas formas de comunicação. Portanto, no fundo criar uma 
equipe mais ambiciosa em relação a todos os outros públicos. E depois com o tempo eu acho 
que devia ter... se se fizer um auditório lá ou... quer dizer, com uma intervenção no edifício 
pode ter outros tipos de... de influência , não é, quer dizer... pode... pode também organizar 
conferências, pode... pode... pronto, ali fixar um tipo de pessoas, uns público um bocado 
diferentes. Agora, nesta fase, eu via... eu vejo que o público escolar será... será o grande 
público e vejo que o turista devia também ser um grande público, portanto, que ainda não... 
mas esse ainda não se conseguiu... ah... fixar. Mas acho que seriam os dois grandes públicos 
do momento. Quer dizer, agora a aposta tinha que ser no turista. E depois com uma 
intervenção no edifício acho que se podia ter então ali uma extensão com uma cultura mais... 
superior, digamos, de investigação, quase, não é. Daquelas pessoas que gostam da 
tecnologia... Portanto, podia-se criar ali um espaço onde as pessoas se sentissem bem nessa 
função. Mas, pronto, isso está mais , mais distante. Porque o Museu não tem estrutura... 
 
S – Ainda... (sorri). 
 
ADM – Ainda. 
 
S – A percepção que tem então dos públicos do Museu é a ... – o tópico que eu tinha a 
seguir é exactamente a percepção que tem dos públicos do museu e... e a forma como 
estão representados. O que estava a dizer é que a maior parte é público escolar, não é. 
 
ADM – Não, a questão é a seguinte: é que faltou-me o termo há bocado. Eu acho que... que é 
preciso arranjar públicos âncora que... que mobilizam... façam... que mobilizam a equipe, não 
é. E que depois a equipe tem de ter outros públicos-alvo mas o público, quer dizer, ah... o... 
digamos, em termos de públicos o meu cordicitus é esse. Mas acho que... que... nunca... acho 
que uma outra estrutura, com uma outra abordagem, ou até com outro edifício... há ali qualquer 
coisa que falta para entrar no turista. Que acho que devia ser um bom público também. 
 
S – Mas na realidade, neste momento... 
 
ADM – Neste momento é o escolar. 
 
S - ... o público maioritário é o escolar, não é? E ao longo destes dez anos de 
actividades, que percepção tem desses públicos? Acha que se mantiveram basicamente 
os mesmos grupos a visitar o... – os mesmos grupos, os mesmos... mesmo... 
 
ADM – Não, não, eu acho... Pronto, que não é, até porque quando eu fui para lá as pessoas 
iam... as escolas iam lá e não tinham nenhum acolhimento. Quer dizer, o pequeno acolhimento 
que se começou a dar fez com que o público escolar aumentasse muito, quer dizer, o que... o 
que... parece-me... quer dizer, os públicos, não sei se são os mesmos, se as escolas são as 
mesmas, mas hoje são muito mais exigentes, não é. Portanto, e têm um serviço... 
 
S – Dizia os mesmos no sentido de serem os grupos escolares, ou turistas, ou... 
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ADM – Ah, pois... é... se calhar até o grupo escolar tinha mais peso no início do que tem... do 
que tem hoje. Mas, portanto, hoje tem outra qualidade de serviço, não é. Naturalmente, ah... 
 
S – Claro. Isso que alterou, ou seja, ah... quando me diz que o Museu hoje tem... tem 
outra... relativamente ao público escolar, a cada público, uma outra qualidade, que se 
tem começado a dar atenção a outros públicos do Museu, ah... especificando, a que é 
que se deve essa nova qualidade de atendimento aos púbicos? 
 
ADM – Isso baseia-se em duas coisas. Quer dizer, 1º há... há muito pessoal agora preocupado 
com isso. Ah... portanto, que... quando eu entrei para lá não havia ninguém preocupado com 
fazer marketing junto das escolas, preparar as visitas e não sei que mais... Portanto, neste 
momento a estrutura tem uma pessoa que... que responde por isso. Ah... por outro lado, criou-
se uma exposição. Portanto, para essa pessoa também... pode mostrar coisas diferentes, pode 
fazer visitas diferentes, ah... e por outro lado porque a peça está enquadrada. Ah... e por outro 
lado também, ah... essa estrutura tem tido consultores que... que têm conseguido passar a 
papel, portanto criar documentos próprios para tornar as visitas mais atraentes até aos próprios 
docentes. Portanto, tudo hoje está muito mais organizado. Não é... não é apenas entrar e sair 
e... e ver uns eléctricos, mas têm... quer dizer, as peças estão contextualizadas, a pessoa pode 
trazer coisas para casa, pode fazer... pode fazer lá... portanto, tem... tem papéis para se 
responder a perguntas, para... portanto, pode ter actividades relacionadas com... com o 
eléctrico, não é. Portanto, hoje toda a estrutura é diferente. Não havia nada, não é... em... em 
97 não havia aqui praticamente nada. Quer dizer... não havia uma pessoa interessada em nada 
nessa área. Portanto, toda a perspectiva era só... criar uma estrutura formada por engenheiros, 
e essa é a perspectiva, era só de ter  mais eléctricos no espaço... no espaço do Museu, não é. 
 
S – Há pouco dizia que - quando lhe perguntava a quem se dirigia o Museu – que se 
dirigia a toda a gente. Até onde é que acha que... (esta pergunta é um bocado 
tendenciosa (sorri) para o meu lado). Até onde é que acha que o Museu deve ir nessa 
abordagem, ah... dentro dos públicos? 
 
ADM – Vamos lá a ver... 
 
S – Se é que acha que há alguma... barreira... – barreira não diria, mas se é que acha que 
há alguma fronteira, ou se tem algum limite. 
 
ADM – Não, eu acho que tem um limite, que é o limite económico (sorri). Quer dizer, a questão 
é, ah... acho que há duas coisas que têm, ah... que me preocuparam no... no passado... há 
uma coisa que me preocupou muito, que... que é o património. Portanto, nós não... Que era o 
investimento na parte de tratar... os bens patrimoniais, ah... portanto, classificar... limpar... 
recuperar... Portanto, fizemos um investimento todo para a fotografia, para... para agora 
disponibilizá-las, portanto, o site está quase a aparecer... Portanto, todo esse trabalho foi um 
trabalho... – que é um trabalho caro e que agora está a poder-se vê-lo – e portanto, é... é... é 
um trabalho fundamental para o Museu. Ah... fundamental por... por... portanto, é um trabalho 
em que se investe muito, que rende pouco, mas é fundamental. A parte dos públicos acho um 
bocado diferente. Quer dizer, é um trabalho que... que se pode ir gastando o dinheiro que se 
tem, mas, ah... portanto, não é esse dinheiro que se tem, pode... pode.... para os eventos, não 
é, e nós temos, ah... todos os anos se pode, ah... iniciar uma função para os cegos, e portanto 
é... é uma iniciativa válida, dá reconhecimento... para o Museu, e abre o Museu a pessoas que 
não têm hipóteses de... têm várias coisas mas que não têm hipóteses de ver outros museus, 
também, e portanto, esses públicos são... são importantes. Agora, ah... eu acho que... portanto, 
aí é aquela coisa que... se as contas não forem equilibradas vai-se tornar a coisa, ah... a 
custar, não é, que não faz as contas serem tão equilibradas. Portanto, eu acho que há... há 
uma área que não se pode desprezar, que é a parte da recuperação. Quando eu cheguei aqui 
ao Museu não havia arquivos, não havia... Portanto, tudo isso tem que ser rigorosamente 
tratado. 
 
S – Essa é a responsabilidade pública também do Museu, não é, de zelar pelo 
património. 
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ADM – Portanto, isso é fundamental, em relação aos públicos, ah... neste momento, eu punha 
numa 2ª ordem de prioridades. Quer dizer, a primeira coisa é guardar aquele património e 
transmiti-lo à próxima geração, não é. Portanto, a relação com os públicos é uma coisa mais... 
pronto, circunscrita. Há públicos que, de facto, ficam caros. Portanto, o Museu tem que entrar 
nisso, mas tem que ter algum... algum equilíbrio. 
 
S – Em relação aos públicos... – de algum modo as coisas vão-se misturando, é quase 
impossível falar disto, sem tocar nos outros, não é – mas agora ia passar um pouco 
então para, eu ia dizer o Museu do Carro Eléctrico 2012, uma vez que ele tem dez anos, 
seriam os próximos dez (sorri). 
 
ADM – Como é que o via? Via-o com um bom edifício, novo e com o dinamismo... porque neste 
momento sinto que o edifício é que está a ser... a coisa... que está a limitar o desenvolvimento, 
não é. Mas eu acho que aquilo com um edifício... bem tratado, portanto, com uma boa 
intervenção no edifício, há potencial grande, não é. 
 
S – O Museu, neste momento, dizia que se apostou numa equipe de trabalho 
profissional, ah... directamente vocacionada e especializada na área da museologia, que 
define, de algum modo... que definem de algum modo as prioridades de trabalho, voltada 
para a colecção, o garantir a preservação dessa colecção, e abrir as portas ao público 
com um atendimento de qualidade, ah... O que é que seria, para além de edifício de 
qualidade, o que é que seriam as prioridades, ah... aos outros níveis? Portanto, de algum 
modo requalificar o edifício, não é, que seja ele próprio musealizado, não é, ele próprio 
faz parte do Museu, e é um edifício lindíssimo. Mas que outras prioridades, ah... 
apontaria? 
 
ADM – Além disso? Eu acho que há outras. Pelo menos a criação de uma Fundação para 
enquadrar toda a actividade, não é. A nível... a nível do edifício precisa de uma... uma volta 
muito grande, não é, o edifício está... degradado, precisa de criar um edifício ao lado, portanto, 
precisa de todas as áreas necessárias ao desenvolvimento da actividade, precisam de ser... 
reforçadas... e depois com a estrutura do pessoal que tem, eu acho que ele já se mostrou 
creditado como um Museu de qualidade, portanto, precisava de fazer com que... de criar uma 
estrutura de voluntários, portanto, que fosse ajudar as actividades. Em termos de gestão, acho 
que isso, acho que se precisava de reforçar na sua frente comercial. Aliás, ah... mesmo, quer 
dizer o... a... a gestão das empresas, e dos museus, seja o que for, ah... portanto, acho que se 
deve fazer o que as  circunstâncias... interessa o que no momento é mais importante, face às 
circunstâncias que se têm. E... e eu, portanto... eu acho que aquilo tem que... de ter um reforço 
na parte comercial, digamos, agora no momento que eu estive lá... achei que se não se 
reforçasse a parte museológica não se podia avançar, e portanto,... num primeiro momento 
ainda achei que podia ser... um Museu que em termos de gestão tivesse duas cabeças: uma 
para a parte técnica, outra para a parte económica, mas... portanto, ali foi impossível e 
portanto, eu privilegiei a parte técnica. 
 
S – De algum modo para ter depois... ter o Museu depois com capacidade para se 
afirmar. 
 
ADM – Claro. 
 
S – Para... poder ser uma mais-valia. 
 
ADM – Portanto, no fundo o que eu fiz, que... o que tenho feito nos últimos anos foi a base... 
digamos, quer dizer, o que... o que eu acho é que aquilo era um armazém... para transformar 
num Museu era preciso ter a base técnica, mas agora vai ser preciso... portanto, abrir aquilo 
com outros... com objectivos comerciais, mais agressivos. 
 
S – Em relação especificamente aos públicos, que prioridades é que acha que o Museu 
teria, até porque a necessidade de se afirmar... 
 
ADM – Neste momento tem que se entrar nos turistas. Eu acho que é fundamental, começar a 
entrar nos turistas. Portanto, ah... os museus também... nós sabemos também que estão na 
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rota, que eles vão ver museus, também dentro das cidades, e portanto têm... têm de fazer com 
que as pessoas ... com que os turistas possam passar lá umas duas, três horas a ver se ficam 
mais um dia no Porto. Portanto, se aquilo determinar eles ficarem mais algum tempo... É 
evidente também que estes últimos anos foram terríveis, face às obras que houve na cidade, e 
portanto não houve uma aproximação de turistas, houve um afastamento de turistas. Ah... 
portanto, o Museu foi... o Museu vive numa cidade, faz parte de uma comunidade, portanto, 
também é vítima de... de tudo o que isso tem de bom e de tudo o que isso tem de mal. Ou... ou 
se aproveita disso ou é muito mau, se começarmos a perder o turismo. 
 
S – Só para terminar, ia-lhe pedir se podia definir metas... Quer dizer, este tempo, de 97 
até agora, no Museu... (mudar cassete). Ia perguntar, ah... nestes cinco anos, ah... 
definiram-se ah... estratégias. Ainda agora dizia que o Museu era um armazém, que se 
assegurou depois a... a parte técnica, tudo isto imprimiu um ritmo, ou imprimiu... ou 
tentou imprimir um percurso para o Museu, que de algum modo já me estava a traçar: 
apostar agora também na parte turística, no... nos turistas, que são um público 
disponível, e um público de grande interesse para o Museu... Mas também há outros 
caminhos que foram sendo traçados com... com a política que foi adoptada para o 
Museu nestes... neste período. Que metas é que... se pretende atingir com... com tudo 
isto? Ah... torná-lo um Museu de 1ª... 
 
ADM – Pronto, o que eu acho é... portanto, isso demora muito tempo, não é. Mas o que eu 
queria era torná-lo um... um Museu de... de... o que eu queria era torná-lo um Museu de 
elevadíssima craveira, não é, a nível mundial. Portanto, onde as pessoas soubessem que 
têm... que estão... que estão a ser ali praticadas as melhores, pronto, implementadas as 
melhores práticas museológicas que... que podem ser implementadas. Pronto, isso... isso é em 
termos de objectivos, não é. Agora, para caminhar até lá, portanto, muita coisa tem... tem sido 
feita. Eu acho que... um dos objectivos importantes é... um bocado tratar o património, torná-lo 
mais transparente, o que vai aparecer no site com a colecção de fotografias vai ser uma coisa 
fantástica! Portanto, vai dar uma... uma ... uma transparência... Porque eu acho que... a... as 
instituições, quanto melhor funcionam, mais transparentes são. Portanto, se nós conseguirmos 
meter no site um... um grande volume de informação, ligada ao património, portanto, está ali 
uma frente de... de divulgação do que é... que... do que é que ali é feito. Portanto, eu acho 
que... o site pode ser uma... uma boa forma de mostrar o que ali se faz. Portanto, indo 
qualificando todas estas áreas, não é, portanto, os atendimentos, o tratamento do património, a 
exposição, quer dizer, eu acho que o Museu se vai reforçando. Agora, o objectivo, o meu 
objectivo era... era ter ali o melhor Museu do mundo naquela área, não é. Portanto, no fundo... 
Quer dizer, o património em si estava contextualizado, está tudo, agora... 
 
S – Tem uma excelente localização, não é... 
 
ADM – Portanto, quer dizer, eu estive em muitos museus, que têm muitos eléctricos, mas têm 
um eléctrico de cada cidade. E as pessoas diziam-me: “Ah, quer dizer, o que vocês têm são os 
eléctricos todos da mesma cidade, com uma certa lógica”. Estive em museus que as pessoas 
me diziam – portanto, que eram museus no meio do monte – aquilo operava tudo muito bem, 
mas eles diziam: “O que vocês têm é na cidade”. Quer dizer, no fundo aquele Museu tem tudo 
o que os outros museus não têm! Ah... e o que não podem ter, portanto, por muito investimento 
que tenham. Ali falta o investimento, é só isso. Investimento e... e... e portanto, neste momento 
porque... eu acho que a estrutura de pessoal tem qualidade, portanto, eu penso que aquilo 
neste momento já é um Museu. Um Museu – aliás, mesmo a entrada para a Rede Portuguesa 
de Museus mostra isso, quer dizer, nós estamos a todos os níveis, ah... no... a todos os níveis 
nós cumprimos tanto como Museus que são dotados com outras estruturas financeiras, 
portanto, não... Temos ali as melhores práticas museológicas e as... portanto... Agora falta ali... 
faltam meios, não é, e falta dinheiro. 
 
S – O Museu também é muito recente, não é, dez anos de actividade não é tanto assim 
(sorri). 
 
ADM – É verdade, é verdade (sorri). E está numa empresa, portanto, não é uma estrutura... o 
que eu tentei foi pôr a estrutura a pensar na museologia e não a pensar na empresa. Portanto, 
no fundo, foi uma estrutura focada... 
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S - ... no interesse museológico, nos interesses museológicos. 
 
ADM - ... na museologia. 
 
S – Prof. Álvaro Costa, eram estes tópicos que eu trazia aqui. Agradeço-lhe imenso... 
 
ADM – Muito bem. 
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Análise de conteúdo 
 
Administração 
5.569 palavras 
 
 

Anexo LXXVIII 

1. ANÁLISE TEMÁTICA CATEGORIAL 
 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo  “um Museu de excelência” 

“um Museu de elevadíssima qualidade” 
“um ecomuseu... de certa forma um museu vivo”” 

3 

Características  “é um Museu que tem a grande vantagem de ter um 
património de elevadíssimo valor” 
“tem um valor ímpar” 
“o que se pode manter ali é um operador de transporte 
público” 
“reconstruir a história do transporte... em termos dinâmicos” 
“com essas potencialidades todas, se tivesse os recursos 
humanos adequados... era um museu imbatível” 
“a parte museológica tem que ser muito forte” 

6 

Colecção  “os eléctricos foram muito diferentes ao longo da história 
aqui no Porto” 

1 

Estrutura  - 
 
 
Categoria: Museu no passado 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão  “eu acho que o Museu foi criado para guardar o património” 1 
Objectivos “eu acho que o Museu foi criado para guardar o património... 

para se reconstruir eléctricos” 
1 

Características “o Museu foi criado como uma garagem... em que o 
património estava mais bem disposto” 
“uma garagem visitável” 
“aquilo sempre foi visto como um Museu de 2ª por não ser 
de pintura” 
“as escolas iam e não tinham nenhum acolhimento” 
“em 97 não havia aqui praticamente nada” 

5 

 
 
Categoria: Percurso 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Percurso “quando eu peguei naquilo a minha ideia era trazer essa 

garagem para fora, para a cidade” “criar uma estrutura de 
voluntariado que permitisse manter o Museu” 
 “era difícil criar uma estrutura de voluntariado” “uma 
estrutura de voluntariado muito cedo impediria o 
desenvolvimento de uma estrutura técnica” 

4 

Características “trazer (o Museu) ... para a cidade” 
“pareceu-me muito melhor e com muito mais potencialidades 
criar um Museu com elevadíssima qualidade” 

6 
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“estrutura de voluntariado que viesse a ser criada... já viesse 
a ser dominada pela estrutura técnica do próprio Museu” 
“equilibrar as contas em todos os museus é complicado... a 
única forma de o conseguir é arranjar receitas... ou fazer 
actividades com custos baixos” 
“pensei numa estrutura de voluntariado extremamente 
profissional, que cá em Portugal não existe” 
“hoje o Museu tem um valor social que não tinha há cinco 
anos” 

Objectivos “trazer (o Museu)... para a cidade” 
“criar um Museu com elevadíssima qualidade” 
“estrutura de voluntariado... viesse a ser dominada pela 
estrutura técnica do próprio Museu” 

3 

 
 
Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão  “aquele Museu tem que necessariamente guardar o 

património” 
“acho que o Museu é sempre um sítio de educação” 
“difusor da cultura derivada ao carro eléctrico e á importância 
do carro eléctrico na cidade” 

3 

Imagem 
distintiva 

“tenta perspectivar o eléctrico pelo seu valor social” 
“é nesse sentido global que nós estamos a entender o 
Museu” 
“o que marcou nos últimos anos foi as pessoas” 

3 

Objectivos “a prazo eu acho que se pode arranjar uma organização que 
fosse praticamente auto-sustentável” 
“os museus não podem deixar que as associações de 
amigos tomem conta deles” 
“criar uma associação (de amigos) de forma diferente... com 
pessoas que estivessem dispostas a dar alguma coisa à 
instituição” 
“que aquilo deixasse de ser uma Museu de tecnologia” 
“tenta perspectivar o eléctrico pelo seu valor social” 
“se calhar tem que se criar uma Fundação” 
“a minha preocupação lá em baixo era ter quadros técnicos 
bons” 
“pode mostrar coisas diferentes, fazer visitas diferentes e por 
outro lado porque a peça está enquadrada” 
“motivar para captar novos públicos, arranjar novas formas 
de comunicação” 
“objectivos comerciais mais agressivos” 

10 

 
 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “os públicos mais fáceis de atrair são os públicos escolares... 

esse é o nosso cliente fidelizado” 
“há um tipo de público que nós devíamos contar que é o 
público turístico” 
“fixar uns tipos de pessoas, uns públicos um bocado 
diferentes (através da organização de conferências)” 
cegos “esses públicos são importantes” 

4 

Públicos do 
Museu 

“acho que devemos tocar vários públicos” 
“o museu se devia dirigir a toda a gente” 
“motivar para captar novos públicos” 
“neste momento é o escolar” 

4 
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o turista “acho que devia ser um bom público também” 
Prioridades “tem que se entrar nos turistas” 

“turistas possam passar lá umas duas, três horas a ver se 
ficam mais um dia no Porto” 

2 

 
 
Categoria: Política Educacional do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política 
educacional 

“também temos ido em função da facilidade de atrair 
públicos” 
“esse cliente (público escolar) só tem bons produtos se nós 
tivermos outros clientes” 
 “se fizer um auditório.. pode também organizar 
conferências” 
“uma intervenção no edifício... podia ter uma extensão com 
uma cultura mais superior... de investigação” 

4 

Objectivos “trabalhar com qualidade na parte dos públicos” 
“tenta atrair novos clientes” 
“motivar para captar novos públicos” 
“é preciso arranjar públicos âncora que mobilizem a equipe” 
“iniciar uma função para os cegos é uma iniciativa válida, dá 
reconhecimento” 

5 

Comunicação “não sei se as pessoas entendem que os eléctricos sejam 
cultura” 
“geralmente tudo o que é associado a transportes, 
património industrial, é muito remetido para segundo plano” 
a qualidade do trabalho “repercute também nas opiniões que 
as pessoas têm” 
“qualquer instituição precisa de ter um cliente fidelizado” 
“motivar para captar novos públicos, arranjar novas formas 
de comunicação” 

5 

 
 
Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Acolhimento “o pequeno acolhimento que se começou a dar fez com que 

o público escolar aumentasse muito” 
“há muito pessoal agora preocupado com isso” 

2 

Objectivos “torná-lo um Museu de elevadíssima craveira a nível 
mundial” 
“implementadas as melhores práticas museológicas” 
“tratar o património, torná-lo mais transparente” 
“as instituições, quanto melhor funcionam, mais 
transparentes são” 
“qualificando todas as áreas” 
“o meu objectivo era ter ali o melhor museu do mundo 
naquela área” 

6 

Avaliação “eu acho que é possível torná-lo um Museu de 1ª com 
eléctricos e não com quadros” 
“a minha preocupação lá em baixo era ter quadros técnicos 
bons” 
“hoje tem outra qualidade de serviço” 
“pode mostrar coisas diferentes, fazer visitas diferentes e por 
outro lado porque a peça está enquadrada” 
“estrutura tem tido consultores que têm conseguido... tornar 
as visitas mais atraentes” 
“tudo hoje está mais organizado” 
“com a estrutura de pessoal já se mostrou creditado como 

9 
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um Museu de qualidade” 
“o Museu vive numa cidade, faz parte de uma comunidade” 
“no fundo aquele Museu tem tudo o que os outros museus 
não têm e o que não podem ter” 

Barreiras “eu acho que tem um limite, que é o limite económico” 
“ali falta o investimento” 
“estes últimos anos foram terríveis face às obras na cidade... 
houve um afastamento de turistas” 
“neste momento sinto que o edifício é que está a limitar o 
desenvolvimento” 

4 

Prioridades “ter quadros técnicos bons” 
“trabalhar com qualidade na parte dos públicos, na parte da 
fotografia, nas técnicas da museologia, ter uma boa 
exposição... permite que se comece a entrar com 
publicações” 
“mostrar coisas diferentes” 
“a primeira coisa é guardar aquele património e transmiti-lo à 
próxima geração” 
“em relação aos públicos, neste momento eu punha numa 2ª 
ordem de prioridades” 
“a criação de uma Fundação para enquadrar toda a 
actividade” 
“edifício precisa de uma volta muito grande” 
“precisava de criar uma estrutura de voluntários” 
“em termos de gestão, precisava de reforçar a sua frente 
comercial” 

12 

Museu no 
futuro 

“uma intervenção no edifício... podia ter uma extensão com 
uma cultura mais superior... de investigação” 
“com uma boa intervenção no edifício há potencial grande” 

2 

Anexo LXXIX 

2. ANÁLISE FORMAL POR ENUNCIAÇÃO 
 
Tópico  Nº ocorrências 
Museu 50 
Museu vivo 1 
Craveira  1 
Ecomuseu 1 
Colecção(õe)s / peças 6 
Público  10 
Cegos  1 
Caros 1 
Gestão  3 
Públicos 16 
Missão - 
Barreiras - 
Serviço público - 
Marca 1 
Imagem 1 
Público-alvo 1 
Acolhimento 2 
Prioridades 2 
Dificuldades - 
Marketing  1 
Comunicação 1 
Política educacional - 
Política do Museu - 
Futuro - 
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Custos / despesas / dinheiro 3 
Comercial(ais) 3 
Requalificar  - 
Qualificar / qualificando 1 
Excelência  1 
Comunidade 1 
Transformar - 
Cidade / Porto 7 
Amigos do Museu / associação de 10 
Qualidade 8 
Receitas 1 
Património / bens patrimoniais 14 
Valor  4 
História  3 
Imbatível 1 
Ímpar 1 
Mundial / internacional 1 
Dinâmico / dinamismo 2 
Credibilizar  1 
Potencialidades / potencial 4 
Museológico/a(s) 6 
Futuro 1 
Recursos humanos / pessoal / técnicos / funcionários / equipe 10 
Visita(s) 4 
Visitável 1 
Voluntariado / voluntários 12 
Económica  3 
Técnico/a 5 
Contas 6 
Social 3 
Profissional 4 
Auto-sustentável 1 
Contextualizar / contextualizado 2 
Objectivos  5 
Atendimento  1 
Reconhecimento  1 
Equilíbrio / equilibradas  4 
Conteúdo 1 
Entusiastas  2 
Pessoas  19 
Instituição(ões) 5 
Estratégias  2 
Museologia  2 
Administradores / Administração 1 
Global  2 
Educação / educar 9 
Cultura  7 
Problema 1 
Tecnologia / tecnológica 3 
Escolas / público (grupos) escolares / alunos 13 
Gente 2 
Museólogo 1 
Exposição  3 
Atrair  3 
Fidelizar - 
Captar 1 
Motivar 1 
Cliente(s) 5 
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Âncora  1 
Fidelizado 3 
Turistas / público turístico 10 
Mobilizar / mobilizam 1 
Consultores 1 
Investimento  5 
Transparência / transparente 2 
Informação  1 
Divulgação  2 
Passado 1 
Tópico MCE Nº ocorrências 
Museu do Carro Eléctrico - 
Carros eléctricos / eléctricos 19 
Empresa(s) 12 
STCP 1 
Transporte  3 
Fundação  2 

Anexo LXXX 

3. ANÁLISE ESTRUTURAL 
 
Unidade de registo Conceito Associações Qualificadores 

tratamento peça eléctrico excelência 
património valor elevadíssimo 
empresa operador de 

transporte público 
simulado 

história do transporte  em termos dinâmicos 
  qualidade 
  credibilizar 
  imbatível 
ecomuseu   
Museu vivo   
 história  
criado para guardar o 
património 

garagem visitável 

 amigos do museu 
 extremamente 

profissional 
 

voluntariado 

forte 
organização  auto-sustentável 
valor social eléctrico  
mini-empresa equilíbrio  
fundação   
exposição   
museologia   
publicações   
fotografia   
acolhimento qualidade  
 marketing  
exposição peça enquadrada  
património investimento recuperação 
 dinamismo  

elevadíssima  craveira 
nível mundial 

práticas museológicas  as melhores 

Museu 

transparência  bom funcionamento 
 
Unidade de registo Conceito Associações Qualificadores 
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tocar  vários 
toda a gente outros clientes diferentes 
públicos escolares cliente fidelizado mais fáceis de atrair 
turistas  bom público 
captar  
motivar 

novos públicos 
 

comunicação   
equipe ambiciosa outros públicos  
públicos âncora mobilizam a equipa  

maioritário público escolar  
exigentes 

 acolhimento  
visitas apoio de consultores visitas mais atraentes 
  2ª ordem de 

prioridades 

Público 

 equilíbrio  
 
 
 
Unidade de registo Conceito Associações Qualificadores 

guardar o património   
educação  sentido lato 

Missão 

cultura importância do carro 
eléctrico no Porto  

 

 
Unidade de registo Conceito Associações Qualificadores 

entendimento de que 
o eléctrico seja cultura 

  

  visto como um museu 
de 2ª 

Dificuldades 

atrair turistas   
 
Unidade de registo Conceito Associações Qualificadores 

tornar um museu de 
1ª 

  

ter quadros técnicos qualidade bons 
criar uma fundação   
qualificar edifício  
criar estrutura de 
voluntários 

  

reforçar frente comercial mais agressiva 
tornar um museu de 
elevadíssima craveira 

  

Prioridades 

tornar transparente   
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3. Direcção 
 

Transcrição 

 

Anexo LXXXI 

 
Entrevistado Directora 
Local Museu do Carro Eléctrico 
Data 11 de Novembro de 2002 
 
 
S – Ia pegar em alguns tópicos, mais do que perguntas, sobre três temas: uma sobre o 
projecto do Museu, o seu percurso até hoje; depois sobre as questões dos públicos do 
Museu, sobre a política de públicos do Museu; e uma terceira sobre o Museu daqui para 
a frente. 
 
DIR - O que gostávamos que o Museu fosse (ri). 
 
S – Exacto, o caminho que está a querer seguir. Em relação ao primeiro: ia pedir que me 
caracterizasse o Museu... 
 
DIR – Que tipo de Museu? 
 
S – Sim, como é que vê o Museu. 
 
DIR – Sim, por acaso o... é assim... é uma pergunta um bocado difícil. Mas pensando bem, eu 
acho que o caracterizaria como um Museu de história... de história social. Mais do que um 
museu de transportes. Eu... eu também... eu gostava que ele fosse mais um museu de história 
social do que um museu de transportes. 
 
S – Valorizando mais o elemento humano, não é, do que a parte só de transportes. Mas 
porquê? 
 
DIR – Porquê!? Faz mais... para mim faz muito mais sentido, no contexto da cidade do Porto, 
não é, no contexto em que o Museu está inserido. Faz muito mais sentido ser um museu de 
história social... do que ser simplesmente um museu de transportes... Por... por muitas 
condicionantes, ah... por a colecção ser... em termos de transportes ser fechada, não é. O 
que... penso que nos fecha muito mais. E em termos de cidade por, ah... se nós estudarmos ª.. 
se nós estudarmos a história da cidade do Porto, tal como ela foi contada através do carro 
eléctrico, temos muito mais por onde pegar, não é, temos muito mais aspectos para 
desenvolver, do que se nos cingirmos apenas aos que... aos carros eléctricos, à colecção de 
grande porte. Eu acho que é muito mais abrangente e... é isso, não é... e é isso que... isso que 
faz com que... eu prefira... Eu preferia que ele fosse um museu de História Social. 
 
S – Pegando um bocado nisso, pelo menos pelo que se lê nos documentos iniciais, era 
um museu muito mais virado para a questão da tracção eléctrica... 
 
DIR – Era um museu de transportes típico, típico, típico! O mais típico possível. Portanto, foi um 
Museu criado... todas as... todos os ingredientes para o transformar em museu de transportes 
estavam cá presentes. Foi um Museu criado por um grupo de entusiastas, dentro da empresa, 
mas era na mesma um grupo de entusiastas. Não... não... o facto de ser... de estar dentro da 
STCP não quer dizer que não possam ser vistos como tal. Ah... com uma filosofia de 
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acumulação... de material. Muito... muito... está patente em todas as... o desenvolvimento do 
Museu. 
 
S – Um bocado na onde do coleccionismo... 
 
DIR – Muito, muito de coleccionismo. Nós queremos ter um carro... Aliás eles... é 
engraçadissimo... de vez em quando eu vou encontrando... A história do Museu está mal 
documentada, nesse aspecto. E de vez em quando eu fui encontrando alguns documentos, 
que fui mandando para o Centro de Documentação. Mas ia-os lendo. E havia um documento 
que dizia, ah... o programa do Museu era... recuperar... veículos. E todos os anos entregar ao 
Museu, no dia 18 de Maio, mais um veículo recuperado. E uma lista extensíssima de veículos 
que... que se queria recuperar, e porquê aquele e não o outro, porque é que devia ser pintado 
de amarelo e não de verde e porque é que, como é que ele deveria ser. Portanto, esta era 
outra componente: portanto, a componente da acumulação. Depois, a componente da 
animação ligada ao conceito de museu vivo, assim entre aspas. Um conceito de museu de 
transportes, não é. Um museu vivo é pôr os carros a andar na rua. Pronto, isto é um museu 
vivo. A gente andar para trás e para a frente na rua... estamos vivos (sorri)! Ah, e depois uma 
exposição, ou uma forma de expor, ah... muito básica. Quer dizer, muito baseada 
exclusivamente no objecto, enquanto artefacto técnico. Portanto, sem contextualização 
nenhuma. O objecto valia por si só, não é? Se nós tivéssemos num núcleo expositivo, portanto, 
na exposição, se tivéssemos, ah... os veículos todos que fizeram a história do... do carro 
eléctrico na cidade do Porto, pronto, a missão do Museu  estava cumprida, não é. E eram 
essas... essas quatro coisas que transformam... que originam os museus de transportes e 
fizeram com que eles se tornassem, entre aspas, armazéns de peças, com muito pouco, ah... 
que contar, entre aspas, não é. Teve aqui visível até não há muito tempo. 
 
S – Que percurso acha que, desde que o Museu abriu, em 92 - muito enformado por 
essas questões, e aquilo que se esperava dele, do Museu – e até hoje, que percurso acha 
que se foi seguindo. O que é que difere na realidade de hoje daquilo que se esperava que 
o Museu fosse, há dez anos atrás? 
 
DIR – Eu acho que o Museu deu uma volta de 360o relativamente ao que se esperava que ele 
fosse há dez anos atrás. Eu acho que nunca ninguém, ninguém esperou que, dez anos depois, 
o Museu estivesse onde está. Não foi propriamente um acto programado dessa forma, não é. 
Não terá sido. Terá sido, podemos chamar assim, uma sucessão de acontecimentos felizes. 
Ah... eu penso que o que se esperava do Museu, em 92, era que fosse um núcleo. O mais 
completo possível, o mais... complexo, completo, em termos de história do carro eléctrico na 
cidade do porto. Eu acho que era isso que se esperava. E que continuasse a ser, ah... o 
principal operador do carro eléctrico na cidade do porto. Portanto, um museu que explorasse... 
que explorava a linha... - e isso foi uma perspectiva que esteve patente no Museu, até... até eu 
entrar. O Museu era que... que explorava a linha. Era o operador da linha e ao mesmo tempo 
tinha a exposição, e tinha o núcleo museológico. Portanto, tinha associado a si um núcleo 
expositivo de preservação de quantos mais carros melhor... não é. Era isso que se esperava do 
Museu: que fosse um núcleo só de preservação e de dinamização dessa colecção numa 
perspectiva do operador. Portanto, quem... operar uma linha turística, pública, ah... eu penso 
que aí penderia também mais para o... o... turismo, não é. Acho que se chegou, pensou-se 
sempre na linha enquanto... linha turística. Mas era muito a perspectiva do operador. Portanto, 
era como se o operador se tivesse auto-musealizado, não é. E de repente decidiu-se auto-
musealizar, ah... Portanto, isto é um movimento interno, que parte da empresa, com uma 
cultura de empresa, em que o museu é apenas... está associado a toda esta questão da 
operação da linha turística, mas pronto, também tem uma exposição e também preserva, não 
é. Preserva. Eu acho que é mais um movimento de preservação do que propriamente mais... 
do que propriamente um movimento museológico. Havia aqui um movimento de preservação, 
pronto. O Museu via-se como...vi... ele entendia-se como um núcleo de preservação. Ah... que 
iria ficar assim, ah... nesta preservação. Portanto, iria ficar sempre ass... seria um museu de 
empresa, iria ficar associado à STCP, ah... com uma imagem, ah... potencializador de uma boa 
imagem de... da STCP no exterior. Portanto, enquanto a cereja em cima do bolo, não é, ah... e 
que se iria manter assim. Portanto, iria recuperar a estação, iria recuperar o edifício de 
Massarelos, ah... e seria um núcleo de preservação, de... um núcleo ligado à preservação do 
carro eléctrico, numa componente que estava a desaparecer da empresa – e vai desaparecer 
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mais tarde ou mais cedo – que era uma componente oficinal de operador, não é, de um meio 
de transporte que há muito já... há muito deixou de ter... de sentir, entre aspas, não é. Pelo 
menos no formato de transporte público regular de passageiros. Eu penso que era assim que o 
Museu se entendia em 92, ou que ele se via em 92. portanto, como um núcleo de preservação. 
 
S – Contrapondo ao tal museu de história social que se pretende que o Museu seja hoje 
e para que se trabalha hoje. 
 
DIR – Contrapondo 100%, não é. Portanto... todo o trabalho orientado para a preservação dos 
carros eléctricos. Todas as energias eram concentradas aí. Ah... a animação do Museu era 
feita através de desfiles, que mais não era do que uma mostra do trabalho anual, não é. Do 
trabalho anual, porque todos os anos havia mais dois ou três veículos que, ah... que faziam 
parte do desfile. Portanto, eram os veículos novos, não é. E era nessa perspectiva que eu 
penso que o Museu se... se entendia a si próprio. Nunca se... e mesmo nos primeiros tempos 
ele nunca se entendeu como um núcleo museológico, mas como um núcleo de preservação. 
Ah... ah... digamos assim: as m... as preocupações museológicas eram preocupações 
exclusivamente de preservação. Claro que depois a exposição vinha associada, a animação 
vinha associada, etc. mas o... a essência do Museu era a preservação, não deixar que o 
património ah... se... dispersasse. Congregá-lo aqui, restaurá-lo, ah... e dar-lhe um uso. E esse 
uso era entendido mais no sentido da operação... 
 
S – O tal museu vivo... 
 
DIR – Do tal museu vivo, da operação e da animação, ah... da cidade. Exacto, na altura era 
muito mais da cidade, porque os eléctricos andavam por muitos mais sítios do que o que 
andam hoje. Mas eu penso que era... era assim que se entendia. 
 
S – E hoje, acha que há uma imagem distintiva do Museu? O que é que definiria como 
imagem distintiva do Museu? 
 
DIR– Ah... eu acho que... que... o que foi engraçado, o... eu penso que o que hoje distingue o 
Museu, mesmo – não sei se para o exterior esta imagem passa muito, mas... para dentro da 
empresa passa bastante – que é: o museu é extre... é muito dinâmico. O... o... que passa é 
uma imagem de dinamismo, não é. E nós podemos não ter, ah... não estar ainda no ponto 
óptimo, mas temos uma imagem de dinamismo, de que fazemos coisas, de que pomos os 
carros na rua. Mas que também temos um programa, ah, próprio, que é uma imagem 
extrema... 
 
S – tem mobilidade... 
 
DIR – É (ri), temos muita... continuamos a animar as colecções, mas continuamos, não é, ah... 
Eu acho que é um bocado essa imagem que – que espero – que se esteja a transmitir para o 
exterior. Pelo menos foi isso que nós tentamos transmitir. Mas ao mesmo tempo que temos 
também um projecto, ah... sólido do ponto de vista... museológico, e com qualidade, que foi 
isso que se procurou imprimir ao projecto. Foi alguma qualidade nas suas vertentes, não é. 
Quer dizer, nós não podemos esquecer que os Serviços Educativos só foram criados em 98! 
 
S – Pois, são muito recentes! 
 
DIR – É, são muito recentes, não é? São extremamente recentes! E já, no entanto, vieram 
mudar completamente a fi... vieram mudar completamente não só a forma como os outros viam 
o Museu, como a forma como o Museu se vê a si próprio, não é. E o que é engraçado aqui – e 
acho que uma pessoa... apalpa um bocado a sensibilidade da própria empresa em relação ao 
Museu e consegue perceber o que é que eles acharam que mudou. E esperamos que seja isso 
que o público em geral acha que mudou. Porque acho que hoje em dia temos uma... uma 
imagem de dinamismo. De que não estamos parados, que vamos fazendo as coisas. Que 
vamos projectar uma imagem dinâmica para o exterior. Não aquele dinamismo do museu vivo, 
não é. Mas que vamos projectar uma imagem... 
 
S - ... numa perspectiva diferente. 
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DIR – Exacto, numa perspectiva diferente, de... mais interpretativa, não é. Mais consistente, 
ah... mais programada, mais sólida, digamos assim. E acho piada porque eu... por aí apalpo 
mais na empresa, não é. O pulso da empresa diz-me um bocado o que é que... Quando eles 
me dizem: “Vocês são dinâmicos. Até são dinâmicos demais!”, não é. (ri). São dinâmicos 
demais, estejam quietos, e tal. No... no sentido de que, quer dizer, quanto mais o museu se 
solidifica, não é, quanto mais o Museu se solidifica como Museu, mais, ah... mais cria clivagens 
com a empresa, não é. É que antigamente não havia clivagens porque funcionava no modus 
operandis da empresa, não é. As pessoas que cá estavam eram pessoas da empresa, tinham 
o modus... a cultura da empresa. E sabiam funcionar dentro da empresa. E o modus operandis 
era... era o da empresa. A missão do Museu não entrava em choque com a missão da... da 
empresa. E aquilo que eu vejo agora é que a missão do Museu entra em choque com a missão 
da empresa. 
 
S – E qual é essa missão do Museu? 
 
DIR – A missão do Museu? Eu acho que é uma missão fundamentalmente de... de 
interpretação, uma missão educativa, não é. De preservação, sim senhora. De... colecção, sim 
senhora. Mas uma missão de... muito educativa. De animar... de preservar para ani... para 
educar, para animar, etc., não é. Para interpretar em benefício do público. Ah... para trazer 
mais gente, o maior número possível... para trazer muita gente. E a partir de certa altura 
começa a ser complicado, porque nós temos que ser muito imaginativos para trazer pessoas 
ao museu, não é. E quanto mais imaginativos formos, mais entramos em clivagem com... com 
o modus operandis da empresa. A... STCP, a missão da STCP é fazer andar autocarros, não é! 
Mas... quer dizer, pronto, também é promover o transporte público. Mas é promovê-lo na... em 
acções próprias. Junto das suas... dos seus públicos. O Museu começa a ter uns públicos 
muito específicos, muito seus, não é. Começa a ter uma imagem para o exterior muito sua. 
Ah... e começa a ter, ah...clivagens no modo de pensamento. Eu espero que esta imagem 
também seja transmitida para o exterior, não é. 
 
S – A Cristina quase que me tira os tópicos, porque cada vez que está a terminar uma 
parte já está a passar para a outra que eu ia pegar! Ia perguntar exactamente a quem se 
dirige o Museu, a quem acha que se dirige o Museu. Porque me dizia que o público dos 
transportes colectivos não é necessariamente o público do Museu. 
 
DIR – Não, não. Ao princípio, ah... quando o Museu abriu, eu penso que o Museu se dirigia 
fundamentalmente a esse público. Aos entusiastas do carro eléctrico, às pessoas que gostam... 
ah, do veículo enquanto peça tecnológica, enquanto artefacto tecnológico. Sem grande história, 
ah... não é, sem grande história social, sem grande contexto social. E penso que hoje o Museu 
não se dirige a essas pessoas. Nem pensar! Eu acho, ah... também se dirige, porque os carros 
continuam cá, mas, ah... os veículos, aquilo que essas pessoas admiram continuam cá e está 
aberto ao público e elas podem vê-lo. Mas eu penso que se dirige mais a um público... muito... 
ao público da cidade, muito mais heterogéneo, muito mais..., não é. Eu não consigo definir 
assim em concreto, não é. Consigo... dirige-se ás escolas. Dirige-se ao público não 
especializado. 
 
S – Que percepção tem desse público? As escolas... 
 
DIR – Ah... é um público não especializado, portanto, é as escolas, são as pessoas que visitam 
o Porto e gostav... gostam de conhecer um bocado a sua história, ah... exacto. Não... não 
especializado. Um público que quer conhecer a história da cidade, e a história dos transportes. 
 
S – Como estão representados esses públicos, em termos de números? 
 
DIR – As escolas são maioritárias, neste momento. Continuam a ser o grande... 
 
S – Sempre foram, não? 
 
DIR – Sempre... desde que o Museu está estruturado, ah... desde que os serviços Educativos... 
é assim, desde que os serviços Educativos surgiram que as escolas... Ah, eu não tenho dados 
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relativos à ant... a antes de 98, não tenho assim uma percepção muito... concreta. Mas acho 
que sim, que... sempre foi o público infan... o público escolar que... 
 
S – E acha que – provavelmente acha que não, pelo que me está a dizer – que o Museu 
não tem mantido os mesmos públicos, ou seja, que há um grupo que vinha e continua a 
vir, mas provavelmente as proporções desses públicos, a forma como eles estão 
representados é bastante diferente, não é? 
 
DIR – São diferentes. Eu acho que sim. Eu acho que a aumentar ao... o trabalho que os 
Serviços Educativos fizeram na... com as escolas, de 98 em diante, e que agora está 
perfeitamente sólido, ah... fez com que a balança mudasse... completamente. E a própria 
percepção que o Museu tinha, ou tem de si, alterou-se, não é. A balança... subiu para o lado do 
público escolar, desceu para o lado dos entusiastas. E, ah... isso alterou completamente, ah... 
a forma como o Museu se vê e como os outros vêem o Museu. 
 
S – E que outros públicos tem percepção que os Serviços Educativos acabaram por 
captar para o Museu e que não eram seus públicos, pelo menos não regulares, até aí? 
 
DIR – Ah... de há uma ano para cá... de há dois anos e tal para cá os Serviços Educativos 
desenvolveram algum trabalho com outros públicos que normalmente não eram nossos 
públicos. Ah... isso sei, por certeza, que não eram. Por exemplo, os invisuais... ah... fizeram... 
 
S – Fizeram um trabalho direccionado para grupos... 
 
DIR – Exacto, para grupos específicos. Ah... os invisuais... comunidades mais desfavorecidas, 
ah... portanto, foi feito todo um trabalho com esse tipo de comunidades que... que acabou por 
trazer ao museu públicos que não eram públicos do Museu. E... não eram públicos do Museu. 
 
S – Nessa matéria, até onde é que acha que o Museu deve e pode ir na abordagem dos 
públicos. de acordo com essa função social do Museu... Até onde acha que deve ir essa 
função social do Museu, ou pelo menos, onde é que acha que ela já não deve ir, que já 
não é da sua função? Se é que acha que há algum limite, alguma fronteira... 
 
DIR – Acho que há... haverá aí, ah... Eu acho que há uma questão que tem que ser um bocado 
discutida e que nós cá não... ainda não fizemos essa discussão. 
 
S – Esta pergunta foi-me suscitada por uma conversa que tivemos há tempos... 
 
DIR – A questão o Museu não deve... Exacto, o Museu não deve, o Museu não, quer dizer, 
deve ter algumas fronteiras e deve pensar o seu papel em relação... deve pensar a sua função 
social até onde é que pode ir. Porque ele não se pode substituir a determinadas organizações 
e determinadas, ah... funções, não é. O Museu não se deve substituir a determinadas coisas. 
Mas eu não sei onde é que está a fronteira, sinceramente não sei. Acho que isso é uma 
questão, ah... que se vai experimentar. O Museu irá pôr as suas barreiras... barreiras? Eu 
também não gostava de lhes chamar assim, porque acho que não... não serão barreiras nunca. 
Mas acho que é preciso, ah... ah... é preciso... primeiro é precisa muita imaginação para cativar 
esses públicos, não é. É preciso fazer programas muito imaginativos. Mas esses, esses 
programas também, a certa altura não... não se deve imiscuir no trabalho doutras 
organizações, que, a partir de uma determinada altura, nessa função social, também têm um 
papel a desempenhar, não é. É como eu dizia uma vez,... o Museu tem que ter uma função... 
uma função social muito po... muito forte, não quer dizer que tenha que servir a sopa dos... não 
é. Ou que se substitua a servir a... Ah, nós ainda não sabemos muito bem, eu acho que em 
Portugal não há ainda muita experiência relativamente a essa matéria para se poder abrir uma 
discussão de barreiras ou não barreiras em públicos, não é. Agora, ah... neste caso eu acho 
que as... a nossa fronteira, acho que a nossas fronteira termina – a tal coisa – digamos que a 
nossa liberdade termina onde começa a liberdade dos outros. Eu acho que aqui tem que ser 
um bocado, o mesmo... o mesmo sentido, não é. A nossa liberdade, em termos de captação, 
de função, de... de novos públicos terminará onde começará, talvez, a liberdade de outras 
organizações que giram em torno das mesmas questões e que também... que têm que ter o 
seu ponto de actuação próprio. E o Museu não se pode substituir a elas. Exacto, poderá ser, 
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ah... ser complementar, mas não substituir, não é. Eu não tenho ilusões em relação a isso, 
quer dizer, eu não... Eu penso que o Museu não pode desenvolver um trabalho, ah, de campo, 
profundo, junto de comunidades extremamente desfavorecidas, que precisam de um outro tipo 
de trabalho que eu acho que o Museu não pode... 
 
S – Que não tem capacidade... 
 
DIR – Não tem, não tem capacidade para lhes dar. E o que deve funcionar é como 
complemento, ou como uma instituição aberta a essas questões e que vai buscar um bocado a 
essas organizações algum apoio, que funcionem em paralelo, não é. Mas mantendo... não 
estou a dizer mantendo cada um no seu local, mas definindo ah... algumas, ah... 
 
S - ... mas respeitando... 
 
DIR – Exacto, respeitando, não é? 
 
S – Pois, a minha questão era exactamente essa, não no sentido de colocar barreiras, 
mas até onde o Museu deve ir. 
 
DIR – Pois, até onde é que ele deve ir. 
 
S – Até onde é que ultrapassa a sua missão, no fundo. 
 
DIR – Exacto. Por acaso é... que aí o campo está todo em aberto. Ele ultrapassará a sua 
missão quando entrar um bocado nos campos de actuação de outras organizações que estão 
definidas... 
 
S – No território que não é seu... 
 
DIR – No território que não é seu, não é. Ah... ele pode entrar nesse território mas como..., não 
é, como uma ponte com essas organizações. Não deve, ah... ah... entrar muito no... 
profundamente por forma a substituir-se, ou a achar que se pode substituir. Ali..., porque acho 
que entrar podemos entrar... nesse tipo de..., não é. Com a ... num regime de 
complementaridade podemos perfeitamente dar ou colaborar. Agora, ah... o que é que 
podemos depois fazer, essa já é uma questão mais complexa, não é. 
 
S – E em relação ao que se pode fazer, que política tem sido seguida para tentar captar  e 
fidelizar públicos? Que estratégias é que o Museu tem adoptado para captar e fidelizar 
públicos? 
 
DIR – Insistência! Insistência. Ah... têm-se desenvolvido projectos, ah... concretos que são 
lançados e depois... o nosso objectivo era desenvolver uma série de know-how em 
determinadas áreas muito concretas, por exemplo os invisuais. Estabelecer, nela... ah... lançar 
o projecto, ah... estabelecer relações com outros grupos e depois... o Museu funciona aqui um 
bocado como receptáculo, não é. Beber a informação, ficar com ela e depois, através da 
insistência, através do know-how que é adquirido, ah... manter sempre a porta aberta e sempre 
um contacto constante... com os diferentes, ah... grupos e com as diferentes questões. 
Portanto, fizemos isso com os invisuais e penso que conseguimos um know-how que nos irá 
permitir em qualquer altura despoletar qualquer tipo de actuação, sem estar a tropeçar outra 
vez e andar... à procura das coisas. Ah... portanto... o... o trabalho que tem sido desenvolvido é 
o abrir portas e captar know-how. Para depois termos um manancial de conhecimentos que 
nos permita actuar com... liberdade e com à vontade em determinadas áreas sem haver 
grandes problemas. Eu penso que essa tem sido a... a forma que nós temos actuado, não é. 
Vamos buscar pessoas para trabalharem connosco em projectos concretos relacionados com 
os públicos, que nos abrem as portas para determinadas áreas, não é. E nós depois 
absorvemos esse know-how, ele fica interiorizado no Museu para passar a ser uma prática, 
não é. Porque aqui há... eu acho que em relação a isso que tem que haver uma série de... de... 
– temos que absorver todos, não é.... – uma série de questões... que não eram naturais, às 
vezes, em... em todos os níveis. E se... se nós vamos indo gradualmente essas questões são 
absorvidas por toda a gente. E depois já não é novidade, já não é problema, já é natural. Não 
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é? Receber outros públicos, ou receber outras camadas da população, receber outras áreas, 
ou receber outras pessoas, já é normal do Museu. Está enraizado na mentalidade da estrutura. 
 
S – Já é normal. 
 
DIR – Exacto. Portanto, a prática tem sido um bocado essa: enraizar na estrutura, a todos os 
níveis, não é: desde as pessoas da recepção, às pessoas que servem – enraizar, ah... um... 
um à vontade com esses novos públicos, quer dizer, com... não haver... procurar que não haja 
qualquer tipo... não é, a primeira vez é sempre mais... ah, difícil... 
 
S – Um caminho menos seguro... 
 
DIR - ... um caminho menos seguro, mas depois toda a gente fica habituada e já... já não há... 
E isso permite, ao meu ver, actuar a vários níveis com à vontade. Sem grandes problemas, não 
é. Tem sido assim. A estratégia tem sido um bocado essa. Não foi a estratégia ... quer dizer, 
não é uma estratégia muito, muito, muito amadurecida do ponto de vista... Mas tem funcionado. 
Porque se foram abrindo portas, e foi-se dando lugar a novas práticas que ficaram enraizadas 
e que, a qualquer momento, mesmo se, se um... num determinado ano não haja tantos 
programas numa determinada área, haja mais programas noutra, as questões estão lá, foram 
desenvolvidos contactos, foram desenvolvidas práticas que nos permitem, a qualquer altura, 
não é, receber, ah... públicos completamente distintos, com... sem qualquer problema, em 
princípio. 
 
S – Em relação ao Museu do Carro Eléctricos 2002-2012 (ri) - já que ele tem dez anos, 
vamos pensar na outra metade, nos próximos dez – o que é que... 
 
DIR – O que é que eu gostava que o Museu fosse nos próximos dez anos? 
 
S – Sim, o que é que se pretende, que rumo de deveria imprimir? 
 
DIR – Ah... eu acho que... o rumo que se devia imprimir? Eu penso que, ah... em termos de 
orgânica, e em termos de  filosofia de actuação, o Museu está! Está! O que é, é que tem agora 
que crescer. Não é? Ah... solidificar mais essa sua função social, quer dizer... mas as raízes 
estão cá. Portanto eu acho que agora vamos só num sentido, acho que o retorno atrás irá ser 
difícil. Ah e acho que o que agora é preciso é requalificar: a estrutura, requalificar o edifício e... 
para potenciar crescimento, não é. Eu vejo daqui a dez anos um Museu, em termos de filosofia 
de actuação, mais envolvido ainda com a comunidade do que o que está, mais sólido na sua 
função social, ah... maior, mais abrangente nas suas temáticas – porque nós temos a Central 
Termoeléctrica – temos essas questões ainda por abordar, e que estão congeladas, não é. A 
nível do crescimento do Museu para essas áreas, ah... que estão... que estão cá tímidas, ainda 
não foram mexidas, ah... mas em termos de filosofia, vejo um bocado como agora mas mais 
sólido. Mas afirmado. Mas, ah... socialmente mais relevante. 
 
S – E para onde é que isso o pode levar, em termos de público, em termos de impacto 
público, em termos de crescimento até do Museu? 
 
DIR – Para onde é que nos pode levar? Em termos de crescimento? 
 
S – ou seja, as orientações que se vão imprimindo ao Museu – e que constituem a 
política do Museu –... A Cristina dizia que o Museu precisa de crescer, neste momento... 
 
DIR – Exacto, tem cá as raízes, precisa é de... de crescer... de crescer mas no sentido... não é 
um crescimento no sentido intelectual, precisa de crescer no sentido físico, não é, no sentido 
físico. Para onde é que isso nos irá levar? Eu penso que irá levar-nos para uma maior 
afirmação na cidade, uma maior visibilidade na cidade. Ah... e penso que nos irá levar para 
maiores parcerias, não é. Para... iremos ter maior capacidade de gerir as nossas parcerias, de 
gerir... a nova posição na cidade, não é. Ah... eu penso que é para aí... esse crescimento, se 
foi potenciado, e se realmente foi levado em diante, ah... irá trazer muito maior autonomia ao 
Museu, não é. E muito maior afirmação. Porque hoje... (interrupção para trocar cassete). Hoje 
em dia o Museu no Porto, na cidade do Porto, ainda não tem a visibilidade, enquanto estrutura 
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dedicada à cidade, que nós gostávamos que tivesse. Mas também sabemos que isso se 
prende com o facto de estarmos associados à STCP, prende-se com a nossa falta de 
autonomia, gera, não é,... potencia-se a si próprio, gera a afirmação. Ah... e ao gerar afirmação 
e ao potenciar-se na cidade, ah... consegue ter uma maior afirmação e trazer para si novas 
parcerias, novos parceiros, não é. Portanto, entrar no novo contexto onde funcionar, onde... 
exacto, onde...para onde se expandir, praticamente. 
 
S – E dentro dessa perspectiva, de que o Museu poderá e deverá... o caminho que deverá 
percorrer daqui para a frente, nos tempos mais próximos, o que é que acha que, de um 
modo geral, haverá a mudar ou a manter? Dizia-me que as raízes já cá estão... 
  
DIR – estão. 
 
S - ... que o Museu precisa de crescer. O que é que acha – se é que acha que há alguma 
coisa a mudar ainda e o que é que já está no caminho certo, que se deve manter? 
 
DIR – Ah... eu acho que ainda há a mudar algumas mentalidades, não é. Mas acho que isso já 
está... aqui enraizado. Ah... o que é que eu acho... o que é que eu achava que se devia 
manter? Ah... quando eu digo “mudar alguma mentalidade” eu não quero dizer que nós nos 
devemos ver livres de toda a componente operativa e de todo o modus operandis da empresa 
que nós ainda temos. Devíamos era absorver a nosso favor. É isso que eu gostava que 
ficasse, não é. Era um... discutimos muitas vezes, porque... a questão das oficinas é uma 
questão complexa, e a questão da operação é uma questão complexa. Nós chegamos a 
discutir muitas vezes, que as oficinas se deviam transformar numas oficinas de restauro e 
conservação, extremamente profissionais na área... na sua competência. Mas eu... custa-me e 
irá custar-me sempre que o Museu deixe esta componente... que ainda hoje tem, não é. Ah... 
que é uma componente de... empresarial, em termos operativos. Na parte das oficinas, é óbvio, 
que o Museu irá abarcar mais tarde ou mais cedo. 
 
S – As oficinas não fazem parte do Museu? 
 
DIR – Actualmente não. Ah... actualmente considerou-se que, em termos de estratégia, ah... o 
Museu tinha que se autonomizar completamente do modus operandis da empresa. Para se 
afirmar. Para ter força para se afirmar. Mas isto era uma estratégia de momento. Porque o 
objectivo é mais tarde ir buscar tudo aquilo também para incorporar. Mas o que nós 
consideramos, em termos de estratégia, é que não conseguimos fazer as duas coisas ao 
mesmo tempo. Que tínhamos que primeiro ganhar força, para depois nos impormos. Ah... isto 
foi... esta, sim, foi uma estratégia pensada e foi uma estratégia levada a cabo de uma forma 
perfeitamente, ah... assumida. Portanto, o Museu vai deixar a compo... – por uns tempos... – a 
componente  operativa, ah... que não tem tanta relevância para si próprio, em termos de 
interpretação. Porque nós acabamos por conseguir fazer essa interpretação recorrendo aos 
serviços num regime de prestação de... não é, eles prestam-nos um serviço. E nós 
conseguimos transmitir a mesma imagem operativa sem termos, ah... a cultura operativa, não 
é. E isso é uma coisa que - eu acho - que ao longo do tempo se... o Museu devia voltar a 
recuperar a seu favor. E isto pressupõe, ah... não sei. Vai ser mui... um passo complicado 
porque pressupõe alguma alteração - não é – duma filosofia de actuação. É a mesma coisa 
que dizer:” Eu gostava de ter um bocadinho de filosofia de empresa, mas não quero tê-la 
toda...” (ri), não é? Quero escolher os bocadinhos que acho que deviam fazer parte do Museu. 
Mas não a quero ter toda, porque ela também toda pode ser, ah... prejudicial, não é... 
 
S – Pesar excessivamente... 
 
DIR - ... pesar excessivamente e ser-me prejudicial do ponto de vista ah, da... quer dizer, do 
ponto de vista da imagem que eu transmito. Porque mudar... mudar o modus operandis é 
mudar a cultura das pessoas, não é. Mas eu gostava que... há cá ra... este enraizamento do 
Museu – portanto, o Museu como um local onde ainda se faz, onde ainda se trabalha, ainda 
opera, como há 50 anos atrás. Ah... um bocado um ecomuseu, não é. Seria um bocado alguma 
questão de ecomuseologia aqui, ou economuseologia ainda mais. Ah... eu gostava que ela 
ficasse um bocado. E que fosse enraizada no mo... no mo... na missão do Museu e no modo 
de funcionamento do Museu. Ah, que era a sua história enquanto local, ah... enquanto local 
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onde se fez, não é, onde se produziu, onde se operou, ah... Isso é a ... eu acho que isso vai ser 
a parte mais difícil. 
 
S – Sim, imagino que não é muito fácil, não é um terrenos muito fácil. 
 
DIR – Não é... Porque o crescimento estruturado agora depende de nós. Depende de... de 
conseguirmos os instrumentos necessários para nos reequiparmos e para nos requalificarmos 
do ponto de vista físico, ah... Agora conseguir a filosofia, incorporando também esses dados 
que giravam à nossa volta, não é. Ah... isso é que vai ser mais... mais difícil. 
 
S – É um grande desafio! 
 
DIR – É. Esse é que é o desafio do Museu, eu acho. Porque enquanto até agora foi qualificá-lo, 
eu acho que... que essa batalha ficou ganha, entre aspas. A batalha da qualificação do Museu. 
A batalha da requalificação da sua estrutura com a missão, etc., essa acho que não está a 
100%. Falta-lhe aquela componente dali. Nós ficamos assim a olhar um bocado para ela com 
cara de receio, não é. Mas temos que a encarar de frente e saber como é que a vamos 
estruturar para ela vir enquadrar o Museu e... e fazer parte integrante dele, não é. Portanto, 
como... Porque eu não quero que se veja o Museu como uma... ao lado uma... uma... uma 
oficina que opera uma... uma linha de turismo, não é. Acho que a componente da história do 
edifício um dia mais tarde irá ter que entrar. Ah... E está a entrar já, de alguma maneira, não é. 
 
S – Com a própria Central, não é? 
 
DIR – Com a própria Central e com a história... das pessoas e tal... nós temos que cativar um 
outro lado para nós próprios. Um lado que... Ele viu-nos, quer dizer... viu-nos e com bons 
olhos, mas depois viu o Museu afastar-se deles, não é... Porque se calhar era preciso. Ah... 
porque se ficávamos muito presos não tínhamos asas para voar sozinhos e não conseguíamos 
ter chegado a um determinado ponto. Ah... e acho que agora o trabalho é voltar um bocado 
atrás e tentar... atrás, talvez não... chegar a um ponto e dizer “não, também temos que ir”, 
incorporar essa área, não sei como é que fazer. 
 
S – E em relação aos públicos, que percurso é que o Museu pretende tomar, nestes 
próximos 10 anos, e que áreas do Museu é que acha que é necessário investir para 
afirmar esse percurso? 
 
DIR – Penso que o público... os públicos que nós devemos privilegiar, ah... são aqueles que 
são os mais difíceis, não é. E acho que devemos manter um bocado essa linha de actuação, 
quer dizer, ah...ganhar a por... ganhar alguns públicos que se... que conquistamos, não é. E 
fidelizá-los. Cada vez mais com um programa... Por exemplo as escolas, que eu penso que é 
um  público que está ganho. É preciso é continuar a trabalhar para o fidelizar cada vez mais, 
para não o perder, não é. E tem que ser desenvolvido um trabalho estratégico – e... e tem sido 
desenvolvido um trabalho estratégico de melhorar a componente... a componente, ah... 
pedagógica. Portanto, lúdico-pedagógica para as escolas. Em relação aos restantes públicos 
eu penso que ... o objectivo será abrirmos o mais possível a todas as áreas, a todos os 
públicos, a todos os públicos possível... possíveis. Ah... mantendo sempre uma actuação, ah... 
de reta... quer dizer, não é, de retaguarda. Manter sempre abertas, ah... questões relacionadas 
com os públicos mais complicados. Eu vejo o Museu a ir mesmo...sempre nesse sentido, não 
é. Também ter um núcleo organizado de fidelização, mas depois, ah... procurar sempre andar 
atrás dos outros e fidelizá-los também. Que não são grupos tão fáceis, não é.  
 
S – Para além dos grandes números de público, bater também a outras portas... 
 
DIR - ... bater às outras portas... abrir sempre... manter sempre, não é, uma perspectiva dos 
Serviços Educativos de actuação noutras áreas menos visíveis, ah... mais problemáticas, mais 
difíceis. Ah... não... cujos... os resultados não são tão imediatos, são mais a longo prazo. Ah... 
mas manter sempre... é como se os Serviços Educativos fossem estruturados a vários níveis, 
não é. Há um nível para o público... eu acho que mais tarde ou mais cedo nós vamos ter que 
ter um bocado esse tipo de actuação. Portanto, irá haver o turismo, e as escolas, e os grandes 
públicos, que são fundamentais para a... a... solidez do Museu, não é. A todos os níveis, não é. 
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Mas manter sempre um nível... manter sempre um nível de... vontade em relação aos 
restantes, fazendo um trabalho que vai dar frutos mais tarde, não sabemos quando, não é. São 
trabalhos que são desenvolvidos  e que dão frutos, ah... ao longo de muitos anos, não é.  Não 
são trabalhos imediatos, não é fazer e-mails às agências de turistas, de turismo, e elas no ano 
seguinte estão cá todas, não é. Não... isso não... Também temos que desenvolver aí, mas 
também temos que manter sempre um outro nível de actuação nos Serviços Educativos e 
tentar estruturar o Museu em vários níveis de apreensão de públicos e de fidelização de 
públicos. Todos eles com necessidades muito diferentes, não é. Ou com formas de fidelização 
muito diferentes. 
 
S – Que tem a ver com a tal capacidade de afirmação que acha que o Museu deve ter 
perante a cidade, uma maior afirmação pública? 
 
DIR – Exacto... De afirmação pública e mesmo de afirmação de si próprio. Porque acho que 
aqui é muito importante também o retorno, não é. Ah... nós queremos afirmar-nos na cidade, 
mas achamos que para a viabilidade e para a importância do nosso projecto, internamente, 
também é preciso que toda a gente no Museu interiorize isso, não é. E que o Museu também 
deve interiorizar, ah... todas essas questões porque são de uma riqueza enorme, para... para 
dentro também, não é. É mais ou menos como aquele tipo de trabalho que nos faz sentir que 
temos uma missão social a cumprir e... e queremos cumpri-la também, não é. Porque... a 
missão pedagógica nós têmo-la e sabemos que cumprimos, é fácil. Temos indicadores e esses 
indicadores são fáceis de encontrar, e fáceis de medir. A função social não é assim tão fácil de 
medir. Não há indicadores, é muito mais complicada. Mas também é muito mais 
entusiasmante, não é. Mesmo em termos de investigação, em termos de trabalho de 
investigação que º.. que o Museu possa desenvolver, em campo de actuação é mais rico, 
mesmo inter... internamente, não é. E nós temos tendo... conseguindo cativar outras franjas, 
conseguimos também melhorar as formas de actuação para as franjas em geral, não é. 
Podemos conseguir. 
 
S – Quais acha que seriam as prioridades em relação aos públicos? Nessa segunda 
vertente. 
 
DIR – Não tenho assim um... quer dizer, não tenho assim muito... definido na minha, ah... muito 
ordenado, ah...mas... não sei! Penso que há públicos que são, ah... que estão tão longe do 
Museu, ah... que acho que esses devem ser os primeiros... ah... que por várias razões estão 
longe, em geral, não é. E o trabalho com esses vai ser muito mais complicado. Porque eles 
estão distantes do Museu. Por exemplo, a... os invisuais, é um público que está muito longe do 
Museu. E, no entanto, é um público com uma enorme capacidade, um enorme interesse, não é. 
Esse é um. A terceira idade é outro público  que está muito longe do Museu, em geral. Uma 
terceira idade mais... socialmente desfavorecida, está longe... muito longe do Museu. E não 
teve... ao longo da sua vida, não teve os mecanismos que hoje as crianças, mesmo 
socialmente desfavorecidas, têm, não é. 
 
S – O tal habitus... 
 
DIR – O tal habitus que eles não tiveram mesmo. Portanto, são extremamente desprotegidos 
em relação ao Museu. Penso que é outra camada extremamente interessante. E depois em... 
em termos de história social que o Museu pretende, ah... 
 
S - ... assumir... 
 
DIR - ... assumir, eles são um público privilegiadíssimo, não é. Por aquilo que nos podem 
trazer, ah... de riqueza interpretativa. Porque, ah... trazem uma riqueza interpretativa enorme 
ao Museu, não é. Não tenho dúvidas nenhumas que, ah...o estar com um grupo da terceira 
idade no... nesta atmosfera do Museu é uma experiência única, porque eles trazem... eles 
trazem as suas histórias, que são muito ricas e são muito, ah... em termos interpretativos para 
o Museu são muito valiosas, não é. Podemos aprender com eles imenso, sem dúvida 
nenhuma. Ah... os invisuais, pela emoção que eles trazem, não é. Por nos... ah... obrigarem a 
ver as coisas de outra maneira a ver mesmo as coisas de outra maneira, como eles dizem:” 
Estou a ver” ou “ainda não vi”. E acho que isso é... é de uma riqueza enorme porque... quer 
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dizer, eles sempre conviveram com o carro eléctrico na rua, mas não o conheciam, não é. Não 
o conheciam... física... fisicamente não o conhecem, não sabem, não é... não sabem de que 
cor é que é. E estou a ver esses públicos talvez como os públicos... com os quais o Museu... 
talvez crie empatias maiores, pela... pela... ah, acidentes felizes, não é, porque a colecção se 
adapta muito, no caso dos invisuais, a colecção adapta-se. O modo de apresentação do Museu 
também se adapta muito a eles. 
 
S – O espaço também. 
 
DIR – O espaço também, porque não tem barreiras. Ah... e a terceira idade pela riqueza 
interpretativa que podem trazer. 
 
S – Estamos quase a terminar. Só dois topicozinhos. Que metas é que gostaria de 
atingir? 
 
DIR – Números? 
 
S – Não, não. Não especificamente números. O que é que, de algum modo, a faria sentir 
realizada nesses percursos que traçou para o Museu? 
 
DIR – Ah... Sei lá. Um dia olhar para a agenda do Museu e ver que temos uma escola num dia, 
um grupo da terceira idade no outro, os invisuais a seguir, ah...grupos, ah... de ucranianos, 
mais tarde, ah... pessoas com problemas vários. Ah... quer dizer, gostava de um dia olhar para 
a agenda e ver que tenho diversidade, não é. Ah... um grupo de turistas... olhar para a agenda 
do Museu uma semana e ver que tenho diversidade. Acho que isso... quando nós chegarmos 
aí acho que todos nós nos podemos sentir imensamente realizados, porque atingimos o nosso 
objectivo. Quando virmos diversidade. 
 
S – Um Museu para todos. 
 
DIR – Um Museu para todos. O mais diverso possível. Isso é que eu gostava: um dia olhar 
para a agenda e ver lá... não é, com grupos muito variados, com programas muito variados e 
de não estarmos naquela... não é... mais uma escola! Quantas escolas são hoje? Quer dizer... 
ah, não era isso que... não é isso que nos realiza, não é. Acho que era... ver a maior 
diversidade possível. Um dia mais tarde ver toda a gente a vir ao Museu para ter programas 
diferentes. Para levar daqui coisas diferentes. Ah... e para virem com  preocupações diferentes, 
com necessidades diferentes, com vontades diferentes. E isso sentir-se, assim, nitidamente, 
não é. Que hoje... ainda não chegamos lá. 
 
S – E mesmo para terminar, que prioridades é que acha que o Museu tem neste 
momento? 
 
DIR – Ah... há várias. Prioridades há várias. Ah... eu acho que neste momento o Museu está 
muito preocupado com ah... a sua autonomia. Porque é vital... para a afirmação. Nós 
chegamos a um ponto de viragem. Ah... tudo aquilo que nós devemos fazer, com a estrutura 
que temos, os meios que temos, para eles, STCP, nós fizemos. A partir de agora, ah... temos 
que ter asas para voar. E... e isso vem com a autonomia, vem com a criação de uma nova 
estrutura, ah... ah... um novo enquadramento, mesmo um novo enquadramento legal, portanto, 
a criação de uma fundação. A autonomia do Museu em relação à STCP. Ah... essa é uma 
prioridade que acaba por ser uma das maiores prioridades, porque o resto acaba por vir tudo 
por trás... atrás, não é. Nós temos que ter consciência que chegamos a um ponto, que se 
quisermos fazer muito mais, ah... temos, ah... estamos com as asas cortadas, não é. E tudo 
aquilo que nós quisermos, ah... portanto, isso é um ponto fundamental – autonomizar para 
poder fazer tudo. Tudo aquilo que nós achamos que se... poder mudar, enfim. Quer dizer, 
poder mudar de uma semana para a outra, não é. O nosso problema aqui é dizer que nós 
somos dinâmicos demais, não é. Não avisamos que vamos fazer coisas. E muitas vezes. 
Funcionamos... o Prof. Álvaro Costa diz que nós fazemos “navegação á vista”. Não é. (ri)... Ai 
é, é por ali? Há uma brecha de oportunidade? Nós vamos... não é.  E não olhamos muito, quer 
dizer... ah, para as questões, às vezes formais, que estão inerentes ao ir. Às vezes questões 
ridículas, como a questão de... de a facturação, da... da problemática de estarmos pendurados 
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à STCP. A STCP não consegue justificar que anda a fazer aniversários (ri). Não é. É assim 
uma coisa um bocado complicada, do ponto de vista formal. Portanto, essa acaba por ser um 
bocado a primeira prioridade. Porque a seguir a ela... a prioridade de topo. Porque a seguir a 
ela nós sabemos que vêm... uma série de... de outras prioridades. Ah... a outra... outra 
prioridade que eu gostava de ter, ou que nós temos, acho que temos, é a de... de... qualificar o 
Museu, sob todos os aspectos. Em termos de recursos humanos, em termos de recursos 
físicos. Acho que é uma prioridade que também... ah... tem que estar sempre no topo. Ah... 
porque acho que só assim é que conseguiremos prestar... abrir a porta e prestar um serviço, 
não é, ah... com uma função social grande, com um... um impacto grande na comunidade. 
Acho que só dessa maneira – ah... portanto, é assim, são duas prioridades um bocado de 
momento, não é, porque eu não vislumbro... se elas não forem ultrapassadas – se essas 
questões não forem ultrapassadas – não vislumbro o tal crescimento. Eu não consigo 
idealizar... ver o tal crescimento que é preciso. Portanto, nós temos que pôr estas coisas no 
topo, para conseguirmos depois o resto. Eu acho que as nossas prioridades, ah... elas estão 
perfeitamente definidas: que é estar permanentemente atento, não é, receber sempre... o 
público, não é... nunca fecharmos a, não é... nunca fecharmos a porta, nunca pormos entraves, 
nunca... pronto. O... estar permanentemente disponível, permanentemente aberto, 
permanentemente ao serviço, ah... Foi uma batalha que... o conseguir-se chegar aqui, 
conseguir-se introduzir isso na cabeça das pessoas, por algumas... Andou-se um bocado à 
volta e tal... Porque é muito complicado! Nós conseguirmos, numa estrutura de... quer dizer, 
numa estrutura que, embora fosse de serviço público, era um serviço público 
descomprometido. Porque se o autocarro passasse a horas, passava, se não passasse, o 
motorista não se preocupava muito com isso (ri), não é. Para uma estrutura de serviço à 
comunidade, quer dizer, é uma mudança de mentalidade enorme. Ah... não sei se teria mais 
alguma prioridade neste momento, para além dessas duas que me preocupam, de alguma 
maneira. Mas era... pronto, uma oportunidade de ter cada vez mais capacidade de absorver 
tudo o que nos rodeia. Não é. 
 
S – Continuar essa tal navegação à vista? 
 
DIR – (ri). Absorver tudo o que nos rodeia, conseguir ter capacidade de... aparecendo... ah, 
aparecendo um problema, aparecendo uma novidade, aparecendo uma questão, conseguir 
absorvê-la e conseguir... não é... ah... exteriorizá-la por forma que ela... abranja... abranja 
novos públicos, por exemplo, não é.  Que...  Tem sido um bocado aquilo que nós temos feito, 
um bocado a tal navegação à vista. Quer dizer, e quando... Embora haja toda uma estratégia... 
ou alguma estratégia, não é. Ah... Mas acaba por ser um bocado navegação à vista, o Prof. 
Álvaro Costa é que diz que nós navegamos à vista. Surge-nos uma janela de oportunidade 
ou... ou... ou surge-nos uma nova... uma nova questão... o mundo muda muito rapidamente, 
não é! Todos os anos nós temos aqui... mudanças enormes, e--- se nós não fizermos um 
bocado essa navegação à vista... Quer dizer, também perdíamos a nossa capacidade de 
incorporar. 
 
S – O tempo de definir estratégias às vezes ultrapassa... 
 
DIR – Exacto. Às vezes... exacto. É. É esse o meu receio, um dia mais tarde, com o 
crescimento do Museu, é que ele não tenha tanta capacidade d, ah... incorporar, como tem 
hoje, não é. Porque hoje é uma equipa pequena, consegue-se dar a.. não é. Consegue-se ar 
uma cambalhota e incorporar novas... novas questões que depois vão sendo geridas e tal, um 
bocado na tal navegação à vista, a ver como é que as coisas correm, mas acabam por ficar 
enraizadas. Ah... eu não tenho dúvidas nenhumas que acabam por ficar enraizadas. Mas eu 
tenho um bocado de receio que com o crescimento do Museu, ah... que a estrutura, se... seja 
muito pesada, para conseguir... dar... não é. Pode ser uma das preocupações, não é. Portanto, 
estarmos atentos e será uma das prioridades para o Museu também. Portanto, não nos 
deixarmos levar, ah... não nos deixarmos levar pelo crescimento... 
 
S – Pelo peso excessivo. 
 
DIR – pelo peso excessivo e procurarmos sempre, ah... ter flexibilidade o suficiente para 
incorporar as novas realidades. Que eu acho que um dos problemas dos museus, 
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principalmente os museus maiores, é a falta de flexibilidade. Não é. É a estrutura que tem 
muito peso. A estrutura é muito pesada. 
 
S – Perde capacidade de actuação... 
 
DIR – Perde capacidade de actuação, não é? Principalmente quando se fala de novos 
públicos. Novos problemas. Porque novos públicos, normalmente, advêm novos problemas, 
ali... criam novos problemas. 
 
S – Novas situações. 
 
DIR – Novas situações. E o que é preciso acho que é um bocado... ah,... não ter medo, não é. 
E nós aqui como... é um bocado, nós estamos sem rede, não é. Não temos medo nenhum. 
Não sentimos... receio. Quer dizer, as questões vão aparecendo e nós vamos adaptando-nos a 
elas. Ah... e acabamos por ah... fazer imensos saltos no escuro... imensos saltos no escuro. E 
só de me lembrar de alguns deles, quer dizer... nós... arrancamos para situações perfeitamente 
no escuro, muitas das vezes. Quer dizer, arrancamos para o... o... estou-me a lembrar quando 
foi dos cegos. Arrancamos para os cegos sem rede, quer dizer, não é. Aquilo podia ter corrido 
tudo muito mal, não é. Ah... ou arrancamos para os aniversários e para o... para o “Venha 
tomar um chá connosco” ah... também sem rede, quer dizer, sem uma estrutura muito grande 
que nos apoiasse, não é. Acaba por ser um bocado essa flexibilidade e esse navegar à vista 
que vai permitindo... 
 
S – Mas resultaram bem... 
 
DIR – Resultaram, resultaram. E resultam, e acho que resultam um bocado por causa dessa 
flexibilidade, essa flexibilidade da própria estrutura, não é. Que é muito flexível, que é muito... 
jibóia... que vai... anda e tal. E que já demonstrou que era flexível até em relação a outras 
questões, não é. Mesmo em relação à própria mudança de cultura ela mostrou que era flexível. 
Mesmo comigo. Ah... Porque é pequena. Talvez seja por isso. Ou porque... não sei... se criou 
de cima... talvez uma filosofia que também influenciou toda a gente, não é. Que é – vocês têm 
que mostrar o que valem. Para nós... não é. 
 
S – É um pôr à prova. 
 
DIR – é um pôr à prova. Vocês... vocês têm que... como nós temos um conselho de 
administração que... que... está lá em cima, não é, e que nós somos uma migalha no... na 
STCP. Nós sentimos a obrigação de fazer mais e melhor, ah... de completarmos o nosso 
espaço à custa disso, não é. Porque depois temos alguma capacidade de negociação. Não sei. 
 
S – Era isto que eu tinha aqui para falar consigo. 
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Análise de conteúdo 

 
Direcção 
8.706 PALAVRAS 
 

Anexo LXXXII 

1. ANÁLISE TEMÁTICA CATEGORIAL 
 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo  “eu acho que o caracterizaria como um museu de história... 

de história social, mais do que um museu de transportes” 
“era um museu de transportes típico” 

3 

Características  “se nós estudarmos a história da cidade do Porto, tal como 
ela foi contada através do carro eléctrico... eu acho que é 
muito mais abrangente” 
“eu penso que aí penderia também mais para o turismo” 
“era como se o operador se tivesse auto-musealizado... isto 
é um movimento interno, que parte da empresa, como uma 
cultura de empresa” 
“potencializador de uma boa imagem da STCP no exterior” 
“Mas ao mesmo tempo que temos também um projecto 
sólido do ponto de vista museológico, e com qualidade, que 
foi isso que se procurou imprimir ao projecto” 
“não podemos esquecer que os Serviços Educativos só 
foram criados em 98... são muito recentes e no entanto 
vieram mudar completamente não só a forma como os 
outros viam o museu, como a forma como o museu se vê a 
si próprio” 

8 

Colecção  “por a colecção ser... em termos de transportes ser fechada” 1 
Estrutura “O Museu era... o operador da linha e ao mesmo tempo tina 

a exposição e tinha o núcleo museológico” 
“quanto mais o museu se solidifica mais cria clivagens com a 
empresa. É que antigamente não havia clivagens porque 
funcionava no modus operandis da empresa” 

2 

 
 
Categoria: Museu no passado 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão  “Havia aqui um movimento de preservação” 1 
Objectivos “as preocupações museológicas eram preocupações 

exclusivamente de preservação” 
“o programa do museu era recuperar veículos” 

2 

Características “era um museu de transportes típico” 
“esta era outra componente: portanto a componente da 
acumulação” 
“Depois a componente da animação ligada ao conceito de 
museu vivo” 
“Depois uma exposição, quer dizer uma forma de expor 
muito básica” 
“armazém de peças. Teve aqui visível até não há muito 
tempo” 
“a animação do museu era feita através de desfiles, que 
mais não era do que uma mostra do trabalho anual” 

6 
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Categoria: Percurso 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Percurso “Eu acho que o museu deu uma volta de 360º relativamente 

ao que se esperava que ele fosse há dez anos atrás” 
1 

Características “não foi propriamente um acto programado dessa forma” 
“uma sucessão de acontecimentos felizes” 
“tinha associado a si um núcleo expositivo de preservação” 

3 

Objectivos “o que se esperava em 92 era que o museu fosse um 
núcleo, o mais completo possível (...) em termos de história 
do carro eléctrico na cidade do Porto.” 
“que continuasse a ser o principal operador do carro eléctrico 
na cidade do Porto” 
“pensou-se sempre na linha enquanto linha turística” 
“que fosse um núcleo só de preservação e de dinamização 
dessa colecção numa perspectiva do operador” 

4 

 
 
Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos + significativos Nº ocorrências 
Missão  “Aquilo que eu vejo agora é que a missão do museu entra 

em choque com a missão da empresa” 
“a missão do museu, eu acho que é uma missão 
fundamentalmente de interpretação, uma missão educativa” 
“ultrapassará a sua missão quando entrar um bocado nos 
campos de actuação de outras organizações que estão 
definidas” 

3 

Imagem 
distintiva 

“eu penso que o que hoje distingue o museu – não sei se 
para o exterior essa imagem passa muito, mas para dentro 
da empresa passa bastante... - o museu é muito dinâmico, o 
que passa é uma imagem de dinamismo...”  
“Mas que também temos um programa próprio, que é uma 
imagem externa” 
“apalpa um bocado a sensibilidade da empresa e consegue 
perceber o que é que eles acharam que mudou. E 
espetamos que seja isso que o público em geral acha que 
mudou.” 
“uma perspectiva diferente, mais interpretativa, mais 
consistente, mais programada, mais sólida” 

4 

Objectivos Uma missão de “de preservar para educar (...) interpretar em 
benefício do público” 
“nós queremos afirmar-nos na cidade, mas achamos que 
para a viabilidade e para a importância do nosso projecto, 
internamente, também é preciso que toda a gente no Museu 
interiorize isso” 

2 

 
 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “ao princípio... o museu dirigia-se fundamentalmente... aos 

entusiastas do carro eléctrico” 
hoje “eu penso que se dirige mais... ao público da cidade, 
muito mais heterogéneo” 
“dirige-se às escolas” 
“dirige-se ao público não especializado” 

3 

Públicos do “as escolas são maioritárias neste momento” 5 
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Museu “a balança subiu para o lado do público escolar, desceu para 
o lado dos entusiastas e isso alterou completamente a forma 
como o museu se vê e como os outros vêem o museu” 
“de há dois anos para cá os SE desenvolveram algum 
trabalho com outros públicos que habitualmente não eram 
nossos... por exemplo os invisuais” 
“em relação aos restantes públicos o objectivo era abrirmos 
o mais possível a todas as áreas, a todos os públicos” 
“irá haver o turismo, as escolas e os grandes públicos” 

 
 
Categoria: Política Educacional do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política 
educacional 

“”o museu deve pensar a sua função social, até onde é que 
pode ir. Porque ele não se pode substituir a determinadas 
organizações” 
estratégias assumidas: “insistência” 
“têm-se desenvolvido projectos concretos” 
“um trabalho estratégico de melhorar a componente lúdico-
pedagógica para as escolas” 
“também ter um núcleo organizado de fidelização, mas 
procurar andar sempre atrás dos outros e fidelizá-los 
também” 
“como se os SE fossem estruturados a vários níveis” 
“conseguindo cativar outras franjas (de público), 
conseguimos também melhorar as formas de actuação para 
as franjas em geral” 

7 

Objectivos “estabelecer relações com outros grupos e depois... o museu 
funciona aqui um bocado como receptáculo. Beber a 
informação, ficar com ela e depois, través da insistência, 
através do know-how adquirido, manter sempre a porta 
aberta” 

1 

Comunicação “vamos buscar pessoas para trabalharem connosco em 
projectos concretos relacionados com os públicos, que nos 
abram as portas para determinadas áreas. (...) fica 
interiorizado no museu e passa a ser uma prática (...) e 
depois já não é novidade, já não é problema, já é natural” 

1 

 
 
Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Acolhimento “Receber outros públicos, ou receber outras camadas da 

população, receber outras áreas, ou receber outras pessoas 
já é normal do museu. Está enraizado na mentalidade da 
estrutura” 

1 

Avaliação “A prática tem sido um bocado essa: enraizar na estrutura, a 
todos os níveis (...) não é uma estratégia muito amadurecida 
mas tem funcionado... porque se foram abrindo portas e foi-
se dando lugar a novas práticas que ficaram enraizadas” 
“um dia olhar para a agenda do museu e ver que temos uma 
escola, um grupo da terceira idade, os invisuais a seguir, 
grupos de ucranianos, pessoas com problemas vários. 
Gostava um dia de olhar para a agenda e ver que tenho 
diversidade” 

2 

Barreiras “O museu deve ter algumas fronteiras e deve pensar a sua 
função social, até onde é que pode ir” 
“ A nossa liberdade em termos de captação de novos 
públicos terminará onde começará, talvez, a liberdade de 

2 
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outras organizações que giram em torno das mesmas 
questões e que também têm que ter o seu ponto de 
actuação próprio. E o museu não se pode substituir a elas... 
pode ser complementar” 

Prioridades “O Museu está! O que é, é que tem agora que crescer” 
“Neste momento o museu está muito preocupado com a sua 
autonomia. (...) A partir de agora temos que ter asas para 
voar” 
“um novo enquadramento legal, a criação de uma fundação. 
(...) o resto acaba por vir tudo atrás” 
“qualificar o museu, em termos de recursos humanos, em 
termos de recursos físicos” 
“uma oportunidade de ter cada vez mais capacidade de 
absorver tudo o que nos rodeia” 

5 

Política a 
implementar 

“solidificar a sua função social” 
“agora é preciso é requalificar: a estrutura, requalificar o 
edifício, para potenciar o crescimento” 
“Eu vejo daqui a dez anos um museu mais envolvido ainda 
com a comunidade do que o que está, mais sólido na sua 
função social, mais abrangente nas suas temáticas” 
“socialmente mais relevante” 
“uma maior afirmação na cidade, uma maior visibilidade na 
cidade” 
“maior autonomia ao museu” 
“E muito maior afirmação (...) Hoje em dia o museu no Porto 
ainda não tem a visibilidade, enquanto estrutura dedicada à 
cidade, que nós gostávamos que tivesse. Mas também 
sabemos que isso se prende com o facto de estarmos 
associados à STCP” 
“trazer a si novos parceiros” 
“O museu como um local onde ainda se trabalha, ainda se 
opera como há 50 anos atrás, um bocado um ecomuseu. 
Seria um bocado alguma questão de ecomuseologia” 
“Mas temos que a encarar (a parte das oficinas) de frente e 
saber como é que a vamos incorporar” 
“Um dia mais tarde ver toda a gente a vir ao museu para ter 
programas diferentes, para levar daqui coisas diferentes, 
para virem com preocupações diferentes, com necessidades 
diferentes, com vontades diferentes. E isso sentir-se, assim, 
nitidamente.” 

11 
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Anexo LXXXIII 

2. ANÁLISE FORMAL POR ENUNCIAÇÃO 
 
Tópico  Nº ocorrências 
Museu 114 
Museu vivo 5 
Craveira  - 
Ecomuseu / ecomuseologia 3 
Colecção (ões) / peças 6 
Público (s) 42 
Cegos / invisuais 10 
Caros - 
Gestão - 
Missão 14 
Barreiras 5 
Serviço público 2 
Imagem 14 
Público-alvo 2 
Acolhimento - 
Prioridades 12 
Dificuldades 4 
Marketing - 
Comunicação - 
Política educacional - 
Política do Museu - 
Futuro - 
Custos /despesas / dinheiro - 
Comercial - 
Requalificar 4 
Qualificar 3 
Excelência - 
Comunidade 5 
Transformar - 
Cidade do Porto 17 
Amigos do Museu - 
Qualidade 2 
Receitas - 
Património / bens patrimoniais 1 
Valor - 
História 7 
Imbatível - 
Ímpar - 
Mundial / internacional - 
Dinâmico / dinamismo 10 
Credibilizar - 
Potencialidades / potencial 5 
Museológico 4 
Recursos humanos / pessoal / técnicos / equipa... 1 
Visita - 
Visitável - 
Voluntariado / voluntários - 
Económica - 
Técnico / a 1 
Contas - 
Função social 6 
Profissional - 
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Auto-sustentável - 
Contextualizar 1 
Objectivos 1 
Atendimento - 
Reconhecimento - 
Equilíbrio - 
Conteúdo - 
Entusiastas 4 
Pessoas 9 
Instituição - 
Estratégias 12 
Museologia - 
Administradores / Administração 1 
Global - 
Educação / educar / educativo 4 
Cultura - 
Problema - 
Tecnologia / tecnológica 1 
Escolas / Público escolar / alunos 13 
Gente 2 
Museólogo - 
Exposição / núcleo expositivo 8 
Atrair - 
Fidelizar 6 
Captar 1 
Motivar - 
Cliente (s) - 
Âncora - 
Fidelizado - 
Turismo 4 
Mobilizar - 
Consultores - 
Investimento - 
Transparência / transparente - 
Informação - 
Divulgação - 
Passado - 
Fronteiras 4 
Preservar 11 
Movimento (núcleo) de preservação 6 
Coleccionismo 1 
Acumulação 4 
Armazém de peças 1 
Parcerias 4 
Insistência 3 
Know-how 5 
Enraizar 7 
História social 7 
Programa do Museu 3 
Auto-musealizar / auto-musealizado  2 
Visibilidade 4 
Voar 2 
Programa do Museu 3 
Recuperar 3 
Capacidade de negociação 1 
Absorver 3 
Diversidade 4 
Operador 6 
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Flexibilidade / flexível 7 
Explorar 3 
Investigação 2 
Dinamização 1 
Emoção 1 
Linha turística 5 
Cultura de empresa 2 
Lúdico-pedagógico 2 
Desfiles 2 
Ucranianos 1 
Comunidades desfavorecidas 2 
Cativar 3 
Mentalidade 4 
Desafio  1 
Complemento / complementaridade 2 
Estrutura  15 
Autonomia  5 
Afirmar / afirmação 10 
Crescimento / crescer 17 
Imaginativos 5 
Modus operandis 6 
Clivagens 4 
Animar / animação 3 
Projecto  5 
Serviços Educativos 8 
Interpretativo 8 
Solidificar / sólido / solidez 8 
Tópico MCE Nº ocorrências 
Museu do Carro Eléctrico - 
Carros eléctricos / eléctrico 12 
Empresa (s) 17 
STCP 11 
transporte 12 
fundação 1 
 

Anexo LXXXIV 

3. ANÁLISE ESTRUTURAL 
 
Unidade de registo Conceito Associações Qualificadores 

de História Social história da cidade do 
Porto 

abrangente 

fechado de Transportes Colecção fechada, 
voltada para o carro 
eléctrico, colecção de 
grande porte 

típico 

coleccionismo eléctricos a recuperar 
e suas características 

 

recuperar veículos; 
veículos como 
artefactos técnicos 

 filosofia de 
acumulação 

grupo de entusiastas 
dentro da empresa; 
valorização do objecto 

 

armazém de peças sem contextualização  
de empresa   

Museu 

Museu vivo carros em circulação vivo 
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núcleo história do carro 
eléctrico no Porto 

o mais completo 
possível 

operador exploração da linha  
núcleo de 
preservação 

congregar o 
património 

 

operador auto-
musealizado 

operador da linha 
turística  
exposição, preserva 
uma colecção 

auto-musealizado 

imagem da STCP boa imagem da STCP 
no exterior 

boa 

animação desfiles, mostra do 
trabalho anual 

 

dinâmico 
sólido 
interpretaativo 
consistente 

dinamismo imagem do museu 

programado 
projecto museológico  qualidade 
clivagens modus operandis da 

empresa 
 

educativa  missão 
de preservação 

função social programas  imaginativos 
know how receptáculo  
 crescer  
 solidificar a sua 

função social 
mais abrangente 

 requalificar  
 enraizar know-how na 

estrutura 
envolvido 

  socialmente relevante 
afirmação cidade maior 
visibilidade cidade  
 parcerias  
 autonomia  
ecomuseu local onde se faz, 

onde se trabalha 
 

  crescimento estruturado 
 
Unidade de registo Conceito Associações Qualificadores 

gente   
  específicos 
entusiastas do carro eléctrico  

heterogéneo  da cidade 
não especializado 
maioritárias escolas público 
ganho 

invisuais   
 fronteiras  
 cativar  
 imaginação  

extremamente comunidades 
desfavorecidas 

trabalho para outras 
organizações que não 
o museu complemento 

 insistência  

Público 

 projectos  
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 privilegias os mais 
difíceis 

 

 conquistar  

todos os públicos fidelizar  
Serviços Educativos  estruturados a vários 

níveis 
turistas   
grandes públicos   
outros públicos vontade  
 afirmação pública na 

cidade 
 

riqueza interpretativa está longe do museu 
histórias muito ricas interessante 
aprender privilegiadíssimo 

terceira idade 

emoção experiência única 
está longe do museu invisuais emoção 
riqueza enorme 

ucranianos   
públicos diversidade variados 

 
Unidade de registo Conceito Associações Qualificadores 

educativa 
de preservação 

  

interpretativa 
 ecomuseologia enraizada 

complicada missão social campo de actuação 
mais rico 

Missão 

missão pedagógica  fácil medir se é 
cumprida 

 
Unidade de registo Conceito Associações Qualificadores 

fronteiras definir fronteiras de 
trabalho com públicos 

 

autonomia modus operandis da 
empresa 

 

ponto de viragem asas cortadas  
dinâmicos demais   
 pendurados à STCP  

Dificuldades 

crescimento do museu  estrutura muito 
pesada 

 
Unidade de registo Conceito Associações Qualificadores 

mudar algumas mentalidades  
modus operandis da 
empresa 

prioridade de topo autonomizar 

cultura da empresa  
reequipar  
requalificar 

fisicamente 
 

diversificar públicos  
asas voar  
novo enquadramento 
legal 

fundação  

atento  permanentemente 
receber público sempre 
disponível  permanentemente 
fechar porta nunca 

Prioridades 

absorver tudo o que rodeia  
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4. Serviços educativos 

 
Transcrição 
 

Anexo LXXXV 

 
Entrevistado Serviço Educativo 
Local Museu do Carro Eléctrico 
Data 7 de Novembro de 2002 

 
 
S – Comecemos então Eu ia pôr questões sobre três temas. Um sobre o Museu, o 
percurso, o projecto, a realidade do Museu, o que ele é hoje. O outro , que te diz mais 
directamente respeito, que é sobre a questão dos públicos. E um terceiro que é sobre as 
perspectivas do percurso ou do futuro do Museu. Para começar, na questão do Museu, 
queria que me dissesses como é que caracterizas o Museu, como vês o Museu do Carro 
Eléctrico, que tipo de Museu achas que é? 
 
SE – Eu acho que o Museu é como...de certa forma começou como a história dos transportes, 
quer dizer... No princípio do século XX, é que o Museu deixou de ser... o Museu, o eléctrico 
deixou de ser um carro para as elites para ser um carro para as classes populares, portanto, 
é... é um transporte de massas. Eu vejo o Museu como um Museu de massas. Portanto, no 
fundo, acho que não é um Museu de elites. Ah... pronto, eu acho que este Museu contraria 
todos aqueles pressuposto...  que giram em torno do museu, que é preciso falar baixo, não se 
deve correr, não se deve tocar nas peças. Aqui quase tudo isso é permitido. Obviamente que 
existem... pronto... algumas... alguns carros, algum eléctrico em que não se pode entrar, 
pronto, por uma questão de preservação das ... das... peças. Mas em quase todos os carros é 
permitido, ah... tocar... entrar... mexer... Portanto, quer dizer, eu vejo... este Museu um Museu 
bastante liberal em relação à maioria dos museus que eu conheço, percebes. Portanto, é um 
Museu 
 
S – Em relação ao que era o projecto inicial, o que se esperava quando se estava a 
constituir o Museu, e o que ele é hoje, que grandes diferenças achas que há daquilo que 
era o projecto e aquilo que é a realidade? 
 
SE – Quer dizer, eu relativamente à antiga...aquilo que era o projecto, eu não sei 
porque...pronto, eu sou muito...sou muito recente aqui no...no Museu, e portanto só posso falar 
daquilo que conheço, portanto, a partir do momento em que entrei para aqui, não é. 
 
S – Que foi quando? 
 
SE – Ali...olha, se queres que te diga...eu acho que foi há cinco anos (ri). Eu não sei quando 
foi, se foi há cinco anos, se foi em 96. Ah, deve Ter sido. Palavra de honra, não... nunca... não 
sei bem o ano em que entr...em que vim para aqui. E portanto, quer dizer, isto, ah... pronto, até 
essa altura, não é, até há cinco anos a esta parte, ah...pronto, não... não sei quais eram as 
expectativas em relação a este Museu. Ah... pronto, o que eu sei é que, quando vim para cá 
criaram-se os Serviços Educativos, que não existiam, não é, e... e entretanto o público 
começou a crescer, porque se começou a ...a ...a ...personalizar a informação, não é. A dizer, 
ah... começou a mandar-se directamente para as escolas informações sobre o Museu e a 
convidá-los a vir cá,  portanto, e a ir informando as escolas de todas as actividades 
que...fazíamos aqui no Museu, inclusive as viagens de eléctrico, que são um sucesso bastante 
grande, ah... ah... aqui no Museu. 
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S – E isso não era feito antes? O mailing para as escolas não era feito antes? 
 
SE – Não, não, não. Portanto, ah... antigamente acho que a divulgação do Museu era... era... 
era... vá lá... o... palavra a palavra. Portanto, as pessoas iam... falavam. 
 
S – Transmitiam umas às outras. 
 
SE -... transmitiam umas às outras. Quer dizer, não havia assim divulgação... Acho que não!...  
nem sequer havia interesse nisso. Aliás, eu quando vim para aqui, na altura confrontei-me com 
uma situação muito engraçada, porque... primeiro, quer dizer, houve bastantes reservas à, ah... 
em relação ao pessoal que estava aqui, não é, aos responsáveis que estavam aqui no Museu, 
houve bastantes reservas em relação à minha presença aqui. Ah... porque – pronto, eu vim 
para aqui tentar contrariar um bocado aquele... lascismo que se vivia aqui no Museu na altura, 
não é. E então uma das coisas que eu notava é que quando alguma escola... algum professor 
ligava, aqui para o Museu, para tentar marcar uma visita, eles faziam questão de não informar 
sequer das viagens. 
 
S – das viagens de eléctrico? 
 
SE – Sim. Portanto, eles não gostavam. Não queriam fazer viagens de eléctrico. E eu na altura 
questionava-os e... “Porque é que vocês não falam das viagens de eléctrico?”. “Ah, não 
interessa”. Eu disse “Então como é que vocês querem que as escolas façam viagens se 
desconhecem que nós aqui alugamos eléctricos para visitas?”. “Ah, não interessa, não 
interessa!” Quer dizer, ah! Na altura, achava isso muito estranho. E depois eu, quer dizer, ah... 
comecei a tentar entrar, pronto, nas actividades desenvolvidas aqui no Museu, só que não me 
deixavam. Portanto, a minha entrada teve que ser... abrupta! Foi assim, “bem, ou é a bem ou a 
mal! Portanto, agora vocês... “. Portanto, isto em relação a uma pessoa que estava aqui, que 
era o Armindo. Pronto, que ele de facto, ele dominava isto tudo, não é. Ele dominava... só que 
dominava mal, estás a perceber, porque se ele dominasse isto no bom sentido, portanto, se 
trouxesse público, se dinamizasse o Museu, mas não, era exactamente o contrário, não é. 
Portanto, eu vim... para aqui, porque repara, a minha... a minha actividade nem sequer colidia 
com os interesses dele, só que como ele dominava aqui tudo, e toda a gente tinha medo dele, 
ninguém o contrariava, estás a perceber. Quer dizer, eu de certa forma senti-me sozinha, 
quando vim para aqui. Pronto, quer dizer, eu tentei não... pronto, não... não entrar em conflito 
com ele. Oh pá, mas ele chateou-me... e... depois olha, foi, foi mesmo... (ri) à bruta: “Ou tu ou 
eu!” (ri). Pronto, quer dizer, de certa forma, foi mesmo assim, não é, que eu tive que entrar. 
 
S – Portanto, as grandes alterações que vês centraram-se sobretudo na questão da 
criação dos Serviços educativos... 
 
SE – Exacto! Foi... foi determinante! Foi determinante a criação dos Serviços Educativos, 
sobretudo a tal, ah... personalização da informação, sabes. Portanto, ah... informar as escolas 
que nós existíamos e que estávamos cá, para... pronto... para os atender, para lhes mostrar o 
Museu e... pronto, e... Porque o nosso Museu é um Museu privilegiado! Privilegiado em quê? 
Porque de certa forma aproxima-se muito dos programas curriculares de qualquer nível de 
aprendizagem. É uma questão de nós sabermos explorar os temas, estás a perceber. Porque, 
ah... eu agora vou, ah... Portanto, nós não falamos dos miúdos da infantil, da pré-primária, 
porque, pronto, a abordagem desses tem que ser muito simples, muito basista, não é. Mas, por 
exemplo, a partir do 1º ciclo, até ao ensino universitário, com um bocado de imaginação 
nossa... nós temos tema para todos estes níveis de aprendizagem! 
 
S – Uma grande adaptabilidade, não é. 
 
SE – Consegue adequar-se! Aqui, a nossa história, a história dos transportes... a... portanto 
aos programas... aos conteúdos curriculares deles, estás a perceber? Ah... Porque, pronto, nós 
somos o... o Museu, o Museu que... de certa forma retrata a história dos transportes em 
meados do século XIX. Foi o século em que tudo aconteceu. Foi o séc... o século das grandes 
invenções, não é. Nós, de certa forma, temos um pouco de tudo aqui! Temos o edifício! Temos 
o... o... o, vá lá, o... o objectivo com que foi construído o edifício que era uma central termo-
eléctrica, não é! Quer dizer... depois temos os eléctricos! Quer dizer, nós temos aqui quase 
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que... todo o ciclo de produção, quer dizer, desde a extracção do carvão, por exemplo... Porque 
nós, nós tínhamos aqui um sócio que era um dos sócios das minas de carvão de S. Pedro da 
Cova. Portanto, nós tínhamos desde a extracção da matéria-prima, à sua transformação, ah! 
Para fazer electricidade, até ao produto final que eram os eléctricos na rua! Não é, portanto, 
ah... isto era, era de facto... Pronto, quer dizer, aconteceu no século que aconteceram ... 
começaram a aparecer as grandes companhias, não é, como não poderia deixar de ser!  A 
Companhia Carril de Ferro Americano, a Companhia Carris de Ferro do Porto, STCP e agora 
é... é esta. 
 
S – A STCP. E se eu te pedisse, assim, que me dissesses, a imagem distintiva do Museu. 
Se é que achas que ele tem uma imagem que o distingue dos outros. Mas isto um pouco 
na sequência do que me estavas a dizer que o Museu, de facto... 
 
SE – O que nos distingue, não sei, talvez seja esta... vá, liberalização que nós damos ao 
Museu, quer dizer... Aqui quase que é proibido proibir, seja o que for. Estás a perceber. Quer 
dizer, aqui os miúdos sentem-se bem, porque nós fazemos com que eles se sintam quase 
como em casa, ou quase como na escola! Portanto, ah... dentro do possível tenta sempre 
adequar-se o discurso às idades deles, não é, portanto, para que eles entendam, ah... a 
linguagem. Ah... depois quer dizer, também o... pronto, ah...Trabalhamos com grupos muito 
grandes. Nós trabalhamos com grupos muito grandes! Ah... e adequar o vocabulário... 
 
S – Os grupos escolares é que são grandes? 
 
SE – Ah... sim, grupos escolares, não quer dizer que... pronto, também há grupos de adultos 
que, não são grupos escolares, que também começam por ser grandes, mas quando 
chegamos ao fim já perdemos para aí meia dúzia (ri). Aliás, nota-se isso com os grupos de 
adultos. 
 
S – E porquê? Porque é que achas que isso acontece? 
 
SE – Porque é um público... Têm interesses já bem direccionados, bem orientados, não é. E 
então... acontece, por exemplo, nós começarmos com um grupo, para aí, vin... trinta, 
entretanto... vão-se, vamos fazendo... Portanto transmitindo a informação relativa ao museu, 
não é, e aqui há sempre a preocupação de contextualizar histórica e socialmente os carros 
eléctricos. Portanto, tentamos fugir ás vezes, escapar um bocado mais ao pormenor técnico, 
porque isso, a maior parte das vezes, nem tem tanto interesse para o público em geral. 
 
S – É mais para os amigos do carro eléctrico. 
 
SE – Exactamente, é mais para aqueles, ah... ah... aficionados pelo eléctrico, não é, porque... 
(ri) temos aqui algumas associações que... que estão, pronto, têm interesses específicos e... 
pronto, e querem saber os termos técnicos dos eléctricos, e então quando se faz uma visita 
guiada, por exemplo, a esses grupos, ai esses tem mais que se dar um enfoque nos aspectos 
técnicos, descurando os sociais, ou os históricos. Porque esses não se interessam pelos 
aspectos sociais para nada (ri). Para nada. Ah... agora, por exemplo, quando se trata das 
visitas a adultos, é interessante notar estes comportamentos. Porque é assim, nós 
começamos, por exemplo, com trinta, chegamos ao fim para aí com uns dez! Porquê? Porque, 
ah..., pronto, não, nós seguimos uma trajectória dentro do Museu, só que entretanto eles vão 
dispersando, à feição deles, para outros... ah... para outros objectivos que estão no Museu, não 
é. Portanto, nós guias não podemos agora dar a informação toda, não é. E, às vezes, a 
informação que nós estamos a dar se calhar não é aquela que mais lhes interessa, e portanto 
eles vão-se perdendo entre aspas, quer dizer, vão orientando a atenção deles para outros 
aspectos. Era um bocado interessante, por acaso, ver-se isto! Ah... ah... pronto... é… quer 
dizer… aqui também... por exemplo, o Museu, ah... é uma grande escola em termos de 
públicos, em termos de conhecimento dos diferentes públicos, das diferentes dinâmicas de... 
dos... dos públicos, dos diferentes públicos. Porque... nós... aqui aprendemos a conhecer os 
comportamentos!  Não é. É uma coisa impressionante! Eu, por exemplo, neste momento, eu 
sou capaz de dizer, dizer, quer dizer, conhecer quais são os públicos que visitam o Museu. 
Quando é que eles vêm, quantos vêm, ah... 
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S – Tens essa noção para grupos ou mesmo para o visitante individual? 
 
O – Bem, o indivi... o visitante individual, eu não trabalho muito com o visitante individual, 
pronto. Eu trabalho com... cestos de multidões, vá lá. (ri). Ah, eu... eu, portanto o 
comportamento individual eu não analiso, portanto, eu não faço... eu não trabalho com esse 
público, pronto. Não é, eu trabalho sobretudo só... é com os grupos. Quer sejam grupos 
escolares, quer sejam outros grupos, que é... é o caso da terceira idade, o grupo dos cegos, 
não é. Ah... pronto... o... surdos, que nós temos aqui bastantes grupos de ... de pessoas... de 
pessoas surdas. Ah... pronto, quer dizer, eu trabalho mais... com os grupos. Talvez o público 
individual nem tanto. Lá está, porque... pronto, esses vão entrando lentamente, não são visitas 
programadas, portanto eu não... não estou ali... em cima do acontecimento, a ver o que é que 
eles preferem, o que é que eles gostam de ver, quer dizer, não. 
 
S – Só se eles dissessem... 
 
SE – Exactamente, não é. Então depois preencher um questionário, só que muitas vezes eles 
já não estão para isso, preencher questionários (sorri). Pronto, mas quer dizer, em relação aos 
grupos... 
 
S – Estavas a dizer que este geralmente é um Museu que recebe grandes grupos. 
 
SE – ... grandes grupos, exactamente. Porque... lá está, porque é que recebemos grandes 
grupos? Porque nós estamos em condições de o fazer, por causa das viagens de eléctrico. 
Obviamente que nós não podemos ter muita gente dentro do Museu. Dó que, imaginemos que, 
ah... há uma escola por exemplo que traz duzentos alunos. É claro que nós não podemos 
meter duzentas pessoas dentro do Museu! Mas podemos meter cem! Enquanto cem, enquanto 
cem vão fazer a viagem de eléctrico, os outros cem ficam aqui dentro do Museu. E depois 
trocam. Portanto, e... daí a nossa vantagem em relação à... pronto, ah... a maioria dos museus, 
ah... vá lá, esta... esta elasticidade que nós temos, temos em termos de actividades, percebes. 
Temos o eléctrico, que é um complementas aqui da visita... 
 
S – Divide o espaço do Museu... 
 
SE - Exactamente, portanto, faz-se esta, ah... esta separação. E... 
 
S – sendo um Museu de massas, um Museu sobre os transportes colectivos, um Museu 
de grandes grupos, não sendo um Museu de elite, qual achas que é a missão do Museu 
do Carro Eléctrico? 
 
SE – A missão do Museu é... é, de certa forma, deixar, não deixar que... que se esqueça, 
portanto, que se perca, ah... que se perca da memória dos ... sobretudo dos portuenses, a 
história dos transportes aqui públicos no Porto. Porque nós não podemos dissociar a história 
dos transportes públicos com o desenvolvimento da cidade do Porto e toda a sua área 
periférica. É indissociável. Portanto, nós não sabemos, ah... o que... ah... portanto, não 
sabemos se foi o desenvolvimento do porto que incrementou o... a revolução dos transportes, 
ou se foi o contrário. Portanto, é... é difícil estabelecer uma relação de causalidade, percebes, 
sobretudo para os portuenses, conhecerem a sua história, não é. Nomeadamente, ah... sua 
história em relação aos transportes... e eu acho que até em relação a tudo, porque, é como eu 
digo, não se pode dissociar uma coisa da outra. Até porque, repara, um visitante aí... Olha, eu 
testo o texto em termos de visitante individual que normalmente não tem visita guiada. Ora 
bem, um visitante individual chega aí e leu os placards que estão nos eléctricos. A informação 
não trata só disso. Não é. Agora uma visita guiada. Nós fazemos a abordagem logo ali do 
primeiro carro, que é o Americano, não é. Portanto, porque a história dos transportes aqui, 
portanto, no Museu, ah... e tudo começa com os americanos, que ainda nem sequer é um 
veículo eléctrico. Portanto, é um veículo de tracção animal, puxado por uma parelha de mulas, 
mas que tem de comum com o eléctrico o facto de circular sobre carril. Pronto. 
 
S – É um percursor, digamos... 
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SE – É um percursor. Eu aos miúdos digo: “Olhem, é o pai. É o pai do carro eléctrico” (ri). 
Pronto, então, quer dizer, ah... o visitante individual chega aí, olha para a ficha, para o... para... 
para o placard que está lá, vê o Americano, que foi fabricado nos Estados Unidos da América e 
que circulou pela primeira vez na ci... numa cidade americana, tatata, tatata... depois a ficha 
técnica, pronto, e está bem. Quer dizer, observa o carro, vê que o carro é verde, tem vidrinhos 
floreados, tem um tejadilho que parece uma carapaça de uma tartaruga, acha muito 
engraçado! Mas pronto, aquele carro não te diz mais nada! Não é. Agora, quando está um 
guia, um monitor, a fazer a abordagem com um grupo, é... aquele carro vai, quer dizer, vai 
dizer muito mais do que uma simples leitura de um placard. Portanto, o visitante acaba por... 
portanto, o visitante, os grupos acabam por saber que, ah... aquele carro começa a circular 
numa altura, ah... por exemplo, na altura em que ainda existiam reis - portanto, isto para os 
miúdos – pronto, era na monarquia. Não eram obrigatórios os registos de nascimento e como 
tal os miúdos tinham que ser medidos, que era para ver se deveriam pagar bilhete ou não. 
 
S – Era o tal tracinho... 
 
SE – Exactamente. O botão amarelo, ah... ficam a saber que na altura os bilhetes não se 
cobravam em escudos, mas que se cobravam em reis. Era o real, que era a unidade 
monetárias que se usava na época. Que na altura ainda não havia electricidade no Porto. Era 
com tracção animal porque ainda não havia electricidade. Ah! Portanto, o carro por si só não 
fala. Precisa, de certa forma, de ser contextualizado histórica e socialmente! Não é, daí ser... 
acho que, pronto, ah... ser vantajosa por exemplo, uma visita guiada. Os carros não falam por 
si, não é. Portanto, e... quer dizer, essa informação que nós damos ao público também 
recebemos informações do público. Porque há muitas coisas que nós sabemos, que é o 
público que nos diz. 
 
S – Há um feedback, não é. 
 
SE – Há um feedback, percebes, a informação acaba por ser bilateral, nós damos, o que é 
muito interessante, muito enriquecedor, não é. Portanto, ah... é este vaivém de informação que 
nos torna mais ricos, a nós guias.  
 
S – Em relação agora especificamente aos públicos, já falaste de várias questões 
relacionadas com os públicos. Assim, sintetizando, a quem achas que se dirige o 
Museu? 
 
SE – Ora bem eu... é assim... ah... eu – vou falar por mim, obviamente que não posso falar 
aqui pelo Museu, não é – mas eu acho que... 
 
S – Mas és responsável pelos serviço que mais directamente lida com o público. 
 
SE – O serviço que mais directamente, pronto... É assim. Ah... nós temos aqui um púbico 
privilegiado que são as escolas e que constituem sessenta e tal por cento, ah..., vá lá, dos 
visitantes aqui do Museu. Portanto...  
 
S – De onde vêm essas escolas? 
 
SE - As escolas, sobretudo, ah... portanto, ah... do... circunscritas à DREN, que são da região 
Norte. Portanto, todas as escolas do Norte, inclusive, ah... portanto, vá  lá, portanto, ah, Vila 
Nova de Gaia, não é. Nós temos que ir... eu até vou mais longe, vamos até Aveiro. Portanto, de 
Aveiro para Norte – ah, de Aveiro para Norte... – de, de... do Porto – ora, Porto, Gondomar... – 
ora Aveiro, para..., sim... Aveiro para Norte nós temos cá as escolas todas! 
 
S - Dos vários graus de ensino... 
 
SE – Dos vários graus de ensino! Desde a pré-primária ao ensino universitário! 
 
S - E outros grupos que... 
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SE – Ah, temos outros grupos, não é, ah... temos muitos grupos da... Ah, mas isto é sazonal. 
Porque é assim, nós temos muitos grupos da terceira idade. Só que é engraçado, porque é 
assim, normalmente... durante o período lectivo são muito poucos grupos de terceira idade! E 
porquê? Também se compreende, porque os dias são mais pequenos. Escurece mais cedo, 
portanto, eles gostam de recolher cedo, eles levantam-se cedo mas também gostam de 
recolher cedo. Como os dias são mais pequenos, anoitece muito cedo, portanto, e eles ah... na 
altura do Inverno, Outono/Inverno, eles não fazem muitas visitas. Começam a fazê-las é na 
Primavera. Para nós também é vantajoso, porque é exactamente quando as escolas começam 
a diminuir porque está a terminar o ano lectivo, começam a vir... a terceira idade! Percebes? E 
depois temos muitos grupos também, ah... portanto, da APPACDM, da... da paralisia cerebral, 
portanto, temos muito grupos que nos visitam. Portanto, ah... e também temos muitos grupos 
da... da ACAPO. Portanto, grupos de cegos, também nos visitam bastante, 
 
S – Têm-se mantido os mesmos públicos, ou tem havido alterações substanciais no tipo 
de público que visita o Museu? 
 
SE – Ah, quer dizer, eu acho que não tem havido grandes alterações. Eu acho que nós 
conseguimos fidelizar um determinado público (ri) – se calhar não conseguimos captar outro, 
mas também não sei de isso nos interessa! Pronto. 
 
S – E em número, tem havido grandes alterações? 
 
SE – Ai, sim, sim, em número nós temos sido... portanto, a princi...o... a... a curva ascendente! 
Aliás, eu quando vim para aqui... ah... pronto, isto não são números exactos, porque, pronto, 
também não interessa, pronto, não é, para ficarmos só com uma ideia. Quando viemos para 
aqui, quando eu vim para aqui, os visitantes, portanto, no ano em que eu vim para aqui, atingiu 
os... cerca de nove mil. Ah... 
 
S - Por volta de 1997, mais ou menos. 
 
SE – Sim, mais ou menos, até essa data. Portanto, os números, o relatório... portanto, que o... 
que o... a que eu tive acesso na altura andava nos nove mil visitantes. 
 
S – Por ano? 
 
SE – Ora bem, a... o... não, por ano! Por ano. Depois quando eu vim para cá, foi quando criei 
os Serviços Educativos, quer dizer, eu, em menos de uma ano, passei para os vinte e cinco 
mil! Portanto passamos... passou dos nove mil para os vinte e cinco mil! Portanto, é para veres 
a importância dos números!  
 
S – E agora que números são, mais ou menos? 
 
SE – Trinta, trinta e tal mil. Tem vindo sempre a subir. Aliás, ah... pronto, ainda ontem... ontem 
eu perguntei à Célia – a Célia é que faz a gestão... a gestão dos números, vá lá, ah... porque 
ela faz todos os meses a... faz todos os meses a... o... o balanço, não é, do número de 
visitantes. E de facto, são as escolas, é o público que continua a subir. Os outros estão a 
descer e as escolas continuam a subir. É verdade. Este mês subi cerca de noventa e sete por 
cento. Este mês, o mês de Outubro. Foi o único público que subiu, o outro desceu todo!  
 
S – Noventa e sete por cento... 
 
SE – É verdade, noventa e sete por cento! Que eu até fiquei assim um bocado surpreendida. 
Bem, eu já... já desconfiava, quer dizer,  pelos números, pelas marcações que eu estava a 
fazer, ah... pelas marcações que eu estava a fazer, deixa ver, dá-me a impressão que isto que 
está a subir. Ah... pronto, mas nunca esperei que fosse tanto. E, de facto, ah... depois estive a 
ver o... o... o relatório mensal e... e vi que o público escolar este mês subiu noventa e sete por 
cento, portanto, isto em relação ao ano passado, ao mesmo mês do ano passado. Nós 
fazemos isto comparando sempre com os meses do ano anterior, o mesmo mês do ano 
anterior.  
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S – Porque as actividades lectivas têm a ver com o período do ano... as deslocações... 
 
SE – Exacto, exactamente. E então, de facto, subiu noventa e sete por cento. Depois, também, 
quer dizer, é assim... os Serviços Educativos, o público sobre porque também se criaram 
aquelas actividades dos aniversários. E isso parece que não, ah... ah... quer dizer, em termos 
de público, quer dizer, não... não... não é assim muito significativo, portanto, no grande 
emaranhado de públicos que nós temos, mas é em termos de receita. Em termos de receita, 
ah, nota-se logo uma diferença com os aniversários que é uma coisa impressionante.  
 
S – São cada vez mais. 
 
SE – São cada vez mais. Aliás, eu já disse que qualquer dia, durante a semana, acabo com os 
aniversários. (ri). Ou faço aniversários, ou trabalho com escolas (ri).  
 
S – Há bocado dizias que o Museu fidelizou o público, e que, se calhar, continua a não 
atrair outro público. E que, se calhar, esse pode até não interessar ao Museu. Achas que 
há limites, limites no sentido de que não se deve bater a todas as portas, ou... 
 
SE – Exacto. Eu acho que se calhar não vale a pena! Porque se calhar é um público que nem 
sequer nos interessa ser captado! Estás a perceber? Ah... pronto, isto é... convenhamos que 
isto é assim mesmo. Há determinadas modas e há pessoas que gostam de frequentar 
determinados museus, porque está no moda e porque é chique! Estás a perceber? Se calhar 
até acham que visitar o Museu do Carro Eléctrico - oh! não vale a pena, aquilo é um Museu... é 
um Museu popular demais para nós visitarmos. Portanto, se calhar até tem coisas mais 
interessantes que outros museus! Mas pronto, mas como, mas... não é chique, as pessoas não 
vêm cá. Estás a perceber? Portanto, ah... pronto, essas pessoas se calhar não querem, 
sequer, que se faça uma tentativa no sentido de as trazer cá. Portanto... Naquilo que me, ah... 
portanto, naquilo que me respeita a mim, também, não vou... não vou fazer grande esforço 
porque acho que... portanto, essas pessoas também não querem... percebes, não querem ah... 
tornar-se visitantes assíduos aqui do Museu. E eu também acho que não vale a pena perder o 
meu tempo. 
 
S – Às vezes costumas dizer que o Museu não tem à porta nenhum letreiro à porta a 
dizer que não pode entrar... 
 
SE – Exactamente! Exacto. Aliás, eu costumo dizer que nos museus não existe nenhum letreiro 
a dizer “É proibida a entrada a determinadas classes sociais ou a determinadas pessoas”. Nos 
museus não existem esses cartazes, não existem essas barreiras. Existe... essas barreiras 
existem é na mente das pessoas. É... porque lá está... Primeiro há pessoas que não visitam 
museus, pronto, devido à sua condição social, devido à sua situação social, há pessoas de 
classe média-baixa, por exemplo, têm medo do ridículo. Se calhar até gostariam de entrar no 
Museu, mas têm medo ah... pronto, de não saber interpretar um objecto, têm medo de fazer má 
figura, e então preferem não entrar, não arriscam.  
 
S – E nessa matéria tem sido feita alguma coisa? 
 
SE – Não, porque o nosso Museu, nesse aspecto, é um Museu de massas, aqui entra qualquer 
pessoa. As pessoas aqui sentem-se bem, percebes? Nós aqui não temos esse problema. 
Porque aqui qualquer pessoa entra. Lá está, nos outros museus também qualquer pessoa 
entra, na verdade não entram (ri). 
 
S – Têm a tal barreira, não é... 
 
SE – Exacto, lá está a barreira ali, a barreira é invisível, mas... está lá (ri). Portanto, ah... 
pronto, acho que é isso que faz a diferença. Não é, é isso que faz a diferença. Porque, pronto...  
 
S – Ainda em relação aos públicos, ah... já falaste de algumas estratégias para fidelizá-
los, para captar e fidelizar públicos no Museu, não é, os e-mails que foram elaborados... 
que outras estratégias direccionadas, específicas, é que foram sendo feitas ao longo do 
tempo. 
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SE – Pronto, lá... lá está. Por exemplo, tivemos também, tivemos uma... uma actividade... 
Porque é assim, ah...nós como trabalhos muito com escolas, obviamente temos alguns vazios. 
E eu sempre tentei preencher esses vazios, não é. E  então... Primeiro criei um programa para 
a terceira idade. Ou melhor, primeiro criaram-se os aniversários. Não é. Então os aniversários, 
inicialmente, pensou-se... foram pensados para nos preencher os sábados e domingos. Não é. 
Resultou... e resultou também que eu tive que terminar com eles ao Domingo (ri). Porque já 
eram tantos que... pronto, o Sr. Carvalho, portanto, que é o nosso funcionário da cafetaria, 
portanto, começou a não ter domingos, quer dizer, ele quase trabalhava de segunda a 
segunda, não é. Pronto, e tive que acabar com eles ao Domingo, pronto, é... para ele ter algum 
tempo livre para estar com a família, não é. Os aniversários ultrapassaram as nossas 
expectativas. Não é, pronto, conseguimos os objectivos que nos propusemos, ultrapassamos, 
pronto, mantêmo-lo, continuamos com eles. Entretanto, ah... terminadas algumas escolas, 
terminado o ano lectivo há que preencher os dias da semana. Então pensou-se um programa 
para a terceira idade. Fazer um programa muito parecido com o programa do... portanto, dos 
aniversários. Ah... portanto, só que também mais de acordo com as bolsas deles. Porque é 
assim, nós ao pensar em terceiras idades, estamos a pensar em terceiras idades de pessoas 
que estão num lar, que estão em centros de dia, portanto, são pessoas que, em princípio, com 
poder económico baixo. Obviamente que esses não podiam nunca  pagar aquilo que os miúdos 
dos aniversários pagam. Portanto, eu fiz um programa à medida das bolsas deles. Pronto, 
então é um programa muito giro para eles, eles adoram, porque é assim: eles gostam de vir 
aqui ao Museu e, portanto, esse programa inclui uma viagem de eléctrico, porque... se calhar 
os eléctricos a eles dizem-lhes muito mais do que às crianças, não é, porque é o eléctrico da 
juventude deles. 
 
S – É a História, é a Memória. 
 
SE – Exactamente, quer dizer, eles olham para o eléctrico com uma... com uma certa nostalgia, 
mas essa nostalgia tem a ver com a juventude deles. Porque, é assim, eles olham para o 
eléctrico com saudade. Ora bem, como é que eles viajavam de eléctrico? Foi num período 
muito duro da vida deles, normalmente. Foi num... na vida... na vida activa deles, e a maior 
parte dessas pessoas teve uma vida dura. Não é. E depois olham para o eléctrico com 
saudade, como se quisessem  apropriar do eléctrico. E porquê? Eles queriam era apropriar-se 
da juventude... que entretanto perderam, não é. Portanto, eles associam o eléctrico aos seus 
tempos... 
 
S – É uma referência. 
 
SE – Exactamente, não é. E então eles... quer dizer, é um público muito interessante, um 
público com que eu gosto de trabalhar, porque é um público que me dá muita informação (ri). 
 
S – E esse programa, que é o “Venha tomar chá connosco”, é um programa... 
 
SE – É o “Venha tomar chá connosco”! 
 
S - ... tenta captar públicos, captar e fidelizar. 
 
SE – Sim, fidelizar, fidelizá-los porque, olha curiosamente até no outro dia, um dos primeiros 
programas que nós fizemos, é um programa que tem integrado... (muda a cassete). Portanto, é 
um programa que tem um limite máximo, não é, e esse limite tem sempre a ver com a lotação 
do eléctrico. Que é assim, ah... porque isto tem que ser tudo pensado ao pormenor, porque... 
porque repara, ah... se eu...nos aniversários, penso num número limite, portanto, um limite 
mínimo e máximo, quer dizer, vamos lá falar nos máximos. Por exemplo, nas crianças, nos 
aniversários, eu penso sempre que não posso ter aqui mais do que 25 crianças, nos 
aniversários. E porquê? Não é, não quer dizer que nós não possamos trabalhar com muitas 
mais, mas obviamente eu tenho que ter em conta a segurança delas. E a segurança do Museu, 
não é. Porque, pronto, convenhamos, que já... um grupo de crianças, de 25 crianças aí no 
Museu, já nos dá muito trabalho, quando somos nós os responsáveis por eles, não é. E, 
portanto, eu tenho que controlar, vá lá, toda aquela energia deles, por outro lado, também 
tenho que preservar a integridade física do eléctrico. Pronto, não posso ter  mais que 25 ou 30 
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miúdos. Em relação à terceira idade é diferente. Eu não posso... portanto, ah... portanto, um 
programa não pode exceder os 30 porquê? Porque eles têm uma viagem de eléctrico. Ora se 
eles têm uma viagem de eléctrico, o eléctrico só leva 32 pessoas sentadas. Eles nestas idades 
não podem ir de pé! Não é. E portanto, em princípio eles trazem dois auxiliares, ou... trazem o 
assistente social e depois mais uma pessoa para ajudar... já está nas 32 pessoas. Não quer 
dizer que, se vierem mais 2 ou 3, pronto, há pessoas que têm mais destreza, podem ir de pé. 
Mas não é conveniente, uma pessoa de idade ir de pé no eléctrico, porque o eléctrico pode 
fazer uma travagem brusca e essa pessoa cai. Quer dizer, tem que ser tudo pensado... Ah! 
Mas eu ia falar que... um dos primeiros programas que nós fizemos foi exactamente com a 
Junta de Freguesia de Espinho. E então, eles acharam o programa tão interessante que não 
nos trouxeram 30! Trouxeram-nos 110 velhinhos! E à viva força queriam que nós fizéssemos 
para os 110! Bom, nós, ah... pronto, combinamos em fazer, não é. Depois de muito 
contrariados, mas acabamos por fazer. E então, pronto, tivemos que fazer noutro espaço, não 
é, ah... tivemos que adequar depois as metodologias, nós não podemos trabalhar com grupos 
de 100 – 110. Ah... e o curioso é que tem-se notado que algumas dessas pessoas de idade, ao 
fim de semana, têm vindo cá com a família (ri). Encontram-se com os filhos, com os netinhos... 
(ri). 
 
S – Ia perguntar precisamente isso, mesmo em relação aos aniversários... 
 
SE – Ah, sim... os aniversários também é um passaporte. Mas nós inventamos os aniversários, 
e de facto eles têm sido... tido tanto sucesso que nós não precisamos de fazer divulgação, 
estás a ver. Os próprios pais, os próprios miúdos, ah... depois... os miúdos que são convidados 
dos aniversários que são efectuados aqui, eles em casa dizem aos pais que também querem 
os aniversários deles aqui. Aliás, é o que se tem constatado. 
 
S – Que se vai fidelizando... 
 
SE – Exactamente. Portanto, é... a ideia é essa tal fidelização. 
 
S – E que lugar existe para outros públicos? Já foram feitos programas também para 
deficientes auditivos, para famílias... 
 
SE – Exacto, aliás tu própria estás aqui a trabalhar exactamente para tentarmos reforçar... 
portanto,... reforçar públicos que já existiram, mas trabalhados noutra vertente, não é, e tentar, 
ah... pronto, captar outros. Aliás, nomeadamente, tu estás a trabalhar agora com o grupo do... 
do... portanto, do... dos países de leste. É um grupo que nos interessa particularmente, porque 
é um grupo de pessoas muito cultas. Não é, muito cultas, e que, pronto, ah... e para nós... acho 
que é bastante interessante trazer esses públicos cá. Não é? 
 
S – Se calhar até trazendo informações comparativas... 
 
SE – Exacto. Porque eles também tiveram eléctricos. Alguns têm eléctricos na terra deles, não 
é. E portanto é um público muito, muito interessante esse. E que nos interessa. Pronto, há 
interesse em trazê-lo, em trazê-lo para cá e nomeadamente, pronto, já temos um guia em 
russo, não é. Ah... portanto, acho que o esforço está a ser bastante gratificante. E ...  
 
S – Tem havido abertura por parte do Museu, e em particular dos Serviços Educativos... 
 
SE – Sim, sim. 
 
S - ... para abranger vários grupos, vários públicos. 
 
SE – Exacto. Com certeza. Aliás, pronto, nós estamos sempre abertos a... a novas ideias. E 
tudo que seja... uma mais-valia para o Museu estamos receptivos. Aliás, nós aqui estamos 
receptivos a tudo (ri). Tudo, todas as ideias. Ah... portanto, todas as... sei lá. Todas as 
actividades que possam ser vantajosas e... possam constituir a tal mais-valia para o Museu, 
nós estamos abertos a tudo. Todas as ideias, a todas as opiniões, tudo!... 
 
S - Isso é óptimo! 
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SE – É, porque não... não tenhas dúvidas que é assim mesmo aqui. Aliás, pronto, também é 
assim... ah... também, ah... agora vou falar em termos um bocado de gestão. Ah... realmente, 
portanto, esta administração tem-se interessado bastante pelo Museu. E, portanto, toda esta, 
vá, todo este dinamismo que o Museu, ah... portanto, tem verificado, ah... de certa forma 
também se deve um bocado, vá lá, à confiança que esta administração está a depositar em 
nós. Não é, portanto, de certa forma, ah... ah, confiaram em nós e dão-nos carta branca para 
nós fazermos as coisas, desde que se venha a coadunar com os objectivos, com a missão da 
empresa, com a missão do Museu, obviamente, não é. Portanto, dão-nos total liberdade para 
nós actuarmos em função dos interesses do Museu. E que, como eu estava a dizer, quer dizer, 
toda esta boa vontade que nós temos, e pronto, todo este interesse em colaborar para o Museu 
e seus interesses, quer dizer, não tinha interesse nenhum, não tinha eficácia nenhuma também 
se nos restringissem, ah... o nosso espaço. Quer dizer, se nos restringissem... 
 
S - ... a capacidade de actuação. 
 
SE – Exactamente. Portanto, de certa forma nós temos a sorte, pronto, de termos uma 
administração que nos dá, pronto, que nos dá tudo... vá lá... toda a... dá-nos espaço para nós 
podermos trabalhar, não é, e... e isso é óptimos, e eu acho que de certa forma... quer dizer, eu 
acho ah... ah... que o feedback está à vista. Eles dão-nos liberdade para trabalharmos e... o 
Museu tem sido um sucesso (ri). É a contrapartida (ri). 
 
S – Um pouco na senda do que estavas a dizer, que percurso é que achas que o Museu 
devia seguir na área dos públicos, agora, sei lá, nos próximos dez anos, ou nos 
próximos tempos? 
 
SE – Ah... o problema é assim... Na... na... na parte que me toca, pronto, eu acho que nós 
devemos continuar a trabalhar com o... as escolas, porque quem percebe... e, repara, não é só 
pelo facto de eles serem muitos! É que o público escolar é um público privilegiado! Porque é 
assim: eles estão a ser modelados. São crianças que estão a ser modeladas no saber... a ser 
modeladas no conhecimento. E portanto nós aqui, também lhes transmitimos informação, 
transmitimos os conhecimentos. E a informação que eles levam daqui, se a informação for bem 
dada, bem transmitida, é para eles uma referência. E um dia mais tarde, eles podem-se tornar 
visitantes assíduos de instituições como esta!  
 
S – Integrar outros grupos... 
 
SE - E integrar outros grupos, tentar captar outros grupos. Quer dizer, as crianças, ah... são 
facilmente socializáveis, não é. E agem por interacção, ou uns com os outros, ou com os pais, 
ou com outros grupos secundários. E portanto, é importante que, a informação, que a 
impressão que eles levam daqui seja boa! Não é. Que é para eles, ah...quer dizer, não só 
voltarem, mas também atraírem outros públicos. Quer dizer, isto fo... é tipo, vá lá, ah... tipo bola 
de neve, quer dizer, vai crescendo, crescendo, crescendo, quer dizer, vai trazendo cada vez 
mais público aqui. Portanto, acho que é muito importante isto das escolas. E... e a relação que 
nós estabelecemos com os professores. Porque é assim: os miúdos vêm cá, porque são os 
professores que os trazem. Porque repara, a visita pode ser muito boa para os alunos, mas se 
os professores não gostarem (ri), lá se vai... lá se vão as nossas boas intenções. Porque quem 
traz cá os miúdos obviamente que são os professores. Portanto, a impressão também tem que 
ser boa para os professores. Não é. Pronto, e acho que é muito importante esta boa relação 
com os professores, não é. Portanto, é importante com os miúdos porque estamos a formar, 
estamos a formatar futuros visitantes... de museus, ah! E é importante para os professores, 
porque eles é que trazem cá os miúdos, e se a impressão for má, no ano seguinte eles não 
voltam cá. Estás a perceber, vão a outro sítio. Pronto. Agora, nós o que... temos constatado, é 
que há professores que vêm cá quase todos os anos! Sempre com alunos diferentes, mas 
vêm. Pronto, é importantíssimo isto das escolas. Agora, o... falando agora de outros públicos, 
portanto, é importante a terceira idade, porque, o carro eléctrico tem muito a ver com eles. 
Muito! E depois temos os públicos, pronto, que tu chamas os periféricos, eu chamo-lhes os 
marginais (ri). Marginais entre aspas. Ou é ao contrário (ri).  
 
S – Eu chamo-lhes periféricos. 
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SE – Pronto, eu chamo-lhes marginais, pronto. Marginais...exacto, marginais no sentido que 
não são os públicos habituais. Não é. Pronto, que é o caso, então, do... dos eslavos - dos 
eslavos, do... portanto... 
 
S – Dos imigrantes de leste. 
 
SE – ...dos imigrantes de leste, o... os cegos. Porque a nossa é... a experiência que nós 
tivemos com a... com os cegos – porque nós tivemos um programa próprio para cegos. Era um 
programa muito interessante e que teve muito sucesso. E portanto, era um programa que foi 
feito, um programa que foi feito durante seis meses, e portanto, todos os meses... era sempre 
feito no primeiro sábado de cada mês. Era aos sábados de manhã porque o Museu estava 
fechado ao público. Porque nós só abrimos de tarde. E porque é que o Museu estava fechado? 
Não é porque nós os quiséssemos afastar do público em geral, nada disso! É porque, eles 
tinham muito mais espaço, muito mais liberdade, e para nós era muito mais fácil acompanhá-
los na visita. Porque a nossa visita é muito sensorial, porque a nossa visita, o... o nosso... 
acervo, pronto, a nossa colecção é muito sensorial! É uma... portanto, eu acho que o nosso 
Museu que é o Museu ideal para os cegos. Porque eles podem entrar, eles podem sentir, eles 
podem ouvir, eles podem... portanto, eles podem até... 
 
S - ... cheirar, até... 
 
SE - ... cheirar, cheirar o... as madeiras, a palhinha, o óleo, ouvir os compressores do eléctrico, 
eles podem mexer... Portanto, é muito sensorial! Eles quase que podem explorar todos os 
órgãos dos sentidos! E então, foi muito interessante para o Museu para ambas as partes, tanto 
para eles, como para nós, ah... portanto esta... esta experiência, porque... Primeiro porque nós 
aprendemos muito, aliás nós partimos quase do zero, nós não conhecíamos nada sobre os 
cegos. E ficamos a conhecer alguma coisa. Por outro lado, para eles foi interessante porque 
eles chegaram à conclusão que de facto havia alguém que se preocupava com eles, não é. 
Normalmente há exposições, há museus, que não se preocupam, pronto, minimamente com os 
cegos. Quer dizer, eles vão lá e têm que andar por conta e risco deles, não é. E depois como 
não podem tocar nas peças, obviamente, na maior parte dos museus... não devem tocar nas 
peças, não é. Quer dizer, é uma chatice para eles, não é, porque... não podem visitar as 
instituições museológicas. Aqui não. Como a nossa colecção é muito sensorial, eu acho que é 
um público em que se deve apostar fortemente. Não é. Tivemos esta experiência com eles, 
trabalhamos para aí durante seis meses, em que era... eram visitas temáticas, portanto, 
durante seis meses o tema era sempre diferente, ah... tanto que nós tivemos aqui grupos que 
se repetiam (ri). Vinham sempre cá (ri). 
 
S – Foram fidelizados. 
 
SE – Pois foram. Quer dizer, quase... porque é... nós também tínhamos um número limite, 
eram dez... Depois como eles traziam o acom... normalmente traziam um acompanhante, 
pronto, nós... nós... é que nós não podemos trabalhar com um grupo muito grande. Porque, 
tínhamos quase que nós, ah... ah... ou melhor eles, um cego quase que absorve a nossa 
atenção. Portanto, é um guia, um cego, quase, não é. Porque nós temos que os acompanhar 
depois para eles tocarem nas peças, não é. Portanto, e nós é que... é que temos que andar 
com eles, portanto, o grupo não pode ser muito grande. Ah... e então havia pessoas (ri) que se 
inscreviam para quase todas as sessões. Portanto, depois não deixavam espaço para outros 
(ri). Aliás, até fizemos uma sessão extraordinária, porque foi a ACAPO, creio que... portanto, 
quis também participar e nós tivemos que fazer uma na semana (ri).  
 
S – Já não havia espaço nas outras... 
 
SE – Não havia espaço aos sábados, exactamente, e tivemos que fazer um dia da semana. 
Tivemos que fazer assim... ah... com o grupo da ACAPO. Porque os outros não pertenciam à 
ACAPO, os outros ce... ah... cegos. Ah... e este, quer dizer, o grupo da ACAPO, fez questão de 
participar numa sessão das nossas e nós tivemos que fazer uma sessão extraordinária. Bem e 
há... os cegos, o... Ah! Depois há outra... outro grupo que eu acho que... é importante... fazer-
se alguma coisa com eles. Porque embora eles venham cá, não há nada assim... quer dizer, 
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não há... uma estruturação em termos de visita para eles, que é os surdos. Ah... eles têm vindo 
cá, sobretudo ali do centro António Cândido, ah... mas de facto não existe nada e então ah... 
Eu, pronto, eu em tempos, ah... aliás co... eu falei-te, cheguei a falar-te nisso, fazermos um 
guia com linguagem gestual. Um guia do Museu, ah, com linguagem gestual para que eles 
sozinhos até possam fazer a visita. Consultam o guia e através das... das imagens eles 
conseguem, pronto... conseguem fazer a leitura, interpretar, ah... de acordo com o código de 
leitura deles, obviamente. Portanto, é importante fazer-se qualquer coisa para os surdos, 
também, não é. Ah... pronto, e... de momento assim, também, não me ocorre mais, pronto, 
nenhum público em particular. 
 
S – Que meios é que achas que necessitarias, para além daqueles que existem, achas 
que era necessário mais meios para conseguir trabalhar e abordar vários públicos, 
esses grupos de públicos que falavas. 
 
SE – Não, ah... é assim. Pronto, lá está, eu... desde que... pronto, nós temos aqui as 
consultoras, pronto, que são, portanto, uma chave de oportunidade importante aqui, não é, 
porque eu, é assim, por exemplo, eu, sou franca, eu não gosto muito de trabalho burocrático. 
Eu gosto é de andar na linha da frente. Gosto de andar lá dentro, gosto de andar com o público 
(ri). Trabalho de secretária não é lá muito comigo. Obviamente há trabalho que eu não me 
posso escusar, tenho que o fazer mesmo, não é. Pronto, se houver alguém que o possa fazer 
por mim, tudo bem (ri). Enquanto eu ando lá dentro (ri), na linha de batalha (ri), está outro 
pessoal a fazer esse trabalho, pronto, mais de bastidores. Porque... há trabalho de bastidores 
que tem que ser feito, não é. Pronto, e claro que eu tenho que o fazer. Ah... pronto, mas ah... 
havendo outra pessoa que mo possa fazer, pronto, neste caso estás uma, não é. Antes esteve 
cá a Inês, pronto tudo bem. Vai assegurando dessa forma o serviço, pronto... 
 
S – Portanto, a estratégia seria um pouco essa. 
 
SE – Sim, uma pessoa mais para assegurar aquele trabalho burocrático, não é, as 
candidaturas, ah... fazer candidaturas, pronto, para... os vários, as várias instituições, para... 
conseguirmos algum subsídio, algum financiamento. E depois, por outro lado, como eu também 
trabalho com as monitoras, quer dizer, acho que está tudo garantido. Aqui... não é, pronto, 
acho que as coisas estão bem como estão (ri). 
 
S – E achas que havia, assim, alguma área do Museu que seria necessário investir mais 
para assegurar que esses grupos, que falavas há pouco, pudessem utilizar mais o 
Museu, ou vir mais ao Museu? 
 
SE – Ah, pronto, é claro que há determinadas coisas que ainda é preciso investir, não é. Por 
exemplo, tu estás a fazer agora aqueles programas para os cegos. É importante criar-se os 
tais... os guias, cri... criar-se agora os guias para eles poderem orientar-se no Museu. Ah... 
sonorizar o Museu. É muito importante. E repara, eu digo sonorizar. E também refiro-me a pôr 
música ambiente. Porque, já agora que falámos nisso, acho que era muito importante nós 
pormos música ambiente no Museu. 
 
S – Os eléctricos têm uma música própria, quer dizer, não são também conhecidos pela 
sua sonoridade? 
 
SE – Têm aquele ruído metálico! Aliás, o próprio compressor do eléctrico faz parte da 
identidade dele, estás a perceber? 
 
S – Exacto, identifica-o. 
 
SE – Identifica-o. Portanto, eu acho que aquela música, as músicas dos metálicos, portanto, 
acho que... era bom ser posta aqui para o Museu, estás a perceber. Até sonorizá-lo mesmo 
com os próprios ruídos que giram em torno do... do eléctrico. 
 
S – porque é uma das memórias dele. 
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SE – Exacto, são os ruídos... a campainha a tocar “tim – tim”, a buzina “pa – pa”, o compressor 
“ta – ta – ta – ta – ta”... quer dizer, tudo isso, percebes... acho que era importante nós pormos 
essa sonorização no Museu. Percebes? Pronto, ah... e, pronto, acho que isso só vem 
enriquecer aqui o espaço. 
 
S – Achas que isso era uma prioridade no Museu? 
 
SE – Ah! Eu não digo que é uma prioridade, mas acho que é bastante interessante, é uma 
ideia bastante interessante. 
 
S – E que prioridade, ao nível de público... o que é que achas que seria prioritário? Se é 
que achas que há alguma prioridade neste momento, para além do que já está feito. 
 
SE – Nós temos visto que o público tem vindo a crescer, a crescer, a crescer, portanto, se as 
coisas não estivessem a funcionar bem, as coisas funcionavam ao contrário. E que... os 
números seriam ao contrário, quer dizer, a curva em vez de ser ascendente, era descendente. 
Portanto, não quer dizer que não haja coisas que não se possam melhorar. Eu, por exemplo, 
eu... eu preferia trabalhar com grupos mais pequenos do que aqueles com que trabalho. 
Porque, por exemplo, acho que é muito importante ah... para além da... da componente 
pedagógica que se dá à visita, também haver uma componente lúdica. Por exemplo, levar os 
miúdos para o atelier. Para o nosso espaço educativo. Para eles, por exemplo... eles fazem a 
visita ao Museu e depois... no nosso espaço educativo, no nosso atelier, dizer assim: “Ora 
bem, então agora vamos... vocês viram os eléctricos, agora vamos tentar construir um 
eléctrico, o eléctrico que vocês mais gostaram. E vamos tentar dar um ambiente ao eléctrico. 
Vamos criar uma cidade para o eléctrico - a cidade ideal!” Percebes, quer dizer, fazer esta... 
dar esta componente lúdica. É claro que com os grupos que nós trabalhamos isso é 
impossível. Não é... 
 
S – São muito numerosos. 
 
SE – Claro, nós para fazermos isto não podemos trabalhar com grupos superiores a 30, no 
máximo! E os 30 já são muitos! Ora bem, nós aqui no Museu não temos grupos de 30 crianças. 
Para nós grupos de 30 crianças, isso para nós são poucos, quase insignificantes (ri). Para nós 
é quase como ter meia dúzia de miúdos. Não é. Portanto, é impossível, porque... é uma das 
minhas... pronto, eu gostava de dar esta componente às visitas. Mas neste momento não se 
pode. Não é, não se pode porque... pronto, porque... se bem que é assim: também, se calhar, 
isto é um sonho meu, isto é uma utopia. Porque a maior parte dos professores nem sequer 
queria isso. Sabes porquê? Porque eles vêm aqui com os tempos controlados, a maior parte 
das escolas. E portanto, eles vêm aqui uma hora, obviamente que se eles trabalhassem depois 
no espaço lúdico, ah!, tinham que estar aqui mais uma hora. Só que os professores não podem 
permitir-se estar aqui, por exemplo, duas horas no Museu. 
 
S – Têm os tempos lectivos, não é... 
 
SE – Exacto, os tempos lectivos, os tempos das carrinhas, normalmente são as carrinhas da 
Câmara, os motoristas têm que entregar as carrinhas a determinada hora. Oh! pá, eles 
martirizam, às vezes, a vida dos professores, por causa dos horários das carrinhas. Os 
motoristas, às vezes eles estão aqui, eles estão a fazer uma visita, e os motoristas têm a lata 
de me entrar dentro do Museu, apontam para o relógio, para o professor, para... para nós 
despacharmos a visita! Quer dizer, um dia... aliás, eu uma vez pus aí um do Museu cá fora, 
corri de lá de dentro. Quer dizer, se calhar isso não interessa aos professores, não é. Mas 
interessava-me a mim (ri). Mas... se calhar nem interessa aos professores, não é, pronto, se 
calhar. 
 
S – As actividades... Há pouco falavas do, do trabalho com os professores, que é 
importante o trabalho com os alunos, mas também é muito importante o trabalhos com o 
professor... 
 
SE – Sim, sem dúvida. 
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S - ... agora falavas que gostavas de, de ir para além da visita guiada, não é, passar pelos 
ateliers, passar por uma parte mais prática, mais lúdica, até... 
 
SE – Exacto, exactamente. 
 
S - ... ah... que metas é que gostavas de atingir em relação aos públicos, sobretudo em 
relação a estes grupos que falavas, os grupos escolares? 
 
SE – Ora bem, ah... 
 
S – Dizias que era um pouco utópico, mas... 
 
SE – Sim, ah... Não sei, é... é impossível eu concretizar isso, percebes, porque há aqui 
interesses, ah... que nos ultrapassam, a nós Museu. 
 
S – Essas questões, do tempo de visita... 
 
O – Dos tempos! Exacto! As disponibilidades – eu não digo dos professores, porque à vezes os 
professores até eram capaz de estar aqui uma manhã toda. É... lá está, é aquele ah... eles vêm 
condicionados a um tempo, eles... vêm nas carrinhas da... das Câmaras, as carrinhas 
estabelecem-lhes um horário, eles não podem ultrapassar aquele horário. Portanto, eu aqui 
também não posso ultrapassar aquilo que me é permitido. Quer dizer, que é a visita guiada e 
mais nada. É por isso que, pronto, dentro da visita guiada, eu tento dar – eu, repara, eu e... e 
as monitoras que trabalham connosco – tentamos dar aos miúdos o melhor que podemos. E 
que, em princípio, ah... está mais adequado aos, ah... pronto, aos conteúdos programáticos 
deles, percebes. Nós tentamos que a visita seja muito enriquecedora com, ah... as aulas deles. 
Nós tentamos que aqui, quer dizer, não seja a sala de aula, obviamente, não é isso que nos 
interessa, mas que seja o laboratório (sorri), quase (ri). Fazemos aqui coisas muito 
interessantes com eles, nomeadamente, pronto, quando fazemos as demonstrações da 
electricidade, não é, que... eles não vêem a electricidade, não é. Só que eu digo assim: “Vocês 
não vêem mas sentem-na, não é, normalmente. Mas nós aqui no Museu vamos vos mostrar a 
ele... os efeitos da electricidade.” Então é quando se faz aquela coisinha com o trólei, sabes, 
faz aquela faisquinha no eléctrico. Eles ficam todos espantados (ri). 
 
S – Há pouco dizias que gostavas de estar na linha da frente, que não gostavas muito do 
trabalho de secretária... 
 
SE – Não, não gosto muito do trabalho de secretária. 
 
S - ... qual é que – agora assim para rematar – o que é que é para ti assim o grande 
desafio do Museu, sobretudo no Serviço Educativo? O teu grande desafio? 
 
SE – Ah, o meu grande desafio é... é... quer dizer... o meu grande desafio, sabes qual era? Era 
tentar conseguir que viesse cá o tal público que não vem cá. E eu quando me refiro aos tais 
ah... públicos marginais – que tu estás a estudar – ah... não me estou a referir propriamente... 
Estou-me a referir aos tais que visitam só os grandes museus. Percebes? Só que aqui no 
espaço, se calhar também não se iam sentir bem. 
 
S – Estás a pensar nalguma estratégia? 
 
SE – Não sei, não sei. Ah... acho um bocado difícil. 
 
S – É um grande desafio, então? 
 
SE – É, acho que é um desafio  Ah... nós temo-los cá, nos concertos. 
 
S – Nas Noites de Massarelos. 
 
Se – Sim. 
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S – Mas quem sabe, é um princípio, não é. 
 
SE – (ri) Exacto. Ah... normalmente eles vêm aos nossos concertos. Porque os nossos 
concertos, normalmente, é música clássica ou jazz. E, aproximam-se muito desses interesses 
deles, percebes. Agora visitas, não... não os vejo muito por aqui. É portanto, se calhar é esse o 
desafio, não é. (Pausa). Talvez... (sorri). Se tiver tempo para isso (ri). 
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Anexo LXXXVI 

1. ANÁLISE TEMÁTICA CATEGORIAL 
 
 
Categoria: Tipo de Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Tipo  “Eu acho que o museu é como, de certa forma, começou a 

história dos transportes (...) No princípio do século XX o 
eléctrico deixou de ser um carro para as elites para ser um 
carro para as classes populares.” 
“Eu vejo o Museu como um museu de massas. (...) acho que 
não é um museu de elites.” 

2 

Características  “eu vejo este museu um museu bastante liberal.” 
“Nós somos o museu que de certa forma retracta a história 
dos transportes em meados do século XIX. Foi o século em 
que tudo aconteceu.” 
“(...) temos um pouco de tudo aqui. Temos o edifício (...) 
temos os eléctricos (...) desde a extracção do carvão (...) 
para fazer a electricidade.” 
“É um museu privilegiado, porque de certa forma aproxima-
se muito dos programas curriculares de qualquer nível de 
aprendizagem.” 

4 

Colecção  “a nossa colecção é muito sensorial” 1 
Estrutura - - 
 
 
Categoria: Museu no passado 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão  “relativamente aquilo que era o projecto eu não sei, sou 

muito recente aqui no Museu” 
1 

Objectivos - - 
Características “antigamente a divulgação do museu acho que era palavra a 

palavra” 
“não havia assim divulgação, nem sequer havia interesse 
nisso” 
(relativamente aos públicos do museu) “eu acho que não tem 
havido grandes alterações” 

3 
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Categoria: Percurso 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Percurso “quando vim para cá criaram-se os Serviços Educativos” 

“foi determinante a criação dos Serviços Educativos” 
2 

Características “personalização da informação” 
“em número nós temos tido a curva ascendente” 
(relativamente aos públicos do museu) 

2 

Objectivos “informar as escolas que nós existíamos e estávamos cá” 1 
 
Categoria: Missão do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Missão  “A missão do Museu (...) é não deixar que se esqueça (...) 

que se perca a memória dos portuenses, a história dos 
transportes púbicos no Porto.” 

1 

Imagem 
distintiva 

“a liberalização que nós damos ao museu” 1 

Objectivos “nós não podemos dissociar a história dos transportes 
públicos do desenvolvimento da cidade do Porto e toda a 
sua área periférica.” 
“o meu grande desafio era tentar conseguir que viesse cá o 
tal público que não vem cá. (...) Estou a referir-me aos tais 
que visitam só os grandes museus”” 

2 

 
Categoria: Públicos-alvo 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Públicos-alvo “temos aqui um público privilegiado que são as escolas e 

que constituem sessenta e tal por cento dos visitantes do 
museu.” 

1 

Públicos do 
Museu 

“há grupos de adultos” 
“aficcionados pelos eléctricos” 
“grupos escolares, terceira idade, o grupo dos cegos, (...) 
surdos.” 
“Eu não trabalho muito com o visitante individual” 
“Nós estamos em condições de receber grandes grupos por 
causa das viagens de eléctrico” 
“de Aveiro para Norte temos aqui as escolas todas (...) 
desde a pré-primária ao ensino universitário” 
“nós temos muitos grupos de terceira idade” 
“temos muitos grupos também da paralisia cerebral (...), 
grupos de cegos” 
“nós conseguimos fidelizar um determinado público, se 
calhar não conseguimos captar outro, mas também não sei 
se isso nos interessa.” 
“Nós trabalhamos muito com escolas”  
“Primeiro criaram-se os aniversários” 
“então pensou-se um programa para a terceira idade (...) 
pessoas que estão num lar, ou num centro de dia(...) em 
princípio com poder económico baixo” 
“o grupo dos países de leste, é um grupo que nos interessa 
particularmente, porque é um grupo de pessoas muito 
cultas” 
“os miúdos vêm cá porque são os professores que os 
trazem” 
“tivemos um programa próprio para cegos” 
“normalmente eles vêm aos nossos concertos (elites)” 

17 
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Categoria: Política Educacional do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Política 
educacional 

“nós temos temas para todos os níveis de aprendizagem” 
“Esta elasticidade que nós temos em termos de actividades. 
Temos o eléctrico que é um complemento da visita.” 

2 

Objectivos “O museu é uma grande escola em termos de públicos, em 
termos do conhecimento dos diferentes públicos. (...) Aqui 
aprendemos a conhecer os comportamentos.” 
“a visita pode ser muito boa para os alunos mas se os 
professores não gostarem, lá se vai (...) porque quem traz cá 
os miúdos obviamente são os professores. Portanto a 
impressão também tem que ser boa para os professores” 
“estamos a formatar futuros visitantes de museus” 

3 

Comunicação “Criaram-se os serviços educativos, que não existiam, e 
entretanto o público começou a crescer porque se começou 
a personalizar a informação” 
“Foi determinante a criação dos SE, sobretudo a tal 
personalização da informação.” 

2 

 
 
Categoria: Política do Museu 
 
Subtemas Excertos mais significativos Nº ocorrências 
Acolhimento “é um museu de massas, aqui entra qualquer pessoa. As 

pessoas aqui sentem-se bem” 
“Nós tentamos que a visita seja muito enriquecedora” 

2 

Avaliação “esta administração tem-se interessado bastante pelo museu 
(...). Confiam em nós e dão-nos carta branca para fazermos 
as coisas, desde que se venha a coadunar com os 
objectivos, com a missão da empresa, com a missão do 
museu. Dão-nos total liberdade para nós actuarmos em 
função dos interesses do museu.” 
“Eles dão-nos liberdade para trabalhar e o museu tem sido 
um sucesso. É a contrapartida” 

2 

Barreiras “nos museus não existe nenhum letreiro a dizer “É proibida a 
entrada a determinadas classes sociais ou a determinadas 
pessoas. (...) nos museus não existem essas barreiras.”  
“essas barreiras existem é na mente das pessoas.” 

2 

Prioridades “é importantíssimo isto das escolas” 
“é importante a terceira idade, porque o carro eléctrico tem 
muito a ver com eles” 
“é importante fazer-se qualquer coisa para os surdos” 
“é importante criar-se os guias para eles (os cegos) se 
poderem orientar no museu” 
“sonorizar o museu” 
“eu preferia trabalhar com grupos mais pequenos” 
“também haver uma componente lúdica” 

7 

Política a 
implementar 

“estamos sempre abertos a novas ideias, e tudo o que seja 
uma mais-valia para o museu estamos receptivos” 

1 



Museus: Objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 186 

Anexo LXXXVII 

2. ANÁLISE FORMAL POR ENUNCIAÇÃO 
 
Tópico  Nº ocorrências 
Museu 79 
Museu vivo - 
Craveira - 
Ecomuseu / ecomuseologia - 
Colecções / acervo / peças 9 
Públicos 37 
Cegos / invisuais 11 
Caros - 
Gestão 1 
Missão 3 
Barreiras 4 
Serviço público - 
Imagem - 
Público-alvo - 
Acolhimento - 
Prioridades 1 
Dificuldades - 
Marketing - 
Comunicação - 
Política educacional - 
Política do Museu - 
Futuro - 
Passado - 
Liberdade 3 
Conhecimentos  1 
Custos / despesas / dinheiro - 
Comercial  - 
Requalificar  - 
Qualificar  - 
Administração 3 
Excelência  - 
Comunidade  - 
Utopia  1 
Transformar  - 
Cidade do Porto 3 
Amigos do Museu - 
Qualidade  - 
Receita(s)  2 
Património / bens patrimoniais - 
Valor  - 
História dos transportes 7 
Imbatível  - 
Ímpar  - 
Mundial / internacional - 
Dinâmico / dinamismo 1 
Dinamizar / dinamização 2 
Credibilizar  - 
interpretar 1 
Potencialidades / potencial - 
Museológico 1 
Recursos humanos / pessoas - 
Visita  22 
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Visitável  - 
Visita guiada 6 
Voluntariado / voluntários - 
Económica  - 
Sensorial  4 
Técnico (a) - 
Contas  - 
Função social - 
Profissional  - 
Auto-sustentável - 
Contextualizar  2 
Objectivos  3 
Identidade  1 
Confiança  2 
Acumulação - 
Enraizar  - 
Insistência - 
Parcerias - 
Armazém de peças - 
Coleccionismo - 
Fronteiras - 
Preservar / preservação 1 
Informação 6 
Sucesso 4 
Receptivos 1 
Gratificante 1 
Mais-valia 2 
Ideias 2 
Sonorizar 5 
Terceira idade  10 
Velhinhos 1 
Multidões 1 
Comportamentos 3 
Visitante (público) individual 7 
Surdos  3 
Liberal 1 
Liberalização 2 
Personalizar 2 
Divulgação 3 
Interacção 1 
Formatar (públicos) 1 
Formar (públicos) 1 
Apostar 1 
Experiência 2 
Professor 17 
Privilegiado 4 
Aprendizagem 2 
Miúdos 15 
Programas  18 
Grupos adultos 3 
Turismo - 
Grupos  34 
Âncora - 
Elites 2 
Classes populares 1 
Lúdico 2 
Atelier 3 
Componente lúdica 2 
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Visitas temáticas 1 
Componente pedagógica 1 
Transparência / transparente - 
Investimentos / investir 1 
Consultores 1 
Mobilizar - 
Espaço educativo 2 
Conteúdos programáticos 1 
Explorar 2 
Flexibilidade / flexível - 
Diversidade - 
Programa do Museu - 
Recuperar - 
Participar 1 
Linguagem gestual 2 
Públicos marginais 5 
Públicos periféricos 1 
Atendimento / atender 1 
Reconhecimento - 
Equilíbrio - 
Conteúdos 2 
Entusiastas - 
Pessoas 26 
Instituição 1 
Estratégias 2 
Museologia - 
Global - 
Educação / educar / educativo - 
Cultura - 
Problema 2 
Tecnologia / tecnológica - 
Escolas / público ou grupos escolares / alunos 28 
Gente 2 
Museólogo - 
Exposição / núcleo expositivo 1 
Atrair 1 
Fidelizar 5 
Captar / captado 4 
Cliente - 
Serviços Educativos 6 
Projecto 1 
Animar / animação - 
Transportes de massas 1 
Museu de massas 3 
Investigação - 
Imaginativos - 
Crescimento / crescer 6 
Afirmar / afirmação - 
Autonomia - 
Estrutura - 
Complemento / complementaridade 1 
Desafio 4 
Mentalidade - 
Cativar - 
Comunidades desfavorecidas - 
Visibilidade - 
História social 2 
Ucranianos / grupos dos países de leste / eslavos 4 
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Desfiles  - 
Lúdico-pedagógico - 
Cultura de empresa - 
Emoção  - 
Linha turística - 
Segurança  2 
Saudade 1 
Questionário  2 
Elasticidade 1 
Memória  1 
Visitante(s) 10 
Guia / monitor (es) 6 
Paralisia cerebral 1 
Aniversários 15 
Chique 1 
Moda 2 
Condição ou situação social 2 
Família 1 
Ridículo  1 
Medo 2 
Expectativas 1 
Crianças 9 
Nostalgia 2 
Lar de idosos 1 
Centro de dia 1 
Tópico MCE Nº ocorrências 
Museu do carro Eléctrico 1 
Carro eléctrico / eléctrico 46 
Empresa 1 
STCP 1 
Transporte (s) 4 
Fundação - 
 
 
 

Anexo LXXXVIII 

3. ANÁLISE ESTRUTURAL 
 
Unidade de registo Conceito Associações Qualificadores 

Museu de massas não é um museu de 
elites 

bastante liberal 

aproxima-se 
explorar 

programas 
curriculares 

adequar-se 

privilegiado 

história dos 
transportes 

retracta  

liberalização proibido proibir  
contextualizar 
histórica e 
socialmente 

carros eléctricos preocupação 

informação dar  
conhecimento 
em termos de públicos 

grande escola 

aprendemos a 
conhecer 

impressionante 

vantagem 

Museu 

viagens de eléctrico 
complemento da visita 

elasticidade 
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visita guiada contextualizar 
histórica e 
socialmente 

vantajosa 

  popular demais 
não existem barreiras 
faz a diferença 

invisível 

abertos mais-valia novas ideias 
receptivos  
gestão carta branca 
depositar confiança sucesso 

administração 

dar total liberdade contrapartida 
dinamismo   
informação impressão boa 
visita  muito sensorial 
acervo   
colecção  

muito sensorial 

 cegos ideal 
sentir 
ouvir 
cheirar 
mexer 

sensorial 

explorar 

 

sonho  espaço educativo 
utopia 

 
Unidade de registo Conceito Associações Qualificadores 

sucesso serviços educativos personalizar a 
informação determinante 
atender escolas 
mostrar 

 

fazer com que se 
sintam bem 

miúdos 

adequar o discurso 

 

aficionados pelo 
eléctrico 

interesses específicos  

adultos notar os 
comportamentos 

interessante 

visitante individual não analiso  
grupos cestos de multidões  
grupos escolares 
terceira idade 
grupo dos cegos 
surdos 

trabalhar com grandes (grupos) 

 privilegiado 
vários graus de ensino  

escolas 
 

do Norte  
terceira idade   
grupos da paralisia 
cerebral 

APPACDM  

grupos de cegos ACAPO  
 fidelizar 
 captar 

determinado (público) 

números curva ascendente  
subiu 
formar 

escolas 

formatar 

 

escolar marcações  

Público 

serviços educativos actividades  
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aniversários receita impressionante 
 emaranhado  

modas 
chique 

determinadas pessoas 

não querem ser 
visitantes assíduos 

 

classes sociais   
condição social 
medo do ridículo 
gostariam de entrar 

pessoas 

medo de fazer má 
figura 

classe média baixa 

pessoas sentir-se bem qualquer (pessoa) 
programa  
ultrapassar as 
expectativas 

aniversários 

crianças 

 

programa  
pessoas que estão 
num lar 
pessoas que estão 
num Centro de Dia 

poder económico 
baixo 

nostalgia 
saudade 
(relativamente ao 
eléctrico) 

terceira idade 

fidelizar 

velhinhos 

crianças energia  
família   
aniversários passaporte sucesso 
 reforçar  
grupos dos países de 
leste 

pessoas muito cultas interessa 
particularmente 

modeladas no saber, 
no conhecimento 

muitos escolas 

visitantes assíduos privilegiado 
crianças interacção facilmente 

socializáveis 
outros grupos tentar captar  

muito importante escolas  
importantíssimo 

relação que se 
estabelece 
trazem os miúdos 

professores 

causar boa impressão 

 

periféricos outros públicos não habituais 
marginais 

eslavos periféricos 
imigrantes de leste 

não habituais 
marginais 

programa próprio muito interessante 
experiência 

cegos 

aprendizagem 
muito sucesso 

guia em linguagem 
gestual 
interpretar 

surdos 

código de leitura 

 

atelier miúdos 
espaço educativo 
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professores um tempo condicionados 
 

visita laboratório enriquecedora 
 
Unidade de registo Conceito Associações Qualificadores 

não deixar esquecer 
portuenses 
história dos 
transportes públicos 
no Porto 
não se pode dissociar 
do Porto 

memória 

desenvolvimento do 
Porto 

 Missão 

 coadunar com a 
missão da empresa 

 

 
Unidade de registo Conceito Associações Qualificadores 

grupos grandes recebemos  
escolas visita sazonal vazios 

não vêm cá moda 

Dificuldades 

outros públicos 
 chique 

 
Unidade de registo Conceito Associações Qualificadores 

investir   
sonorizar o museu sons dos eléctricos  

componente 
pedagógica  

grupos mais 
pequenos 

componente lúdica 

 

Prioridades 

público ausente conseguir que 
viessem 

grande desafio 
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5. Centro de Documentação 

 
Transcrição  

Anexo LXXXIX 

 

 
Entrevistado Centro Documentação 
Local Museu do Carro Eléctrico 
Data 5 de Novembro de 2002 
 
 
S – Como vê o Museu, que tipo de Museu acha que este é, como considera o Museu, 
como caracteriza o Museu do Carro Eléctrico? 
 
CD – Em primeiro lugar é um Museu de transportes, não é. Pronto, partindo do princípio que se 
trata de um Museu que, enfim, coincide ser um Museu de empresa, que está, que está ah... 
ligado a uma empresa que é a dos Transportes Colectivos do Porto. Ah... eu cheguei cá em 95, 
melhor, 94 uma parte do tempo e 95 a tempo inteiro. Portanto, o projecto do Museu já vinha de 
trás, haverá aí muita mais gente que conhecerá até, ah... mais... 
 
S – Vinha desde quando, 89? 
 
CD – Eu julgo que já vinha até, ah... o sentido, a necessidade de preservar algumas peças, 
como é o caso dos carros eléctricos, acho que se calhar até já vinha de trás, para aí dos anos 
70 e quando por cá passou um senhor que esteve nas Relações Públicas, e que segundo creio 
também fazia um pouco de história dos transportes na cidade do Porto, que era o Nelson Lima, 
ah...é depois em colaboração com a Dr.ª Maria do Carmo... 
 
S – Ele era da empresa? 
 
CD– Era o responsável das Relações Públicas da empresa na altura. Portanto, pelo que me dá 
a entender, pela análise de jornais da época, eles já procuravam um bocado a história dos 
transportes, conhecer... aliás, publicaram uma série de artigos vocacionados para as séries  
dos carros eléctricos, ah... a história dos transportes até mais..., mais, ah...ancestrais, vá lá, 
desde a liteira à cadeirinha, procuraram fazer uma evolução histórica dos transportes até 
chegar aos carros eléctricos, aos transportes públicos na cidade do Porto, portanto, ah... essa 
vontade... aliás, fizeram uma recriação de uma viagem histórica de um americano. 
 
S – Em que ano? 
 
CD - Em 79, creio eu. Portanto, acho que já vem de... de trás o sentimento, ah... de algo 
valioso, que era o caso do carro eléctrico, que alguns exemplares, atrelados e alguns, ah... o 
americano, por exemplo, de guardar para reconstituir um pouco da história da empresa, não é? 
Pronto, o local depois então é que foi, ah... foi decidido depois de tantas, de várias, se calhar 
de várias hipóteses, foi decidido que seria aqui Massarelos e então instalaram-se, ou, instalou-
se aqui o Museu do carro eléctrico. Mas, ah... pronto, nos anos 90, mais concretamente em 92 
foi... foi o culminar dessa ideia toda e dessa vontade de... de bastantes pessoas que passaram 
por aí com mais ou menos responsabilidade, uns em cada área, portanto deram... deram início 
ao projecto do museu do Carro Eléctrico. Depois foi programado o que é, o que é que iria 
conter e o que é que... as peças que iriam integrar o Museu, isso também estava faseado, por 
aquilo que eu sei. Eh... estava prevista a recuperação, o restauro de carros por fases, não é? 
Portanto, a primeira fase em 92 integraria um conjunto de peças, em 93 então, estipulou-se 
também... 
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S – O espólio foi sendo guardado desde os anos 70, então? 
 
CD – Sim exactamente, exactamente. Portanto é preciso ver, se formos um bocadinho mais 
atrás então até porque não está assim tão distante, nos anos 60 e, creio eu, que de 66 para 67, 
houve aí grande abate, vá lá, de carros, de frota, deixaram de circular, e portanto esses carros 
deixaram de ser enquadrados na frota dos carros eléctricos e então aí talvez já tenha surgido a 
ideia de preservar alguns. Portanto, alguns foram sendo guardados ao passo que outros foram 
sendo vendidos. Aqueles que foram vendidos, a meu ver – eu vou dar a minha opinião – 
aqueles que foram vendidos para locais, como é o caso do CRICH e de S. Francisco, que 
foram os carros... foram vendidos mas foram reaproveitados e foram reutilizados para outros 
fins e eles existem, se um dia se quiser ver, ou... se quiser, sei lá...ah..., esses não foram mal, 
ah... não foram mal empregues, não foram destruídos, pelo menos. Agora os outros que foram 
destruídos, isso é que foi realmente... alguns exemplares, que eram únicos, esses 
simplesmente foram... foram perdidos. Agora esses foi-lhes dada outra vida, outra, ah... ah... 
 
S – Função... 
 
CD – Outra função, exactamente. Portanto, o que estava a dizer em relação ª.. a essa altura, 
que muitos carros teriam... teriam perdido utilidade e não estavam a ser aproveitados, 
começou-se a sentir, começaram a ver, essas pessoas começaram a ver que eles estavam a 
sair, ou para destruição, ou para a sucata, ou a serem vendidos, ah... outros foram 
aproveitados até para escolas, para salas de aulas, por exemplo a série do 350, do 373, 
portanto alguns desses carros foram transformados em salas de aulas. É (sorriso). E foram-se 
guardando, pelo menos por aquilo que se dá a perceber, um exemplar de cada série, não é, 
muito embora haja aí entre algumas séries bastantes exemplares. Mas foram sendo 
preservados pelo menos alguns daqueles mais significativos, e postos de parte. Portanto, 
depois então chegando ao Museu, ah... estava previsto qual, quais eram os carros que teriam 
mais importância e, portanto, isso é muito relativo, muito subjectivo se calhar, mas... 
 
S – É uma questão de opção... 
 
CD – Exacto, foi o ponto de vista das pessoas que estavam à frente do projecto, ah... e então, 
estipularam um dia para o Museu, portanto, o dia 18 de Maio, creio eu, foi sempre o dia do 
Museu do Carro Eléctrico. E então cada ano iria ser apresentada uma ou mais viaturas e então 
fazia-se uma apresentação, até à comunicação social, portanto até com um bocado de pompa 
e circunstância (sorriso), era capaz de dizer. E eles faziam um percurso da Boavista – que eles 
eram recuperados ainda na altura na estação da Boavista, na Remise da Boavista - e vinham... 
faziam o percurso, o percurso... 
 
S – Eram todos recuperados lá na Boavista? 
 
CD – Eles faziam um percurso e... ultimamente já se faziam cá em baixo, mas inicialmente 
faziam-se lá em cima. 
 
S – Mas eram recuperados lá e depois vinham cá para baixo... 
 
CD - ... e vinham em cortejo, vá lá, até ao Museu, portanto, até um bocado simbólico, vá lá 
(sorriso), pronto, mas era assim que estava e foi assim... durante bastantes anos... as 
actividades que se foram desenvolvendo, também conforme se foram aparecendo algumas 
datas significativas, eles foram dando entrada, como é o caso em 95, com o centenário da 
tracção eléctrica. Portanto foram apresentados outros carros e aí fez-se até um cortejo, com os 
eléctricos prontos, estipularam-se duas datas, ah... já tinha dito uma, o dia 18 de Maio, também 
a coincidir com o Dia Internacional dos Museus, portanto o dia do Museu do Carro Eléctrico, e 
depois outro dia, o dia 12 de Setembro, que era o da... da origem, do primeiro... do primeiro 
carro eléctrico que circulou cá na cidade do Porto. Portanto, para assinalar essas duas datas. 
E... 
 
S – Em relação ao projecto, o Henrique é neste momento a pessoa mais antiga no 
Museu, mais antiga em termos de anos de serviço... 
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CD – Sim, mas há mais pessoas que ainda estão, estão cá na empresa que estiveram... 
 
S – No Museu não? 
 
CD – aqui no Museu, mas pessoas que estão ainda na empresa que acompanharam o projecto 
desde... desde o início. 
S – O Henrique veio em 95, não é? 
 
CD – Em 94 a meio tempo, uma parte do dia, e em 95 a tempo inteiro. 
 
S – Já passaram oito anos... 
 
CD – Sete, sete anos. 
 
S – Sete anos, mais ou menos. Desde o projecto dessa altura até o que é o Museu hoje, 
portanto, o que se esperava no início do Museu e o que é que o Museu é hoje. Se está na 
mesma linha, se está... eu digo em termos de Museu, sem nenhuma outra avaliação. 
Porque no início havia uma perspectiva, que era recolher eléctricos para a colecção: 
Hoje há outras preocupações, não há? 
 
CD – Sim, sim. Haverá aí duas fases distintas. Essa... essa primeira fase que foi mais... um 
bocado... não tão virada para a museologia, como nós a conhecemos, mas sim um bocado por 
carolice, e por muito boa vontade das pessoas que estavam envolvidas no projecto, que 
gostavam e isso no fundo, eu acho que a nossa história é assim mesmo, é o património que se 
vai preservando e que se vai guardando, às vezes é muito feito por essas pessoas que... 
 
S – Sim, geralmente começa por aí, não é? 
 
CD – Exactamente. Até por coleccionadores, por colecções que depois dão origem a grandes 
colecções e grandes museus, que abrem ao público e depois são tratados devidamente com... 
com os profissionais... 
 
S – Às vezes é a existência de uma colecção que faz com que se sinta a necessidade de 
um Museu... 
 
CD – Eu acho que sim, não é? Acho que... Aliás, grande parte dos museus é assim que 
surgem, não é, por boa vontade ou por alguém que se entusiasma, e que gosta daquilo e que 
guarda, e que preserva, e depois então dá uma equipa de trabalho, de técnicos, de 
profissionais dentro das várias áreas para... para fazer essa preservação, essa salvaguarda e 
divulgação e ao público. Eu acho que foi um bocado o que aconteceu aqui no Museu. Portanto, 
teve uma primeira fase que foi mais essa, de entusiasmo, de boa vontade. E, no fundo, nesta 
fase, um... um relançar ou uma nova perspectiva do que existe e da colecção do Museu, com 
vários profissionais dentro de cada área, dentro de várias matérias, não é? Pronto. Que tem 
sido comunicado ao público, não é, até pela parte da exposição que foi inaugurada. Pronto, 
isso é sempre muito subjectivo, há várias opiniões, a gente ouve de vez em quando que podia 
estar mais um carro, ou que podia estar menos um carro, ou mais isto... mas pronto, foi esta 
perspectiva que se quis dar da exposição. Tivemos uma nova exposição, inaugurada em 2001. 
E acho que se está a caminhar para uma profissionalização mesmo de todos os serviços do 
Museu do Carro Eléctrico, que é isso que se pretende, pronto. Deixou de ser um projecto um 
bocadinho caseiro, vá lá, muito envolvido com muita gente daqui da empresa, para ser outro 
tipo de projecto, com outras pessoas, com outras... com outra organização, vá lá. 
 
S – Se no início o objectivo era preservar uma colecção, era a consciência de que não se 
devia perder essa colecção, hoje como é que definiria a missão do Museu? 
 
CD – Ainda há uma coisa muito importante que eu ouvia e que... realmente... e... o sentido era 
um bocado levado até à letra, o... a noção de querer um museu vivo, na altura...daquele tipo de 
museu em todos os objectos, as peças, teriam que estar, ou que eram... quando falamos aqui 
mais no Museu, ah... o Museu sempre foi virado um pouco mais para os objectos, neste caso 
para os carros eléctricos, portanto... as outras coisas... 
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S – Havia aqui uma ligação ao Museu dos Transportes... durante uma fase inicial... 
 
CD – Eu já não me apercebi disso... eventualmente terá havido, até porque houve... e há o 
programa do museu... os preliminares, vá lá, antes de 92, havia conversações com o Museu 
dos Transportes para... para se criar o Museu dos Transportes de tudo um pouco, com vários 
núcleos, portanto, ou vários pólos...O objectivo, julgo eu, que era um pouco até que... durante 
muitos anos – não sei até como é que está – que se falou no Museu da Cidade do Porto, 
portanto, com um núcleo, com vários pólos... 
 
S – Sim, um museu que era polinucleado... 
 
CD – Exactamente, e julgo que isso está em andamento, existe o núcleo rural em...  Aldoar, a 
parte da indústria, da ciência e indústria ali no Freixo, pronto, existia... o possível Museu da 
Água no... na Foz do Sousa, por exemplo, a... era interessante, era muito interessante, não é? 
Com o Museu dos Transportes, com o Museu dos Transportes, com o Carro Eléctrico acho que 
se procurava um pouco isso, não é? Portanto, o Museu dos Transportes como um núcleo e 
depois vários pólos associados ao Museu dos Transportes, até porque havia boas 
comunicações e até connosco... 
 
S – Seria a unidade de tracção eléctrica... 
 
CD – Exactamente, exactamente... poderia, poderia eventualmente... surgir... porque há... e 
havia boa comunicação entre aqui a Ass... entre a Alfândega e o Museu, e... e podia haver 
outros interessados, não é, que, que se associassem, não é, até a... a CP, a ... e é pena... aí 
na questão da CP até é pena... ainda ontem ou anteontem li uma notícia... ali por causa da 
ponte D. Maria e isso... caiu um bocado no esquecimento... 
 
S – Está classificada... 
 
CD –E caiu no esquecimento ... pois...  
 
S – e está classificada pela Ordem dos Engenheiros Americana... 
 
CD – Pois, é um bocado isso Exactamente, exactamente, mas está a degradar-se lentamente e 
ninguém faz nada por isso e quando se der por ela, se calhar... vai ser tarde... vai ser tarde... 
Mas havia até um... havia na altura e falava-se num pequeno percurso que poderia... 
eventualmente... surgir entre a ... Alfândega e atravessar a Ponte D. Maria, e regressar, ah... se 
calhar depois do Museu até aqui, por exemplo, dali da Ass... da Alfândega até aqui de carro 
eléctrico, podia-se fazer o percurso ligado ao rio, com barcos rabelos, portanto, tantas coisas 
que se poderiam, poderiam conciliar até e... e era bom para todos, não é... por exemplo, 
porque temos museus lá em cima junto ao... junto ao rio que poderia ser um bom cais de 
embarque, o Museu da imprensa e o Museu da... da Ciência e Indústria, não é... até dos dois, 
podia ser um percurso de barco, quem sabe até... até a Associação, o Museu dos Transportes 
– falo na Associação porque no fundo, ainda se conhece por Associação, o Museu dos 
Transportes, não é? Aí podia-se fazer um percurso de máquina a vapor, isso podia ser um 
programa quase para dois ou três dias, não é,  para visitar esses locais todos e fazer... conciliar 
estas coisas. 
 
S – A tal ideia do Museu Vivo que se falava inicialmente tinha ver com isso. 
 
CD – Exactamente, que era isso, ter carros na rua, objectos do Museu que podiam 
eventualmente circular, que podiam fazer cortejos, podiam fazer desfiles, ah... pronto, e fez-se 
isso, durante... durante os anos... durante... até... até... até também aqui o percurso da 
marginal, também permitir isso. Entretanto também... encerrou para obras, também... pronto, 
foram uma série de coisas que deixaram, ou que... dificultaram esses... esses desfiles que se 
faziam inicialmente. Pronto, isso lá está, nós... não vou aqui tecer considerações acerca do... 
do aspecto da conservação das peças ou não,  mas que atraia, e que dava alguma visibilidade 
para o públi... para a comunidade, ai isso dava. Não haja dúvida de que era participado, atraia 
muitas centenas de pessoas, tanto pela marginal, a ver, como pessoas que iam nos carros... A 
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meu ver acho que era um bocado, era bom para... para a cidade, não é... era bom. Para a 
cidade e para as pessoas que... que... que tanto adoram os carros eléctricos e que só tinham 
oportunidade nesse dia. Pronto, mas em questões de conservação... se... se deveria ou não 
fazer, isso aí já é outra... outra... outra questão.  
 
S – Mas o Museu ainda mantém linhas em circulação do Museu, ainda mantém essa 
característica de museu vivo... 
 
CD – Tem, mantém, mas as pessoas não vêem os carros que aí andam com... com esse... 
entusiasmo, porque era... era... não sei se a Suzana terá... ah, depois vê, a Suzana participou 
alguma... em algum desfile? 
 
S – Não. 
 
CD – Pronto, mas notava-se um entusiasmo... e os desfiles ultimamente já eram até ao Castelo 
do Queijo, portanto eram só esta linha da marginal, mas notava-se o entusiasmo das pessoas. 
Notava-se...notava-se... E isso, pronto, foi feito em vários moldes, às vezes com animação, 
com o Rancho do Porto, com... com... com tunas universitárias, por exemplo, a animar o 
desfile, e podia, quer dizer, outras ideias poderiam aparecer ao longo dos... dos anos, portanto, 
para animar também um pouco... o desfile, com certeza que apareciam. Era um pouco o 
levar... também a... (sorriso) colecção – essa é a minha... a minha perspectiva, não é – um 
pouco a colecção, um pouco o Museu, até à comunidade. Quer dizer... (pausa), isto no fundo o 
que se pretendia, ou ... ou... o que se poderia fazer em questão de museus que não têm tanta 
visibilidade era um pouco isso. A meu ver, não é? Tentar levar também as coisas – não sei se 
tentou fazer isso, não é – mesmo com as escolas, acho que levar um pouco... o Museu... 
 
S – Para fora de portas... 
 
CD – Eu acho que é, que é... porque durante muitos anos os museus, e... e... e... e isto ainda 
vai demorar, não... não  creio que isto esteja acabado, não é... mas durante muitos anos os 
museus foram... vistos, como locais assim um bocado esquisitos e tal, pelas pessoas, não têm 
nada a ver connosco, não... nem entravam, acho que até tinham um bocado de receio. Não 
estou a ver uma família do campo ou quê a vir ao Museu... aqui à cidade... (sorriso) a virem 
visitar o Museu à cidade, não estou a ver. Portanto, isso tem, isso tem que ser feito doutra 
forma, portanto, levar até essas comunidades... para que mais tarde essas novas gerações já 
tenham outra... outra perspectiva... outra... outra noção do que é a museologia. Como as 
bibliotecas, como os arquivos... as pessoas têm às vezes receio de entrar... porque não 
sabem... vão-se rir de mim ou qualquer coisa... nem precisam, nem precisam... é uma coisa... 
claro, mas eu acho que a cultura deve ser... deve chegar a toda a gente, se ela existe, ah... 
deve... deve chegar a todos, pelo menos àqueles que a querem, não é impingir, ou coisa 
parecida, não... mas temos que educar, no fundo, não é? Não é substituir também o papel dos 
museus às escolas, as escolas têm a função, o museu tem outra função. Agora, há, por 
exemplo - e no nosso caso, os transportes – colecções que podem complementar um pouco as 
matérias dadas na... nas aulas, nas escolas. E isto é... muito mais facilmente podem ser 
apreendidas e adquiridas pelos alunos. 
 
S – Qual acha que é, ou como é que identificava uma imagem distintiva do Museu do 
Carro Eléctrico? O que acha que distingue ou se calhar que não acha que distingue o 
Museu? 
 
CD – A começar logo pelos objectos que... que tem, pelas peças, pelos carros, não é, porque... 
é... um pouco, é...pronto, no nosso... no nosso país pelo menos haverá outro, que poderá 
eventualmente fazer um... aquilo que nós fazemos, que será a Carris em Lisboa. De resto, das 
cidades que tiveram eléctricos aqui em Portugal, não... não é possível, pelo menos assim... à 
primeira vista, nenhuma delas... a não ser Sintra que ainda tem... continua a ter uma linha 
histórica, e a fazer um percurso. Mas Coimbra, Braga, isso terminou, não é... Agora, o Porto, 
acho que... o carro eléctrico... faz parte da paisagem, faz parte do mobiliário (ri). O mobiliário 
urbano, um património móvel que, que não... acho que cada vez mais... quer dizer, aparecem 
pinturas obras de arte, que aparece o carro eléctrico associado à cidade. Portanto, é uma coisa 
que... que é assim um bocado para mim – que não vivi desde pequenino com os eléctricos, 
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nem há essa... nem sou natural do Porto – mas acho que, pela vivência que tenho, por aquilo 
que me apercebo, ah... é isso que sinto, realmente, é muito difícil dissociar, por exemplo, o 
carro eléctrico, desta parte da marginal, da Ribeira... é, pronto, o eléctrico, há uma coisinha ou 
outra que lá aparece associado, é... uma coisa, é impressionante, portanto, faz parte da 
paisagem urbana, faz parte da cidade, não é, e acho que era muito, era muito mau ele 
desaparecer aí das ruas, pelo menos uma... uma linha histórica, pronto, com carácter turístico, 
pronto, deveria de... de ser, devia ser preservada. Mas depois é preciso, tem... tem outras 
condicionantes, é preciso,  se calhar, com... conciliar, tentar gerir, da melhor forma, com os 
outros meios de transporte, esse meio de transporte que, ah... faz parte também da vida das 
pessoas e que... que se têm que deslocar diariamente para o trabalho, para casa, pronto, nas 
mais variadas situações. Ah... mas é conciliando o presente com o passado que se consegue 
andar em direcção ao futuro muito bem, não é... (ri). 
 
S – Mas o que é que... 
 
CD – O que o distingue? Pronto, eu acho que começa logo por aí... não vejo... pronto, para 
além desse projecto... e processo todo que envolveu a criação do Museu, que acho que 
também foi assim de... muito carinho, de... muita... muita dedicação de muita gente... 
 
S – Uma história de amor, não é? 
 
CD – É, é um pouco... é que... mas quem fala... até... é como digo, há muita gente ainda, 
felizmente, mesmo aqui no nosso meio, que está ligado, e que... se reparar, quando se fala 
destas coisas, alguns deles falam com muita paixão... Ponto... assente. Agora, agora tem os 
carros e essa questão do... do museu vivo, sempre se prendeu... sempre se prendeu... museu 
vivo era com os carros a circular, era ter uma linha. Não podia cortar a linha do Museu para a 
parte do exterior, não podia! Quer dizer, não podia deixar de existir uma linha que ligasse o 
Museu com o exterior! Isso tudo era... era... sempre foi... foi uma prioridade. Estabelecer 
contacto do Museu, mesmo com a colecção, ... 
 
S – Sair... ir para fora de portas... 
 
CD – Exactamente, é, isso foi sempre... realmente outros museus, pronto, e...e... com... as 
características que este tem, realmente não se pode comparar, com outros museus, de arte, 
com... tem, isto tem... sei lá, da indústria, pois... como é que se pode levar uma máquina para 
fora (ri)...deve ser um bocado... Este tem essa... do, do, do... é móvel, pronto, do movimento, 
no fundo. Isso caracteriza bastante... bastante o... nosso Museu, não é. 
 
S – Há pouco dizia que no início a grande preocupação era preservar a colecção, no 
fundo uma missão que era a de não perder os testemunhos que iam sendo desactivados. 
Havia essa consciência de preservar uma colecção. E hoje, se essa colecção já está 
preservada, há essa sensibilidade, é uma etapa que já está queimada, assumida, já não 
se põe em causa. Que missão é que acha que tem o Museu agora? Este Museu, 2002... 
 
CD – Ah... 
 
S – Missão neste sentido de função, que papel na sociedade? 
 
CD – Sei lá... ah... 
 
S – Não se preocupe... 
 
CD – Não... o papel que terá hoje é um pouco... é um pouco... é o continuar de uma 
preservação, no fundo, que eu acho que ainda não acabou, ainda não terminou. Algumas... 
algumas das peças que se encontram aí...  
 
S – Eu dizia que se completou no sentido que hoje já se pensa duas vezes se se deve 
abater ou não uma peça... 
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CD – Eu acho que essa etapa não se deu por concluída, até porque existem muitas outras 
coisas à espera que se... que se resolva... que se defina aquilo que se pretende. Pois, para 
abater já não é assim, não é... Mas acho que o... o... grande salto que se deu, foi uma grande 
definição em termos de... de estrutura... que no fundo não existia anteriormente, e que 
actualmente existe, e essas coisas já são... já vão sendo programadas. Antes, se calhar para 
se fazer a recuperação de um carro, ah... pronto, juntavam-se duas ou três pessoas, diziam 
“olha, vai ser assim, isto é de uma cor tal, vai levar isto, vai levar aquilo”. Pronto, e estava 
decidido e avançavam, não é. Hoje já não será bem assim, ah... pronto. Acho que não, 
...alterou, alterou muita coisa, ah... pronto, também se aprendeu com alguns erros, com 
certeza, que... que... que... se cometeram, que eventualmente, inconscientemente, teriam sido 
cometidos, não foi por mal, com certeza, que... que se fizeram algumas coisas. Mas em termos 
de recuperação, por exemplo, ah... pronto. E até... os erros não têm sido cometidos porque 
também não têm sido até recuperados tantos carros como isso (ri). Mas acho que se procura 
saber... saber mais um pouco à cerca de cada objecto, de cada... pronto, fazer as coisas com 
mais consciência do que se fazia. Porque antes não... ah... lá achavam que uma cor do carro, 
ou quê, ah... pronto... se já havia um verde, fazia-se um amarelo, pronto... fazia-se (sorri). Não, 
mas porque... as coisas existiram e as pessoas tinham... lembravam-se “ora bem tivemos um 
assim,  vamos fazer um assim. Mas também tivemos outro assim, vamos fazer igual”. Pronto, 
alterava-se. Com isso, sou-lhe franco, também não ah... não... acho que deviam ser as coisas 
mas ponderadas. Agora, devidamente justificadas, por que é que se fazem, até aí tudo bem 
porque... uma cor de um carro – isto é um exemplo, não é, uma coisa, um ponto – uma cor de 
um carro tanto pode ser aquilo que já foi, como aquilo que é actualmente, não é. Pois, agora 
devidamente justificado... Então os carro, todos eles iam para o Museu da cor que andavam aí 
no... ou que estão aí a circular. Eles estavam todos dessa cor. E foram opções que se 
tomaram... Aquilo que era é aquilo que é. E foi isso.  Agora... pode-se às vezes não entender o 
porquê, porque é que... acho que falta muita coisa escrita, pronto. O processo, como é que se 
fez... 
 
S – Não ficou registo? 
 
CD – Pois, era... era... isso que é pena, não é? E actualmente acho que já se faz um pouco 
isso, as coisas começam a ser feitas de outra forma, mais profissionais, isso... sem dúvida 
nenhuma. 
 
S – Passemos um pouco para o outro lado, para a questão dos públicos, do exterior. Do 
exterior e dos que vêm cá. O Museu dirige-se a quem, a quem acha que se dirige. O 
Museu foi constituído, é um Museu de transportes, para quem? 
 
CD – Bem, vou falar do Centro de Documentação (ri).  
 
S – Claro, quero a sua perspectiva... 
 
CD – Pronto, com lhe estava a dizer, as áreas foram definidas, entretanto, como a Suzana 
sabe, e entretanto foi criado o Centro de Documentação e Informação. Pronto, há muita 
documentação e ainda há muita documentação histórica,... da empresa, no fundo,... E essa... 
essa questão da documentação é bastante pertinente, uma vez que foi criado o Museu do 
Carro Eléctrico, mas o carro eléctrico está associado à história da empresa, à vida da empresa, 
não é... e há muita documentação que tem tanto de Museu do Carro Eléctrico, ou de carro 
eléctrico, como de STCP. E essa separação acho que é um bocado complicada, é difícil, e... 
não se pode separar. Até porque o Arquivo é visto como um... um todo, não é, e é... é... é 
criado, e é constituído... ainda está actualmente em actividade a STCP, não é. Portanto, 
todos... todos os dias está a produzir documentação. Portanto, essa documentação existe 
dentro de uma estrutura empresarial, que é a STCP. O CDI, Centro de Documentação, surge 
também para apoio um pouco à investigação histórica, quer do exterior, quer do interior. Do 
exterior, uma vez que temos bastantes utilizadores, de entre... investigadores, de entre alunos, 
que querem fazer trabalhos mais ou menos sérios, vá lá, dentro da investigação, como é... 
como é óbvio. Há trabalhos que exigem mais investigação e então foi criado mais para essa 
gente. E também foi criado para, internamente, resolvermos algumas questões como o estudo 
dos objectos, de peças e até um bocado da vida da... do Museu, no fundo. Vai passando e 
depois as pessoas querem saber como é que ele apareceu e nós, essa documentação também 
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estamos a organizar. Alguma documentação mais técnica, dentro de revistas técnicas, por 
exemplo, dentro de... de... de monografias históricas e algumas também técnicas, dentro dos 
carros eléctricos, dentro dos transportes na perspectiva geral, mas estamo-nos a centrar mais... 
essa é a ideia que.. que temos... que temos... portanto de... cingir-nos mais à história da cidade 
do Porto, à história do carro eléctrico no Porto, embora abordando algumas outras áreas, como 
o caso da museologia, por exemplo. Vamos também tendo alguma informação à cerca de 
outros museus similares, ah... de também... da parte documental... Portanto, e é nesse 
contexto que foi criado o Centro de Documentação. E é virado para esse público, tanto interno 
como (ri)... público interno....pronto, com... com a criação até de empréstimos, de... e temos 
também alguma... alguma coisa de... de registos magnéticos no que diz respeito a vídeos, 
como... estava a dizer, agora também com este projecto se calhar um dia até ficaremos com 
algum registo, registo sonoro, que é importante... 
 
S – É o projecto do Museu da Pessoa... 
 
CD – ... das vidas das pessoas, era interessante. Pronto, em relação ao museu e à outra parte 
de... que está aberta ao público, também da parte da exposição permanente, ah... ah... está 
voltado, eu acho que está voltado para toda a comunidade, quer dizer... no fundo a divulgação 
tem... tem sido um bocado apontada para... para as escolas, pronto, como é evidente... as 
escolas... tem que se... pronto,... que... se calhar é o futuro que está em causa, não é, é essa 
questão de... de... educar um pouco esta nova geração para visitar museus, entender o que é 
que eles são, o que contêm, para que é que servem. Porque um dia são os futuros 
governantes e depois chegam lá e a ideia é aquilo não serve para nada e vamos acabar..,(ri) – 
estou a brincar... Mas no fundo, são as sensibilidades... Pronto, mas no fundo pode... qualquer 
pessoa pode visitar... Agora, se calhar depois terá que ser... 
 
S – E quem é que vem cá visitar, tem ideia? Que ideia tem dos públicos... 
 
CD - ... que nos visita mais, realmente, é o público escola. Em termos de número, pelo menos é 
isso que se verifica. Ah... bom... temos grupos... pelo que eu tenho apreciado, temos... temos 
grupos de outros quadrantes. Olhe, temos... temos os visitantes estrangeiros, quer dizer, há 
aquele público certinho, meia dúzia deles, não é, todos os anos cá estão,... Pronto, mas se 
calhar depois há que fazer outra... outra... outros projectos para atingir outro tipo de públicos. 
Eu acho que, se calhar, que é assim que se consegue... se consegue atrair mesmo. Porque 
aquele visitante que vem só por... há que... há que... construir, quer dizer, fazer alguma coisa 
para tornar assíduos os visitantes. Que eles venham, e que voltem, e que no... que daqui a 
três, quatro meses voltem mas para isso, se calhar, era preciso... mudar alguma coisa, pronto. 
Eu não sei se... se visitaria o Museu mais do que duas vezes  se chegasse lá e visse sempre a 
mesma coisa, não é. Pronto, se calhar aí nesse público, pode ser aqui da... aqui da região, ou 
pode ser aqui do Porto, pode ser da periferia, dos arredores, de Gaia, de Matosinhos,... Este 
público que está aqui mais perto, que pode visitar, até ao fim de semana... com a família... Ou 
que vêm cá, se os miúdos gostarem, ai isso pedem aos pais “quero ir novamente, quero ir”, 
pronto... vêm... Outro tipo de público... serão esses mesmos, os grandes amantes dos carros 
eléctricos, esses vêm ver, se está uma roda apertada ou está desapertada (ri)... 
 
S – E quem é que frequenta aqui o Centro de Documentação? 
 
CD – São mais investigadores e alunos. Pronto, são pessoas que estão a fazer trabalhos... 
 
S – Alunos de que nível? 
 
CD - ... de ensino superior. Tenho recebido muitos e estou satisfeito, estou muito satisfeito por 
receber já alunos – o nosso Centro de Documentação abriu o ano passado – e receber alunos 
que estiveram cá o ano passado no ano lectivo, e já voltaram novamente este ano – e ainda 
está a começar o ano lectivo – para começar a fazer outro trabalho, novamente dentro desta 
área. E voltaram aqui ao Centro de Documentação porque, no fundo, o que me disseram – isto 
é o que me tem chegado – e viram que aqui havia tanta coisa e que aqui é muito rápida a 
consulta, e então voltaram... voltam... Mas é curioso, é curioso como uma coisa relativamente 
pequena, mas em termos de serviços, pronto, e a gente sabe que  por lá anda, claro que não 
tem... uma biblioteca não tem um acompanhamento... um funcionário da biblioteca para um 
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utilizador. Pronto, neste momento ainda nos é possível fazer isso... Uma pessoa pergunta, tira 
dúvidas, faz... e acho que saem daqui... pelo que dizem, saem daqui satisfeitas, não é. Mas é 
mais esse público universitário. Também temos do secundário, para trabalhos... Em termos de 
universitário, olhe, de arquitectura, de engenharia, de letras , de... daquela... 
 
S – Da área da História? 
 
CD - ... História e Geografia. De... da Escola Superior de Educação, portanto, trabalhos 
relacionados com... trabalhos com crianças, por exemplo. 
 
S – Pedagogia... 
 
CD – Exactamente. Portanto, já recebi aqui um pouco de tudo. 
 
S – Tem-se mantido o mesmo tipo de público, aqui no Centro de Documentação e no 
Museu, ou tem havido assim grandes alterações? 
 
CD – Eu... eu... não, as escolas – e há estatísticas desde a abertura do Museu, há, tendo tido 
em consideração vários níveis de público, o público mais adulto, portanto, a partir de 60 / 65 
anos, depois outro escalão, dos 30 / 50 anos, depois o escalão... as escolas... e a... a... 
estrangeiros também... E não sei se tínhamos estipulado na altura também outra rubricazinha 
que era jornalistas, ou qualquer coisa. Pronto, mas o que se notou sempre maior número de 
público foi as escolas, não haja dúvida. E neste momento mantém-se... mantém-se.  
 
S – Com a criação do Centro de Documentação isso alterou? 
 
CD – Eh... Eu acho que sim pela... pela positiva, pela positiva. Até porque há que conciliar – e 
foi isso que... que pensamos este ano, e aliás com o mailing que foi para as escolas, também 
incluímos lá um parágrafosinho a dizer que se quiser complementar ou...  
 
S – O mailing do Serviço Educativo e acrescentou-se um parágrafo... 
 
CD – Sim, sim, sim. Acrescentou-se mais alguma coisa a dizer que se quiser complementar a 
visita pode sempre... ou até os próprios professores, se quiserem... isto é como tudo... se 
quiserem docu... se se quiserem documentar antes de fazer a própria visita, podem passar por 
cá, para... não há muitos (ri), não há muitos, mas pronto, mas vêm alguns... Temos cá 
professores... Aliás, pronto, estive aí com dois professores antes de... foi na altura das férias... 
que estavam a pensar fazer uma visita, passaram por cá para recolher algumas coisas. Acho 
que devia, pronto... deviam... pronto ter um bocadinho esse... essa noção, pelo menos quando 
são já alunos... 
 
S – Já é a informação a começar a dar frutos? 
 
CD – Eu acho que sim, ah... 9º ano, 10º... quer dizer, já têm que vir com alguma... e até porque 
depois complementam... e isto da procura do Museu do Carro Eléctrico vai de encontro à 
inexistência aqui na cidade do Porto de outro museu que fale de transportes, e que aborde o 
tema dos transportes. Portanto, também sem ser a Associação para... para o Museu dos 
Transportes que vai tendo... vai tendo  algumas exposições... Mas pronto, tem sido exposições 
temporárias, não é. É isso que tem... tem ocorrido ali. Eu acho que os professores, para 
determinadas matérias, não só, mas grande parte deles acho que abordam e depois... naquele 
tempo... que estão a abordar determinadas matérias acho que... que os trazem cá... e vão 
marcando, e... conforme também a disponibilidade da parte do Museu. Mas em termos de 
públicos, o que se notou sempre ao longo dos anos foi as escolas, com o maior número de 
visitantes. Mas... mas lá está. Também temos que ver uma coisa, é a da proporção, não é. 
Dizia em tom de brincadeira que um visitante aqui dá por dez... (ri). O tamanho de uma turma... 
enche logo. E eu não tenho aqui uma turma, se calhar ainda me aparece aí uma turma inteira. 
Para já vêm grupos de 4 / 5... já têm aparecido, porque estão a fazer trabalhos em grupo, ou 
quê, vêm os 4 ou 3... isso... isso vêm. Como as escolas, marcam uma turma, fazem a 
marcação, pronto, vêm logo... já faz número... Agora, há... há outro tipo de visitantes, esse 
visitante vem um casal ou quê, pronto... isso é outra história... 
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S – O Henrique tem estado a fazer essa divulgação para o exterior, e está a tentar 
divulgar cada vez mais o Museu e os serviços que prestam. E acha que isso vai parar 
onde, acha que... 
 
CD – Não vai parar, eu queria mais... eu já queria mais, já... já tinha pedido, eu queria fazer um 
folheto com um pouco o que é o Centro de Documentação para divulgar, para mandar... não foi 
possível... 
 
S -  Mas em termos de público, até onde é que o Museu deve ir? O discurso que o Museu 
faz para o exterior... 
 
CD – Isso aí já é uma questão de política que... que... definição... uma pessoa pode não querer 
público, um museu pode não querer grupos escolares, dizer “não, nós não temos interesse em 
receber...”. Ah, isto é uma questão, ah... Se eu fosse director podia ter a minha opinião e dizer 
assim – conheço casos disso – dizer assim, “eu não quero aqui grupos da pré-primária”. Que... 
que é que me diz a isto? Mas porquê? Porque eles não entendem nada, vêm para aqui e... o 
que é que eles viam... estar a passar o tempo, porque... porque as educadoras não querem 
estar com eles, vêm para aqui ocupar os miúdos. Eu não sei se estará correcto ou não, se têm 
razão. 
 
S – Mas aqui no Centro de Documentação tem algumas fronteiras? 
 
Cd – Não, porque é que hei-de pôr fronteiras? Se desde o momento que as pessoas se 
mostrem sérias para fazerem um trabalho, seja... pronto, também não me está a parecer que 
venha aqui... meninos da primária, nunca recebi isso, não, é tudo de... do 8º... 
 
S – Se calhar tinha alguma piada... 
 
CD – Sim... mas eu acho que tudo tem o seu lugar. E há... bibliotecas, há... não conheço 
nenhum arquivo que se dedique a isso, à Hora do Conto, à... (ri) a ter um espaço infanto-
juvenil, ou coisa parecida. Embora eu conheça bibliotecas que têm esse espaço. Pronto, faz 
parte... agora não estou a ver um Centro de Documentação, que é especializado, ou pretende 
ser especializado em determinado tema, que é os transportes, pronto, não quer dizer que não 
apareçam, podem aparecer para fazer um trabalho:  “olhe, a nossa professora mandou-nos 
fazer um trabalho”. Sim senhora, entram. Aquilo que nós temos  que possa ajudar... isso, acho 
que estamos abertos para dar essa informação. Não me parece que isso seja... até porque 
nunca recebi nenhuma... nenhum pedido desse género.  É o que eu digo, 8º, 9º anos para 
cima, até ao ensino superior, e outros investigadores que por cá passam, pronto, são esses 
que nos têm solicitado mais informação e é... e... e depois... e depois, ah... Neste momento 
há... há instituições que as pessoas sabem que encontram determinado tipo de informação, e 
nesse aspecto a gente nem precisa de fazer divulgação. Agora no caso do Museu do Carro 
Eléctrico acho que se deveria fazer, até porque na mai... ou grande parte das pessoas que... 
que vêm ao Centro de Documentação, ah. acabam por dizer “olhe, conheci porque foi um 
amigo que me disse” ou “estive no Museu e falaram-se”, pronto, coisas desse género. Eu 
queria que eles vissem, por exemplo via Internet – e julgo que... que estará... que daqui a 
pouco estará disponível... Ou outra forma de divulgação, como foi esse caso do mailing e do... 
estou a pensar mesmo mandar também um mailing... Estou a pensar também fazer... começar 
a fazer... e já tenho, já tenho algum... nalguns casos, a identificação de alguns leitores que 
sejam mais interessados, alguns utilizadores daqui, para na altura certa divulgar outras 
actividades que se possam fazer no Museu, pronto. 
 
S – Mais direccionadas, então. 
 
CD – Mais direccionadas, exactamente.  
 
S – Mas isso implica um conhecimento grande dos utilizadores. 
 
CD – Pois é isso que eu queria fazer. É isso que eu queria fazer e mais ainda. Queria fazer 
uma espécie de inquérito, uma espécie... um inquérito, um inquérito... qual é a opinião dos... 
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das pessoas que por cá passam e o que é que sugerem, entre outras coisas, uma série de... 
um inquérito bem preparado, para ver realmente até que ponto... é como disse, realmente, 
sinto-me satisfeito na medida em que vão aparecendo aqui pessoas de uns anos para os 
outros. E, e já nem... nem é assim tão antigo. É que uma coisa é que é um serviço recente. E já 
voltaram mais do que uma vez, é isso que... sinto-me... e... e vê-se aí... alguns então, é quase 
todas as semanas. Mas esses são mais apaixonados pelos... pelos... pelos eléctricos mas não 
só. Mas isso até aí é curioso porque, há aqueles que gostam muito dos eléctricos, mas é para 
ver... a paixão, ver, circular, tirar fotografias, filmar...falar com os guarda-freios e... há outros 
que já se dedicam também a estudar e a saber mais um bocado, porque durante muito tempo, 
criaram-se aí alguns mitos... o carro eléctrico foi o primeiro da Península Ibérica!... não sei 
quê... e não sei quê... pronto. E apareceram alguns, pronto, não é lá muito agradável depois 
aparecer artigos, de pessoas já especializadas na matéria, a dizer que não foi bem assim, que 
não foi o primeiro da Península Ibérica, porque já existia outra linha. Pronto, está a ver... 
porque se criaram assim de passagem de uma... No... no entanto nós próprios... algumas 
coisas também caímos nesse erro, porque estavam coisas já escritas! É preciso ter sempre um 
bocado de atenção. Mas caímos nesse erro... Mas em questão à... à utilização por parte de 
algumas pessoas, que gostam dos carros eléctricos, já é interessante. E as pessoas vêm cá, já 
requisitam, outras, para levar, para ler. Tem corrido tudo bem. 
 
S – Em relação ao Museu, que prioridades acha que há? 
 
CD – Olhe, no que diz respeito... ah... eu vou... eu vou... Olhe, um tratamento documental 
muito... (interrupção).  
 
S – Perguntava prioridades para o Museu... 
 
CD - Pronto, para o Museu. Não, não... eu também não tenho uma visão assim tão restrita 
como isso, quer dizer... tem a sua área, sim senhor, temos a nossa área. Mas em termos de 
Museu há muita coisa ainda... em termos gerias de Museu há muita coisa a fazer. Em termos 
de... de... de Centro de Documentação, pronto... Avançar, realmente com a... com o tratamento 
documental no que diz respeito à documentação que existe cá no Museu. Pronto, estabelecer 
regras para aquisição, termos um orçamento, termos uma verba... uma verba para aquisição 
de novas publicações. Acho que era muito importante. 
 
S – Já está aprovada? 
 
CD – Ah... não! Não. Ter uma verba para aquisição de novas publicações. Pronto. Em termos 
de espaço, se calhar, aumentar mais um bocadinho, para depois... porque neste momento 
também... com duas mesas, seis lugares sentados, não é possível... também se me aparece 
aqui um grupo... 
 
S – Pois, a tal turma... 
 
CD – ... a tal turma... era impossível receber essa gente. Pronto, sejamos realistas, não é? E as 
condições que temos neste momento são estas. Não... precisávamos de mais espaço. Em 
termos de mobiliário, porque temos algum... alguma documentação espalhada um bocadinho 
por várias... várias salas, não é? Isso devia estar tudo num... num mesmo espaço, para estar 
devidamente controlado, em termos de condições, ah... de conservação e de preservação. 
Pronto, isso devia ser salvaguardado, não é? Ah... ah... o processo que estávamos a ter com o, 
ah... e a desenvolver, ah... com parceria do Arquivo Distrital, devia ser continuado, até para, 
ah... tentarmos resolver de uma vez por todas a questão da... da... documentação em termos 
gerais... ou globais, não é? A questão da empresa e Museu que é que o Museu... que 
competências tem o Museu e o que o Museu deverá ter ao seu cuidado, ah... pronto. Em 
termos de documentação histórica, não é? Não é só revistas, há a parte de material de 
biblioteca, e há a parte de... de arquivo. Pronto, essa documentação de arquivo merecerá um 
tratamento diferente do que é o tratamento de... da documentação de biblioteca. No caso de 
monografias, os periódicos, enfim, a outra documentação histórica, de arquivo, terá outro 
tratamento, de arquivo, que não tem nada a ver com a catalogação na Porbase de uma 
monografia. Portanto, é isso que... terá que... que continuar. No fundo já está... já está, ah... a 
ser... trabalhada a parte de material de biblioteca. Está a ser, ah... feito um recenseamento da 
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documentação histórica, portanto, esse... de arquivo que temos na Central de Massarelos. 
Portanto, neste edifício que é o Museu. Que havia... havia aí algumas salas com 
documentação ainda da Central e outra documentação que nós fomos recolhendo, de... da... 
do encerramento da Boavista... Portanto, alguma documentação de algumas áreas que nos 
foram enviando para cá e que nós fomos guardando isto. Portanto, havia várias direcções... ou 
vários sectores aqui na Central de Massarelos, como era a parte da rede, ou rede Eléctrica... 
Portanto, que também tinham cá... tinham cá documentação... que está lá em baixo, na... 
naquele gabinete da Olga. Portanto, com desenhos técnicos,... 
 
S – Naquele armário lindíssimo... 
 
CD – Nesse armário... Portanto, temos já alguns móveis... alguns armários que vieram com os 
desenhos, com desenhos técnicos, por exemplo, que também foram inventariados, ah... e 
ainda estamos à espera de... de armários desse género que virão cá para o Museu. Mas ainda 
existe muita documentação da parte da secretaria Geral, ah... pronto. Convém estabelecer... 
estabelecer prioridades, no fundo, para... para o tratamento dessa documentação. 
 
S – Dizia há bocado que precisava de mais espaço, não é? 
 
CD – Sim, em termos de sala de consulta. Sala de consulta, claro. Podia ser um bocadinho 
maior. Depois, se houver também público para consultar, claro que não é só com seis lugares... 
mas no fundo... no fundo... 
 
S – Há bocado estava a dizer que além de ter incluído um parágrafo no mailing do 
Serviço Educativo sobre o Centro de Documentação, também estava a pensar fazer um 
mailing próprio ou informação para o público... 
 
CD – Exactamente. Um  desdobrável para... para  
 
S – E que prioridades é que define para enviar essa informação? Há públicos que já 
conhecem, já cá vêm, às vezes até com grande assiduidade. E em que outros públicos 
estava a pensar? 
 
CD – Para já estava... estava a pensar no ensino superior. Pronto, começar por esses. É essa 
precisamente... que já nos... dá-me a impressão que é aqueles que terão mais... interesse, à 
partida, para trabalhos... de carácter científico e até porque são trabalhos que ficam feitos, no 
fundo, não é? Que interessam também ao Museu, com certeza. Pronto, em primeiro lugar, se 
calhar, ia mesmo por aí. Não... tentar, ah... contactar com alguns professores que dão 
determinadas matérias, ah... isto é uma boa forma, também, de divulgar. Alguns deles, aliás, 
até já fazem algumas visitas com... com regularidade aqui ao Museu. Portanto, à partida 
também terá interesse em consultar, se nós tivermos, é isso... isto está tudo encadeado, é 
preciso também termos uma tal verba para aquisição de obras técnicas e, ah... já nos pedem, 
por exemplo algumas coisas... pode à partida parecer que... que não tem interesse aqui para o 
Centro de Documentação, mas... Por exemplo, história da cidade do Porto. Isso era uma coisa 
que interessaria, custa... custa, não é? Mas está contextualizado. Uma pessoa está a fazer um 
trabalho sobre transportes, da Foz, na Foz, na zona da... quer estudar essa área, em termos 
demográficos, em termos geográficos, como é que evoluiu... Portanto, o estudo... tudo está 
interligado, as coisas estão... estão relacionadas entre... entre elas. Portanto, é preciso termos, 
ah... um bom.. um bom espólio documental para depois também termos um bom público aqui a 
consultar, não é? E à partida... o ponto de partida seria esse... o ensino superior. E depois 
partia para... para o secundário e... por aí abaixo. Não começava pela pré-primária (ri)... isso é 
certo. 
 
S – E assim alguma franja específica que direccionasse primeiro, da cidade, do país? 
 
CD – Começaria pela região. Pronto. E ia estendendo, se fosse possível, enviar logo... Mas eu 
julgo que, ah... na região, portanto, até ao centro, aí até Coimbra, começaria por aí. 
 
S- Ia definindo metas, não é? 
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CD – Exactamente. Acho que sim, deveria ser por etapas. Também queremos tudo às vezes 
não dá em nada... e depois víamos o resultado, também, não é? Se as coisas correrem bem 
então começamos a estender e... e as coisas vão-se alargando e vão... depois vão 
comunicando, também e vão transmitindo. Uns vão transmitindo aos outros, penso que um 
bocado da divulgação também será essa: as pessoas saírem -  é o que eu procuro sempre – 
saírem satisfeitas, saírem com vontade de voltar outra vez, tanto aqui ao Centro de 
Documentação como ao Museu. Portanto, eles vêm cá, se não visitaram o Museu – porque 
acontece... acontece por vezes que vêm cá acima e não... não entraram no Museu. Mas é 
verdade. Portanto, aconselhar sempre também a fazer uma visita ao Museu e entrar... e ver ... 
eu pergunto: “Vocês já visitaram o Museu... já foram... foram lá dentro?”. Eles estão a falar e às 
vezes nem sabem bem de que é que estão a falar. Portanto, mas era isso... era... à partida 
começaria por aí e depois ia estendendo... ia estendendo. Há com certeza outras... outras... 
outras... faixas etárias até, com certeza, interessadas em fazer. Mas pelo que eu tenho notado 
e até porque não tem sido devidamente divulgado, isto tem sido por acaso, no fundo é um 
bocado isso. Por acaso tomam conhecimento através de alguém... é, era a prioridade que teria 
era essa: divulgação junto do ensino superior, faculdade de engenharia, por exemplo... cursos, 
vocacionados até para... vocacionados para esta área, parte de arquitectura, não...  Seria... 
seria um pouco isso. 
 
S – Eram estas as questões que lhe queria pôr, a perspectiva do Henrique em relação ao 
Museu... 
 
CD – Já está?  
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Parte II 

Públicos 
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III. Entrevistas 

6. Grupo de imigrantes do leste europeu 

 Caracterização do grupo 
 Guião 

 Transcrição 

 Análise de conteúdo 
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Caracterização sociográfica do grupo 

Anexo XC  

 

Nº total de elementos: 15 
 Sexo feminino 6 
 Sexo masculino 9 
 
Idades: entre 25 e 45 anos 
 
Estado civil 
Solteiro(a) ------------------------- 1 elementos 
Casado(a) ------------------------ 14 elementos     
União de facto ---------------------- elementos     
Divorciado(a)/separado(a) ------ elementos    
Viúvo(a) ------------------------------ elementos      
NR ------------------------------------- elementos       
 
Residência (concelho e localidade)  
3 Maia 
4 Porto 
1 Vila Nova de Gaia 
1 Ovar 
1 Matosinhos 
1 Valongo 
2 Rio Tinto 
2 Braga 
 
Nacionalidade/naturalidade  
8 Ucrânia 
4 Moldávia 
3 Rússia 
 
Nível de escolaridade 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino -------------- elementos   
1º Ciclo do Ensino Básico (4ª classe) ------------------ elementos   
2º Ciclo do Ensino Básico (preparatória) -------------- elementos   
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)  -------------- elementos   
Ensino secundário (12º ano) -------------------- 9  elementos    
Bacharelato ------------------------------------------------- 4 elementos     
Licenciatura ------------------------------------------------- 2 elementos     
Pós-graduação ----------------------------------------------- elementos     
Mestrado ------------------------------------------------------- elementos     
Doutoramento ------------------------------------------------- elementos    
NR ---------------------------------------------------------- elementos  
     
Nível de escolaridade do cônjuge, caso seja casado(a) 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino ----------- elementos   
1º Ciclo do Ensino Básico (4ª classe) --------------- elementos   
2º Ciclo do Ensino Básico (preparatória) ----------- elementos   
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)  ------------ elementos   
Ensino secundário (12º ano) --------------------- elementos    
Bacharelato ------------------------------------------------- elementos     
Licenciatura ------------------------------------------------- elementos     
Pós-graduação --------------------------------------------- elementos     
Mestrado ----------------------------------------------------- elementos     
Doutoramento ---------------------------------------------- elementos     
NR ------------------------------------------------------------- elementos      
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Nível de escolaridade do pai 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino ------------- elementos   
1º Ciclo do Ensino Básico (4ª classe) ----------------- elementos   
2º Ciclo do Ensino Básico (preparatória) ------------- elementos   
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)  ------------- elementos   
Ensino secundário (12º ano) ------------------- 15 elementos    
Bacharelato --------------------------------------------------- elementos     
Licenciatura --------------------------------------------------- elementos     
Pós-graduação ----------------------------------------------- elementos     
Mestrado ------------------------------------------------------- elementos     
Doutoramento ------------------------------------------------ elementos     
NR --------------------------------------------------------------- elementos     
  
Nível de escolaridade da mãe 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino --------------- elementos    
1º Ciclo do Ensino Básico (4ª classe) -------------------- elementos    
2º Ciclo do Ensino Básico (preparatória) ---------------- elementos    
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)----------------- elementos    
Ensino secundário (12º ano) --------------------- 15 elementos     
Bacharelato ----------------------------------------------------- elementos     
Licenciatura ----------------------------------------------------- elementos     
Pós-graduação ------------------------------------------------- elementos     
Mestrado -------------------------------------------------------- elementos     
Doutoramento -------------------------------------------------- elementos     
NR ----------------------------------------------------------------- elementos     
   
Condição perante o trabalho  
Trabalho ------------------------------------------------------------- 15 elementos    
Ocupa-se das tarefas domésticas e nunca trabalhou ------- elementos  
Ocupa-se das tarefas domésticas mas já trabalhou --------- elementos  
Estuda -------------------------------------------------------------------- elementos    
Estuda e trabalha ------------------------------------------------------ elementos    
Reformado(a) ----------------------------------------------------------- elementos    
Desempregado(a) ----------------------------------------------------- elementos    
A frequentar curso de formação profissional ------------------- elementos   
À procura do 1º emprego -------------------------------------------- elementos    
Incapacitado para o trabalho --------------------------------------- elementos    
Inactivo(a) --------------------------------------------------------------- elementos    
Serviço militar obrigatório ------------------------------------------- elementos    
Outra situação. Qual? ------------------------------------ / --------- elementos  
 
Situação na profissão 
Patrão com mais de 10 trabalhadores ao serviço ------------ elementos   
Patrão com menos de 10 trabalhadores ao serviço --------- elementos   
Trabalhador por conta própria ------------------------------------ elementos    
Trabalhador por conta de outrém ---------------------------- 15 elementos    
Trabalhador familiar não remunerado --------------------------- elementos    
Outra situação. Qual? ----------------------------- / ---------------- elementos    
NR ------------------------------------------------------------------------ elementos    
 
Profissão  
Em Portugal 
Homens: construção civil e obras, soldador, pastor evangélico, cozinheiro 
Mulheres: apoio em lares de idosos, limpeza, ajudante em chapeleiro, técnica de fisioterapia 
 
No país de origem 
Médico, engenheiro, técnico de fisioterapia… 
 
Possui algum tipo de deficiência física, dificuldade motora ou outra?Não.
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Guião 

Anexo XCI 

 
Características da entrevista:  
Entrevista de grupo, semi-directiva e centrada, gravada 
Tema: Visita a museus.  
Públicos: Imigrantes do leste europeu 
Duração: c. 30 min. 
Entidades de Enquadramento: Igreja Evangélica de Cedofeita 
 
I 
Práticas Culturais 
 
Participação / não participação 
 

Como gostam de ocupar o tempo, que ocupações procuram? 
Costumam participar em actividades culturais em Portugal? 
E no país de origem, frequentavam actividades culturais regularmente? Quais? 
 
SIM NÃO 

Tópicos 

Que tipo de actividades culturais mais 
procuram (teatro, concertos, exposições, 
conferências, cinema, dança, outras – 
quais)? 
Com que frequência (uma vez por 
semana, por mês, uma a duas vezes por 
trimestre, por semestre, uma vez por 
ano...)? 
O que procuram nessas actividades? O 
que os fazem optar por essas e não outras 
actividades? O que mais apreciam em 
actividades culturais (qualidade e conforto 
dos espaços, originalidade, temas 
tratados, qualidade, reflexão que lhe 
proporciona, entretenimento, outros – 
quais)? 

Por que razão não costumam participar 
em actividades culturais (os 
temas/actividades não lhes interessam, 
preços das entradas, desinteresse por 
actividades culturais, falta de informação, 
localização, horários, dificuldades de 
acesso, falta de tempo, outros – quais)? 

Objectivos Identificação e caracterização de (eventuais) práticas culturais. 
Identificação da frequência dessas práticas culturais. 
Identificação dos factores responsáveis pelas selecções efectuadas. 
Identificação dos factores responsáveis pela ausência de práticas culturais. 
Identificação das práticas culturais no país de origem e eventuais alterações nessa 
prática com a vinda para Portugal. 

 
 
Acesso à informação 
 
Tópicos De que forma têm habitualmente conhecimento das actividades culturais  (pelos meios 

de comunicação social (TV, rádio, jornais – quais), publicidade, cartazes, folhetos, 
desdobráveis, convites, correio, mail, newsletter, sites, amigos, familiares, colegas...)? 

Objectivos Identificação do tipo de acesso á informação e dos respectivos canais de informação. 
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II 
Visita a Museus 
 
Visita / não visita 
 

Costumam visitar museus? 
E no país de origem, a visita a museus era uma prática regular? 
 
SIM NÃO 

Tópicos 

Com que frequência visitam museus (uma 
vez por mês, trimestre, semestre, ano, 
menos de uma vez por ano...? Quando, 
em que momentos visitam mais vezes 
museus (férias, fins de semana, feriados, 
semana...)? 
Quando visitaram um museu pela última 
vez (há uma semana, mês, três meses, 
ano, mais de um ano...)? 
Em que contexto, com quem (cônjuge, 
companheiro, namorado, amigos, colegas, 
filhos, família...)?  
 

Que razões vos levam pessoalmente a 
não visitar  museus (temas não 
interessam, preço das entradas, 
localização, horários, falta de informação, 
desconforto do espaço, dificuldade de 
estacionar, é aborrecido, é velho, 
dificuldade de acessos, qualidade das 
exposições, não entender as exposições, 
sentir que não é para nós, falta de tempo, 
outros – quais)? 
Em que contexto gostariam de visitar um 
museu (com amigos, colegas, familiares, 
companheiro/namorado/cônjuge, filhos, 
para participar numa actividade específica, 
não gostaria, outros – quais)? 

Objectivos Identificação e caracterização da visita a museus. 
Identificação dos motivos ou factores responsáveis pela não visita a museus. 
Identificação de práticas comuns ou diferentes com a vinda para Portugal. 

 
 
Motivações para a visita 
 
Tópicos O que mais apreciam num museu (tema tratado, qualidade dos conteúdos/exposição, 

acolhimento, originalidade, novidade, conforto do espaço, lazer, reflexão que lhe 
proporciona, aprendizagem, encontrar pessoas amigas/conhecidas, outros – quais)? 
Com quem costumam ir a museus (cônjuge, companheiro, namorado, amigos, 
colegas, filhos, família...)? 
Que tipo de museus preferem visitar (arte, arte sacra, arqueologia, etnografia, 
regionais, ciência e técnica, casas-museu, outros – quais)?  
Que impressões ficaram da visita ao(s) museu(s) que visitaram? 

Objectivos Identificação das motivações para a visita ao museu. 
Caracterização dos factores mais marcantes da visita a um museu. 

   
 
Acesso à informação 
 
Tópicos Como têm habitualmente acesso á informação dos museus e das suas actividades 

(pelos meios de comunicação social (TV, rádio, jornais – quais), publicidade, cartazes, 
folhetos, desdobráveis, convites, correio, mail, newsletter, sites, amigos, familiares, 
colegas...)? 

Objectivos Identificação do tipo de acesso á informação e dos canais de informação. 
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Condicionantes 
 
Tópicos Que factores consideram levar as pessoas a não visitar museus (qualidade dos 

conteúdos/exposições, tema tratado, originalidade, moda, conforto do espaço, 
acolhimento, preço da entrada, novidade, lazer, aprendizagem, reflexão que 
proporciona, falta de tempo, falta de apelo, outros – quais)? 
Na v/ opinião, o preço da entrada tem (muita ou pouca) influência na visita aos 
museus? 

Objectivos Identificação da percepção dos factores que condicionam ou podem condicionar a 
visita a museus. 
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Transcrição 
 

Anexo XCII 

 

Entrevista Grupo de Imigrantes do Leste da 
Europa 

Local Igreja baptista de Cedofeita 
Nº 
entrevistados 

15 

Data 29 de Julho de 2006 

 
 
Como é que habitualmente ocupam o tempo livre?... aquele que possuem quando não 
estão a trabalhar? 
 
O tempo livre praticamente fica só meio dia por semana... trabalhamos todos os dias da 
semana. É um bocado difícil ter mais tempo livre, porque tem muito trabalho. Tempo livre é, por 
exemplo, hoje (domingo) da parte da tarde...  
 
... e é para descansar... 
 
Pois. 
 
Eu gosto muito de estudar no tempo livre. Quando tem tempo livre. Gosto muito de aprender 
muitas coisas. Por exemplo: ter uma profissão., algo que ajudava cá em Portugal a ter outro 
trabalho, por exemplo. Acho  que agora, ultimamente, os nossos compatriotas procuram cursos 
porque estão muito cansados de trabalhar nas obras e de fazer limpezas. Então, agora, as 
minhas amigas querem mais estudar para ter uma nova profissão, que ajudava a melhorar 
muito o tipo de vida cá em Portugal. 
 
... e ocupam o tempo livre... 
 
.. algum... quando o podemos fazer... porque temos ainda algum trabalho, não é? Temos as 
nossas tarefas de casa....  portanto, praticamente tempo livre, e eu estou a dizer sobre mim, 
tempo livre, para visitar os museus e outras coisas, culturais, praticamente não temos tempo 
para isso. 
 
E quando têm algum tempo livre para isso, o que é que, por exemplo em termos de 
actividades culturais, qual seria a prioridade? Ir ao teatro? Ir a um concerto? Ou... 
 
Por exemplo, eu gostava muito de ir a um concerto... teatro também... só que o tempo é muito, 
muito limitado. Mas o desejo de ir a um concerto e assim claro que ainda está no coração. E é 
uma coisa muito boa, não é? De ver um concerto. De ficar um pouco desligada de tudo. E acho 
que toda a gente gostava de fazer isso. Só que, lá está: o nosso tempo é muito, muito, muito 
limitado. 
 
No vosso país de origem costumavam praticar... ir ao teatro? Ir ao cinema?...  
 
Muito mais do que cá em Portugal. Porque, pronto, nós nunca... eu, por exemplo, nunca 
trabalhei na minha vida 12 horas por dia, como o emprego cá em Portugal, e, para além do 
trabalho, ainda... ainda fazer outras coisas, não é? Portanto, lá a gente tinha mais tempo livre o 
que dava para ir ao teatro, por exemplo, de vez em quando de ir a um concerto, ver uma 
exposição, enquanto cá isso é muito difícil, não é?... 
 
E têm conhecimento das actividades que existem? Têm acesso a essa informação? E 
como? Através dos jornais, da rádio, da televisão?  
 
Acho que não! 
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Têm acesso à informação?... 
 
Só tivemos informação do Museu do Carro Eléctrico... Há três anos passados nós fomos nesse 
museu... Mas eu penso que o problema é quando os nossos compatriotas chega em casa, 
quando nossos compatriotas voltam do trabalho eles têm algumas coisas para trabalhar dentro 
de casa. Por exemplo: os meus compatriotas não vão comer no restaurante. Precisam preparar 
comida no casa, e precisam de tempo para essa coisa. Se não tens comida não pensas sobre 
museus. 
 
Claro... 
 
O que ele quer dizer é que a nossa cozinha... demora mais tempo a preparar os nossos 
pratos... e como nós não fomos habituados a comer no restaurante, a comer fora, então, 
principalmente as mulheres, demoram muito tempo a preparar a comida. E como estamos a 
trabalhar o dia inteiro, então, temos que preparar o jantar e, ao mesmo tempo, fazer alguma 
coisa para o almoço do outro dia. Então, o tempo, pronto, não chega realmente. 
 
E se, por exemplo, os meus compatriotas estão sozinhos, sem mulher... só homens, não vão 
cozinhar, como eu e a esposa, por exemplo. Mas precisam de mais tempo para lavar a 
roupa..., porque muitos compatriotas moram nalgum apartamento juntos, por exemplo três, 
quatro homens... isto é mais barato para eles... e fica muito difícil nesta vida pensar sobre 
museus... Mas quando no nosso país Portugal (risos) vem para cá artistas, grupos, músicos, da 
Rússia, da Moldávia, Ucrânia, Bielorússia, nós gostamos de procurar tempo de visitar esse 
concerto porque gostamos muito. Mas sobre outros museus se calhar nós temos informação 
poucas. 
 
E quando há esses espectáculos, como dizia, do vosso país de origem, como têm 
acesso a essa informação? 
 
Sim... porque temos publicidade. E às vezes nossos patrões diz sobre esse concerto e... 
 
... porque sabem que é um tema que vos interessa?... 
 
Sim, sim, sim... 
 
Mas eu imagino que muita da vossa informação é com base naqueles jornais publicados 
em Portugal...  em língua... O “Slovo” e tal... Aparece lá – nós não entendemos – 
aparecem notícias sobre actividades culturais portuguesas? Por exemplo, aparecem 
notícias sobre museus? 
 
Não. 
 
Muito pouco. 
 
Eu acho que não. Eu acho que não. Eu estou a falar sobre mim. Eu acho que às vezes, quando 
estou dentro do autocarro, costumo a ver a publicidade que está às vezes colada nos muros, e 
assim, e eu percebi que cá em Portugal realmente há muitas actividades culturais, que, pronto, 
gostávamos de frequentar. Mas dentro da... por exemplo, na nossa igreja, eu queria dar uma 
oportunidade – não sei se é possível – por exemplo nós gostávamos de ter algumas... alguns 
folhetos sobre, sobre as actividades culturais cá no Porto, por exemplo. Eu não quero dizer que 
as pessoas vão logo visitar e assim, mas... mas, tendo informação, quem sabe? Alguém pode 
querer mesmo... 
 
Outro problema. É o nosso problema financeiro. Os nossos compatriotas, os nossos 
compatriotas, trabalham aqui para poder dar ajuda no nosso país, na Ucrânia. Esse dinheiro, 
dinheiro, todo o dinheiro não chega. Por exemplo, quando dividir todos os dinheiros, todo o 
salário, o dinheiro é pouco. E ás vezes ele não pensa sobre museu. Ele pensa como dividir 
esse dinheiro durante o mês. Ele precisa de comprar muitas coisas, para telefonar para 
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Ucrânia ou Rússia, passe para ir de autocarro, outras pequenas coisas... E depois vê na 
bolsa... 
 
... e não chega... 
 
(intervenção em russo) 
 
Ela disse (e passa a traduzir) que para além de tudo, nós, pronto, estamos envolvidos na 
cultura porque gostamos de ler livros, de escrever poesia, de escrever textos, de ver a 
televisão... Portanto, não queremos viver muito separados da esfera cultural. E eu queria ainda 
dizer que o pastor agora, há pouco tempo, disse que os preços dos bilhetes, realmente, para 
nós estão caros e acho que se os preços fossem mais baratos, mais baixos, então, se calhar, 
as pessoas aceitavam mais ir... frequentar os museus e outras coisas culturais... 
 
Eu quero falar sobre os nossos jornais... Graças a Deus os nossos jornais à vezes têm 
informações ou... publicidade... sobre a história de Portugal, sobre a literatura Portugal, sobre 
poesia Portugal... Graças a Deus nos nossos jornais nós podemos ler isto. E é importante para 
nós porque, às vezes nós falamos também português, mas na nossa língua nós podemos... é 
mais fácil para nós... perceber, ver, o nosso país Portugal (risos)  
 
Também através dos nossos filhos, que andam a estudar cá em Portugal... Por exemplo, eu 
aprendi muitas coisas sobre a História de Portugal com o meu filho que acabou agora o 4º ano. 
E ele, pronto, ele estava a ler e a dizer aquelas coisas todas... sobre o Afonso Henriques, sobre 
as lutas, e sobre... e eu aprendi através dos manuais, também aprendi estas coisas. E através 
dos jornais em língua russa muitas vezes há publicadas coisas sobre Portugal. Também 
acabamos por saber alguma coisa. 
 
E acham que da parte dos museus e dos teatros, e da parte dos concertos, que há 
alguma coisa ainda... que há alguma coisa que falte para informar mais? Para dar... Há 
pouco dizia que se chegassem mais folhetos seria melhor que fosse na vossa língua, 
numa língua que entendam com mais facilidade... 
 
Os folheto, sim, passa mais informação. Podia publicar mais nos jornais... Falta de publicidade 
e também...hã... os preços são um pouco elevados. Estas duas coisas são muito importantes... 
 
Claro. Há pouco falava também que depende do... não é?... há pouco dizia que depende 
do tema do museu, depende de que museu estamos a falar... 
 
Depende do museu. Os museus não são todos iguais... e também não estão traduzidos. Muitas 
coisas de Portugal escritas... 
 
O facto do museu estar em português vai dificultar o acesso à informação? 
 
Sim, é verdade... Depende... 
 
Há pessoas que não percebem perfeitamente o português, então ir ao museu e perceber 
metade das coisas também é um pouco desagradável, não é? É muito mais importante ver 
tudo e perceber tudo e estarmos satisfeitos daquilo que estamos a ver. Então a língua ainda 
dificulta um bocado. 
 
Aqui no Portugal tem pessoas que tem profissão, profissão... do nosso país muito alto. Por 
exemplo engenharia, professores, por exemplo músicos, por exemplo... muitas pessoas tem 
diplomas... 
 
Pessoas formadas. 
 
Sim. E estas pessoas quando estavam no nosso país, ele tem tempo para visitar museu, sala 
de concerto, e outras coisas. Mas um pouco diferente lá e aqui. Lá os nossos museus tem 
preços pouco, muito pouco. Os museus, podem visitar todas as pessoas... 
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E todos os dias. 
 
... e todos os dias. 
 
As pessoas têm oportunidade de ir ao museu sempre para ver coisas... porque os preços são 
baixos... 
 
Por exemplo, no mês de Junho fui à Ucrânia de férias e vou numa sala de concerto e foi 
concerto de música de órgão, da Ucrânia, e pianista também... bom pianista... e custa, ah... se 
transferir para euros, dois euros. Isto é preço alto. Dois, um e meio, um e vinte. E, se gosto de 
música, às vezes eu posso pagar, porque eu quero. Eu não posso ter vida sem música, sem 
poesia... Eu não morro só para o trabalho... Eu trabalho para viver... mas... (fala em russo) 
 
O pastor está a dizer que não está a viver para o trabalho, mas trabalha para viver. 
 
Sim. 
 
Mas há museus em Portugal que são gratuitos. E há museus, como o Museu do Carro 
Eléctrico, que já tem guia em russo, ou o Museu dos Transportes que tem uma visita 
áudio em russo, também. Já há várias experiências. Esta informação chega? Têm essa 
informação? 
 
Eu não tinha essa informação. Mas eu tenho pouco tempo cá. E é preciso tempo para andar a 
procurar... esta rua... Tem pouco tempo. Só tenho o fim-de-semana. Quer dizer o sábado a 
partir da tarde, das cinco ou seis. E ao domingo é a mesma coisa, porque de manhã tem que 
encontrar com Deus. 
 
Mas há pelo menos três museus, aqui na região, que têm folhetos, ou gravação, ou visita 
guiada gravada em russo. Esta informação chegou-vos? Têm conhecimento que isso 
existe? 
 
Pelo menos eu estou a ouvir pela primeira vez. 
 
Eu já tenho sobre o Museu do Carro Eléctrico. Já chegamos a visitar este museu. Veio cá a 
informação e sei que há informação em língua russa. 
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Análise de conteúdo  

Anexo XCIII 

 
1. Análise temática de avaliação 

 
Unidade de 
contexto 

Unidade de registo Qualificadores  Nº 
Palavras 
usadas 

Nº 
ocorrências 

Meio dia por semana 
Domingo à tarde 
Aprender 
Estudar 
Cursos, aprender uma 
profissão 
Melhorar tipo de vida 

Tempo livre 

Visitar museus, coisas 
culturais 

Muito limitado 11 7 

12 horas por dia 
Profissão 

Muito trabalho 

Tarefas de casa 

Trabalho 

Emprego  
Viver  

19 10 

Concerto Desejo (que ainda está no 
coração) 

Teatro Coisa muito boa 
Exposição  Ficar desligada de tudo 
Cultura  Muito difícil 
Ler livros Tempo não chega 
Escrever poesia Problema financeiro 
Escrever textos 
Ver televisão 

Dinheiro não chega 

Esfera cultural 
Bilhetes caros/preços 
elevados 
Literatura de Portugal 
História de Portugal 
Poesia de Portugal 
(Falamos também) português 

Envolvidos  

46 2 Actividades 
culturais 

Aprender  
Não são todos iguais Museu do Carro Eléctrico 
Não estão traduzidos 
Muitas coisas escritas Perceber  
Desagradável 
Importante ver/ perceber tudo Língua 
Satisfeitos com o que 
estamos a ver 
Dificuldade 

P

Exposição 

Preços altos 

Todas as pessoas podem 
visitar todos os dias 
Oportunidade 

N  

Preços baixos 

29 16 
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Publicidade  
Patrões (informam) 

Poucas (informações sobre 
museus) 

Nossos jornais 
Língua russa 

Necessária mais (informação) 

Informação 

Folhetos  Andar a procurar 

17 7  

 

 

Anexo XCIV 

 

2. Análise de conteúdo formal de expressão 
 
Unidade de registo Qualificadores  Unidades de contexto 

Muito limitado Tempo livre Tempo  
 Trabalho  

Domingo à tarde  Tempo livre 
 Tempo livre Aprender 
 Actividades culturais 

Estudar  Tempo livre 
 Tempo livre Cursos, aprender uma 

profissão  Trabalho 
 Tempo livre Melhorar tipo de vida 
 Trabalho 

Visitar museus, coisas 
culturais 

 Tempo livre 

12 horas por dia  Trabalho 
Profissão  Trabalho 
Tarefas de casa  Trabalho 
Emprego  Trabalho 
Concerto   Actividades culturais 
Teatro   Actividades culturais 

 Actividades culturais Exposição  
 Museus 
 Actividades culturais Cultura  
 Museus 

Ler livros  Actividades culturais 
Escrever poesia  Actividades culturais 
Escrever textos  Actividades culturais 
Ver televisão  Actividades culturais 

 Actividades culturais Esfera cultural 
 Museus 

Caros  Actividades culturais Bilhetes 
 Museus 

Literatura de Portugal  Actividades culturais 
 Actividades culturais História de Portugal 
 Museus 

Poesia de Portugal  Actividades culturais 
 Actividades culturais 
 Museus 

Português 

 Informação 
 Actividades culturais Aprender 
 Tempos livres 

Museu do Carro Eléctrico  Museus 
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 Museus 
 Actividades culturais 

Perceber 

 Informação 
 Museus 
 Actividades culturais 

Língua 

 Informação 
 Museus Exposição 
 Actividades culturais 
 Informação 
 Museus 

Publicidade 

 Actividades culturais 
Patrões (informam)  Informação 

 Informação 
 Museus 

Nossos jornais 

 Actividades culturais 
 Informação 
 Museus 

Língua russa 

 Actividades culturais 
 Informação 
 Museus 

Folhetos 

 Actividades culturais 
Muros (colado)  Informação 
 
 

Anexo XCV 

 
3. Análise de conteúdo estrutural de co-ocorrência 
 

Unidade de contexto Unidades de contexto 
Trabalho  Tempo livre 
Tempo livre 
Tempo livre Trabalho 
Trabalho 
Actividades culturais 
Museus 

Actividades culturais 

Informação 
Museus 
Actividades culturais 

Museus 

Informação 
Informação 
Actividades culturais 
Museus 

Informação 

Tempo livre 
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7. Grupo de mulheres 

 

Caracterização do grupo 

Guião 

Transcrição 

Análise de conteúdo 
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Caracterização sociográfica do grupo 

Anexo XCVI 

 
Nº total de elementos 5 
 Sexo feminino 5 
 Sexo masculino - 
 
Idades: entre 39 e 52 anos 
 
Estado civil 
Solteiro(a) -----------------------1 elementos  
Casado(a) -----------------------2 elementos     
União de facto ------------------1 elementos     
Divorciado(a)/separado(a) ---1elementos    
Viúvo(a) ---------------------------- elementos      
NR ----------------------------------- elementos 
       
Residência (concelho e localidade): Bairro do Seixo – Monte dos Burgos 
 
Nacionalidade/naturalidade  
1 Matosinhos 
1 Santa Cruz do Bispo 
1 Ramalde, Porto 
1 Porto 
1 Espinho 
 
Nível de escolaridade 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino -------------- elementos   
1º Ciclo do Ensino Básico (4ª classe) ---------------- 4 elementos   
2º Ciclo do Ensino Básico (preparatória) -------------- elementos   
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano) ------------------ 1 elementos   
Ensino secundário (12º ano) ----------------------------- elementos    
Bacharelato --------------------------------------------------- elementos    
Licenciatura --------------------------------------------------- elementos    
Pós-graduação ----------------------------------------------- elementos    
Mestrado ------------------------------------------------------- elementos    
Doutoramento ------------------------------------------------ elementos    
NR ---------------------------------------------------------- elementos      
 
Nível de escolaridade do cônjuge, caso seja casado(a) 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino -------------- elementos   
1º Ciclo do Ensino Básico (4ª classe) ---------------- 3 elementos   
2º Ciclo do Ensino Básico (preparatória) -------------- elementos   
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano) ---------------------- elementos   
Ensino secundário (12º ano) ------------------------------ elementos    
Bacharelato ---------------------------------------------------- elementos    
Licenciatura ---------------------------------------------------- elementos    
Pós-graduação ------------------------------------------------ elementos    
Mestrado -------------------------------------------------------- elementos    
Doutoramento -------------------------------------------------- elementos    
NR ----------------------------------------------------------------- elementos      
 
Nível de escolaridade do pai 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino ----------- 3 elementos   
1º Ciclo do Ensino Básico (4ª classe) --------------- 2 elementos   
2º Ciclo do Ensino Básico (preparatória) ------------- elementos   
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano) --------------------- elementos   
Ensino secundário (12º ano) ----------------------------- elementos    
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Bacharelato --------------------------------------------------- elementos    
Licenciatura --------------------------------------------------- elementos    
Pós-graduação ----------------------------------------------- elementos    
Mestrado ------------------------------------------------------- elementos    
Doutoramento ------------------------------------------------ elementos    
NR --------------------------------------------------------------- elementos     
 
Nível de escolaridade da mãe 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino --------- 3 elementos    
1º Ciclo do Ensino Básico (4ª classe) ------------- 2 elementos    
2º Ciclo do Ensino Básico (preparatória) ----------- elementos    
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)  ------------ elementos    
Ensino secundário (12º ano) --------------------- elementos    
Bacharelato ------------------------------------------------- elementos    
Licenciatura ------------------------------------------------ elementos    
Pós-graduação -------------------------------------------- elementos    
Mestrado ---------------------------------------------------- elementos    
Doutoramento --------------------------------------------- elementos    
NR ------------------------------------------------------------ elementos     
   
Condição perante o trabalho  
Trabalho ---------------------------------------------------------------- elementos   
Ocupa-se das tarefas domésticas e nunca trabalhou ------- elementos  
Ocupa-se das tarefas domésticas mas já trabalhou ------ 5 elementos  
Estuda ------------------------------------------------------------------- elementos   
Estuda e trabalha ----------------------------------------------------- elementos   
Reformado(a) ---------------------------------------------------------- elementos   
Desempregado(a) ---------------------------------------------------- elementos   
A frequentar curso de formação profissiona ------------------- elementos   
À procura do 1º emprego ------------------------------------------- elementos   
Incapacitado para o trabalho -------------------------------------- elementos   
Inactivo(a) -------------------------------------------------------------- elementos   
Serviço militar obrigatório ------------------------------------------ elementos  
Outra situação. Qual? ------------------------------------ / -------- elementos  
 
Situação na profissão 
Patrão com mais de 10 trabalhadores ao serviço ------------ elementos   
Patrão com menos de 10 trabalhadores ao serviço --------- elementos   
Trabalhador por conta própria ------------------------------------ elementos  
Trabalhador por conta de outrém -------------------------------- elementos   
Trabalhador familiar não remunerado -------------------------- elementos   
Outra situação. Qual? ----------------------------- / --------------- elementos   
NR ------------------------------------------------------------------------ elementos    
 
Profissão trabalho doméstico 
 
Possui algum tipo de deficiência física, dificuldade motora ou outra? 
Não.
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Guião 
 

Anexo XCVII 

 
Características da entrevista:  
Entrevista de grupo, semi-directiva e centrada, gravada 
Tema: Visita a museus. 
Públicos: Grupo de mulheres 
Duração: c. 60 min. 
Entidade de Enquadramento: ADEIMA  (5 elementos) 
 
I 
Práticas Culturais 
 
Participação / não participação 
 

Como gostam de ocupar o tempo, que ocupações procuram? 
Costumam participar em actividades culturais? 
Quais? 
 
SIM NÃO 

Tópicos 

Que tipo de actividades culturais mais 
procuram (teatro, concertos, exposições, 
conferências, cinema, dança, outras – 
quais)? 
Com que frequência (uma vez por 
semana, por mês, uma a duas vezes por 
trimestre, por semestre, uma vez por 
ano...)? 
O que procuram nessas actividades? O 
que os fazem optar por essas e não outras 
actividades? O que mais apreciam em 
actividades culturais (qualidade e conforto 
dos espaços, originalidade, temas 
tratados, qualidade, reflexão que lhe 
proporciona, entretenimento, outros – 
quais)? 

Por que razão não costumam participar 
em actividades culturais (os 
temas/actividades não lhes interessam, 
preços das entradas, desinteresse por 
actividades culturais, falta de informação, 
localização, horários, dificuldades de 
acesso, falta de tempo, outros – quais)? 

Objectivos Identificação e caracterização de (eventuais) práticas culturais. 
Identificação da frequência dessas práticas culturais. 
Identificação dos factores responsáveis pelas selecções efectuadas. 
Identificação dos factores responsáveis pela ausência de práticas culturais. 

 
 
Acesso à informação 
 
Tópicos De que forma têm habitualmente conhecimento das actividades culturais  (pelos meios 

de comunicação social (TV, rádio, jornais – quais), publicidade, cartazes, folhetos, 
desdobráveis, convites, correio, mail, newsletter, sites, amigos, familiares, colegas...)? 

Objectivos Identificação do tipo de acesso à informação e dos respectivos canais de informação. 
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II. Visita a Museus 
 
Visita / não visita 
 

Costumam visitar museus? 
Em que contexto visitam/visitaram museus? 

SIM NÃO 

Tópicos 

Com que frequência visitam museus (uma 
vez por mês, trimestre, semestre, ano, 
menos de uma vez por ano...? Quando, 
em que momentos visitam mais vezes 
museus (férias, fins de semana, feriados, 
semana...)? 
Quando visitaram um museu pela última 
vez (há uma semana, mês, três meses, 
ano, mais de um ano...)? 
Em que contexto, com quem (cônjuge, 
companheiro, namorado, amigos, colegas, 
filhos, família...)?  
 

Que razões vos levam pessoalmente a 
não visitar  museus (temas não 
interessam, preço das entradas, 
localização, horários, falta de informação, 
desconforto do espaço, dificuldade de 
estacionar, é aborrecido, é velho, 
dificuldade de acessos, qualidade das 
exposições, não entender as exposições, 
sentir que não é para nós, falta de tempo, 
outros – quais)? 
Em que contexto gostariam de visitar um 
museu (com amigos, colegas, familiares, 
companheiro/namorado/cônjuge, filhos, 
para participar numa actividade específica, 
não gostaria, outros – quais)? 

Objectivos Identificação e caracterização da visita a museus. 
Identificação dos motivos ou factores responsáveis pela não visita a museus. 

  
 
Motivações para a visita 
 
Tópicos O que mais apreciam num museu (tema tratado, qualidade dos conteúdos/exposição, 

acolhimento, originalidade, novidade, conforto do espaço, lazer, reflexão que lhe 
proporciona, aprendizagem, encontrar pessoas amigas/conhecidas, outros – quais)? 
Com quem costumam ir a museus (cônjuge, companheiro, namorado, amigos, 
colegas, filhos, família...)? 
Que tipo de museus preferem visitar (arte, arte sacra, arqueologia, etnografia, 
regionais, ciência e técnica, casas-museu, outros – quais)?  
Que impressões ficaram da visita ao(s) museu(s) que visitaram? 

Objectivos Identificação das motivações para a visita ao museu. 
Caracterização dos factores mais marcantes da visita a um museu. 
Identificação de factores que poderão influenciar negativamente a visita. 

   
 
Acesso à informação 
 
Tópicos Como têm habitualmente acesso à informação dos museus e das suas actividades 

(pelos meios de comunicação social (TV, rádio, jornais – quais), publicidade, cartazes, 
folhetos, desdobráveis, convites, correio, mail, newsletter, sites, amigos, familiares, 
colegas...)? 

Objectivos Identificação do tipo de acesso á informação e dos canais de informação. 
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Condicionantes 
 
Tópicos Que factores consideram levar as pessoas a não visitar museus (qualidade dos 

conteúdos/exposições, tema tratado, originalidade, moda, conforto do espaço, 
acolhimento, preço da entrada, novidade, lazer, aprendizagem, reflexão que 
proporciona, falta de tempo, falta de apelo, outros – quais)? 
Na v/ opinião, o preço da entrada tem (muita ou pouca) influência na visita aos 
museus? 

Objectivos Identificação da percepção dos factores que condicionam ou podem condicionar a 
visita a museus. 
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Transcrição 
 

Anexo XCVIII 

 
Entrevista Grupo de mulheres 
Local Bairro do Seixo – Monte dos Burgos 
Nº 
entrevistados 

5 

Data 14 de Julho de 2006 

 
 
Quando há tempo livre, quando têm tempo livre, como é que o costumam ocupar? O que 
é que costumam fazer? Eu sei que com as tarefas domésticas há sempre mais alguma 
coisa para fazer, há sempre... 
 
Eu costumo dormir um bocadinho e pensar assim: quando acordar eu faço. 
 
Mas quando têm esse tempo livre, quando têm tempo que podem disponibilizar, como é 
que o gostam de ocupar? 
 
Eu, por exemplo, levo os meus filhos até ao parque. 
 
Lá está, eu também com os meus. 
 
Eu no tempo livre venho até cá (ATL do Bairro), ponho-me a fazer cadeirinhas de molas, 
ponho-me a fazer aqui e em casa. 
 
Alguma vez participaram assim nalguma actividade cultural, assistir a algum espectáculo ou... 
 
Eu ia certas vezes com os miúdos quando andavam ali no infantário e.. prontos. 
 
E na escola também há... participava. 
 
Na escola, na primária, às vezes ia ver com os miúdos. E gostava daquilo. Havia teatro... 
 
E porque é que agora não costumam ir? 
 
Falta informação. Porque agora o que está afixado é só vacinas de cães e... reclames de... 
de... 
 
Porque também a gente também não somos informada, não é? 
 
É. Às vezes falta publicidade. 
 
Há ali um museu, na garagem (Museu do Linho e do Milho do Rancho Folclórico do Padrão da 
Légua), e é um museu importante, e eu não sabia disso... 
 
Eu gostava de ir ao Museu Soares dos Reis... 
 
Costumam visitar museus? 
 
Quando andava na escola. E lembro-me de ir... 
 
Então ia com a escola?... 
 
... com a escola, com a escola. 
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Com a escola. 
 
Não. Eu nunca fui. 
 
Fomos a um que havia ali no Infante, que havia ali... a chegar ao Infante... 
 
A Casa do Infante? 
 
Não... do carro eléctrico... 
 
No Infante mesmo. Aquele museu que tem um parque de estacionamento lá dentro. 
 
Ah, o Museu dos Transportes e Comunicações. 
 
Sim, sim! 
 
Que até tem a rádio, a televisão... 
 
Museu dos Transportes e Comunicações. 
 
Sim. Nós já fomos lá. Estivemos lá. 
 
O Museu da Alfândega, pronto. Já estivemos lá. 
 
E foram todas lá? 
 
Não... 
 
Fomos com o curso. 
 
Com um curso que fizeram? 
 
Com o curso de prestação de serviços. (organizado no ATL do bairro pelo IEFP) 
 
E foi integrado no curso que foram ao Museu dos Transportes e Comunicações... E 
foram todas? 
 
Não. 
 
Mas depois... nunca procuraram ir sozinhas? 
 
Não, não. 
 
E quando foram, gostaram da experiência? 
 
Eu gostei muito. Da coisa do teatro... Gostei! 
Fizemos lá muitas coisas. 
 
Quando há algum passeio que vamos ver aquelas coisas... eu gosto muito. 
 
O que é... 
 
Estava a dizer... 
 
Estava a dizer que (os museus)  são caros. Por isso a gente não vai lá muito. 
 
Mas o que é que pesa mais? É por ser caro...? 
 
É por ser caro. Pagamos daqui o carro, pagamos a entrada... 
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Claro... 
 
Se a gente não for através da escola... não vai. Fica caro. 
 
E a informação que têm... é através da escola? 
 
Sim. 
 
Através da televisão, dos jornais... não têm grande informação? 
 
Não tem. 
 
E cartazes? Às vezes há cartazes. Costumam ler? 
 
Cartazes? Eu leio! Se eu vir um do Tony Carreira... ah minha filha... vai logo. 
 
(Riem todas) 
 
Prontos... Mas... sei lá o que é que dizem... 
 
E outras coisas? Folhetos... 
 
Só os do supermercado. 
 
Sabem de que é que são os museus? Há museus de muitas coisas... 
 
Há. Há... 
 
Eu fui dar um passeio a Fátima e adorei ir ao Museu da Cera. Acho aquilo muito real. As 
pessoas em cera... 
 
Quantas vezes já foram a museu? E foi porque foram com o curso, ou porque foram? 
 
Eu fui uma vez ao de Fátima. Mas nunca mais lá fui...mas gostava de lá ir. E ao Museu Soares 
dos Reis. Passo lá (à porta) muitas vezes. 
Eu só fui ao museu com o curso. 
 
E no curso só foram ao Museu dos Transportes e Comunicações? 
 
Eu quando era pequenina fui ao Museu de Lamas. 
 
Ao Museu de Santa Maria de Lamas. 
 
E também a Lisboa. Gostava de ir a Lisboa. 
 
Não fazem uma exposição para nós... (ri). Só fazem para os outros! 
 
E costumam ter informação sobre os museus? Folhetos... 
 
Não. Os folhetos é só... é só do Partido Comunista e não sei quê. Há o Museu do Linho aqui ao 
lado... 
 
Não aparece... 
 
Não costumamos visitar museus... 
 
Nunca foram aqui ao Museu do Linho, mesmo aqui à beira? 
 
Eu nunca fui, por acaso. 
 



Museus: Objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 232 

O Museu do Linho não puxa a visita. 
 
Não, a mim não puxa. 
 
Por acaso a minha filha anda lá. Anda lá no rancho. Mas nunca lá fui. Nunca me puxou lá ir. 
 
Ai é? Mas porquê? É o tema...? 
 
Não está aberto... 
 
É só para visita de estudos... 
 
Deve ser bonito. Mas não me puxa muito, não sei porquê. Deve ser bonita a exposição do 
linho. O que o linho foi... 
 
(falam todas ao mesmo tempo) 
 
Por exemplo, que museus – a irem visitar museus – que museus gostariam de visitar? 
Que tema é que gostariam? 
 
Não conhecemos muitos museus. Não sabemos do que gostamos. 
 
Há museus de quadros, de arte, de artesanato... 
 
De quadros... 
 
....Museus de carros... 
 
De carros?! Carros estamos nós fartas de ver! 
 
(riem todas) 
 
... mas carros antigos... 
 
Interessa. 
 
Mas a questão é: pensam ou não pensam visitar museus? Às vezes, por exemplo, num 
domingo bonito, num domingo à tarde... 
 
No domingo tenho sempre que passar a ferro! 
 
... têm sempre muito trabalho. Mas alguma vez pensam visitar um museu, ou isso nunca 
vos ocorre? 
 
Às vezes penso, chego a pensar nisso. Quando tal... às vezes tem que se contar o dinheiro... 
 
É, por acaso agora era capaz de ir... 
(falam todas ao mesmo tempo) 
 
O que é que acham que vos levava a visitar museus? O que é que fazia com que 
tivessem mesmo vontade de ir? 
 
Ver as coisas muito antigas. 
 
Coisas antigas... 
 
... antigas, e gostava de lá ir ver. 
 
Mas, por exemplo, o Museu do Linho também tem coisas antigas... e está aqui à beira! E 
não puxa muito para o irem visitar... 
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Estou há muito para ir visitar! Mas também não vão abrir a porta só para uma pessoa. Tem 
coisas antigas. Penso que sim, porque vêm muitos miúdos visitar. 
 
Aquilo tem muita coisa! 
 
... o do carro-eléctrico está muito bonito, aí a gente...  
 
É como os nossos... vão sempre visitar tudo quando vão de férias, mas nunca visitam nada cá 
dentro! 
 
Também porque é muito dinheiro!  
 
Para ir visitar um museu, ou ir a um concerto, como é que gostariam de ir? Com a 
família, com amigos? Ou ir ao cinema.... 
 
Um grupo de mulheres! 
 
... de mulheres... 
 
... os maridos não querem saber. Já os aturamos em casa 
 
(riem e falam todas ao mesmo tempo) 
 
Ai eu preferia um grupo de mulheres. Damo-nos todas bem! Era prá borga! 
 
Isso é que era! 
 
E já fomos... é como aquilo, como é que se chama, o Pavilhão da Água, no Porto... aquele 
parque natural na... o Parque da Cidade. 
 
Fomos a Braga... fomos para o Parque Biológico, em Avintes.  
 
Quando visitam... quando vão ao parque biológico, ou quando vão aos museus, sentem 
que há alguma coisa que vos incomoda, que faça com que... por exemplo... cada uma 
das senhoras pensa algum dia passar à porta do museu, entrar e visitar? 
 
Eu era capaz! 
 
Sim, sim... 
 
Ninguém come ninguém! 
 
Exactamente... 
 
Não sabia se tinha dinheiro... 
 
A senhora estava a dizer que não. Se calhar não entrava... 
 
Se calhar também não entrava! 
 
Ai eu ia! Eu gostava. 
 
Eu entrava 
 
(falam todas ao mesmo tempo) 
 
Das vezes que foram aos museus houve alguma coisa que vos fizesse sentir menos à 
vontade, ou que gostassem menos?... Do bilhete da entrada, de falar na recepção, dos 
que vos atenderam, dos que vos receberam... 
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Não tratamos de nada. Foi com o curso. 
 
Não, foi muito bom! Foi tudo, tudo, tudo, tudo... gostamos muito. 
 
E fizeram perguntas? 
 
Uma ou outra que faziam! 
 
E as informações dos museus?... Têm... por exemplo, quando fizeram esse curso... 
 
Nunca tive informação de museu nenhum. 
 
(falam todas ao mesmo tempo) 
 
Há o Museu do Linho, o Abel Salazar... 
 
Recebemos informação e se gostarmos... e chegarmos a ir ver e que realmente gostamos... 
 
(continuam a falar todas ao mesmo tempo) 
 
Eu  gostei muito de ver a televisão (referência à exposição do Museu dos Transportes e 
Comunicações). 
 
E quando saíram do museu, o que é que sentiram? Sentiram que traziam mais alguma 
coisa? 
 
Aprendemos. 
 
Sentimos vontade de lá voltar outra vez! 
 
E não voltaram? 
 
Nem depois sabia ir para lá. 
 
Lá para os lados do Parque da Cidade também há um museu...  
 
E não têm vontade de ir assim a um museu com um grupo de amigas? Ver uma 
exposição, ver um museu? 
 
Nem todas as pessoas estão dispostas, nem todas estão dispostas ao mesmo tempo, cada 
uma tem o seu tempo... 
 
Claro! 
 
Era combinarmos, fazermos um grupo todas. 
 
Ai eu gostava! 
 
Gostava de ir! 
 
Era prá borga! 
 
(falam todas aos mesmo tempo) 
 
Mas já têm ido a uma série de sítios. Ao Pavilhão da Água, ao Museu dos Transportes e 
Comunicações, na Alfândega, ao Museu do Parque Biológico... mas têm ido sempre 
integradas nestas acções promovidas aqui pelo ATL... 
 
Foi sempre pelo curso. 
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(falam todas ao mesmo tempo) 
 
... mas, por vós, têm ido a alguns museus? Esta senhora foi a Fátima... 
 
No Soares dos Reis eu passo tantas vezes! Mas nunca entramos. Nunca me chamou a 
atenção porque está sempre fechada a porta. 
 
Está tudo em obras.  
 
E prontos. Não é só isso... é chegar lá, chegar à recepção e dizer se pode entrar e não pagar 
nada. Chegar, entrar assim sem dizer nada a ninguém! Se vamos acompanhadas temos mais 
lata, não é? É como quando vamos na rua e vem um e manda um piropo. Se eu vou sozinha 
eu calo-me. Mas se vamos mais, insulto. É a mesma coisa, pronto... Se eu tivesse... Tudo o 
resto... entrava. 
 
(falam todas ao mesmo tempo) 
 
Eu passo no autocarro, mas nunca me dei ao trabalho de ir entrar no museu, não tenho lata. 
 
Dos museus do Porto, qual é o museu de que ouviram falar mais vezes, que conhecem 
mais?... 
 
(começam a falar todas ao mesmo tempo) 
 
Eu não sei o que se faz na Fundação Cupertino de Miranda. 
 
É o Museu do Papel Moeda. É uma exposição sobre dinheiro, sobre notas... 
 
O Museu de Serralves? 
 
É um museu de arte. 
 
Gostava de visitar. Eu por acaso já disse à minha filha que gostava de lá ir. 
 
E então? Ao Domingo é gratuito. Pode entrar nos jardins e tudo. 
 
(falam todas ao mesmo tempo) 
 
O Museu de Serralves só se ouve falar na televisão. É só pessoas de fatinho e gravatinha! 
Engenheiros, médicos, psicólogos... se for preciso são mais forretas do que eu, mas pronto, 
têm galardão, assim pessoas... portanto eu acho que nós nunca temos a chance de nos atirar... 
para essa aventura! Porque isso para nós é uma aventura! 
 
Mas porquê? Por causa dessas pessoas que frequentam o museu? 
 
Serralves eu... 
 
Eu ia na mesma, principalmente estando lá as senhorecas... Mas à partida as pessoas não 
devem ser superiores. Não andamos assim vestidas... eu também sou senhora! 
 
... mas assim para nos atirar... são pessoas de alto nível! 
 
São pessoas muito cultas! 
 
Ai Serralves é, só pessoas... 
 
(falam todas ao mesmo tempo) 
 
Mas são mais do que nós? Não! 
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Eu anda a trabalhar a dias e a minha patroa já me disse de caras que eu tenho mais valor do 
que a vizinha do r/c. E ela mora num bom prédio! E ela disse mesmo “você, uma empregada a 
dias, tem mais cultura do que ela.” Portanto, o que interessa não é aparato. Nós é que nos 
sentimos mal! Que nos sentimos inferiores! 
 
(continuam a falar todas ao mesmo tempo) 
 
Isso em relação a Serralves. E nos outros museus, também sentem isso? Por exemplo, 
no Soares dos Reis, no Abel Salazar? 
 
(falam todas ao mesmo tempo) 
 
Não, não. 
 
Eu não tenho vergonha de falar com ninguém, eu falo com o baixinho como falo com o 
presidente! Agora, há pessoas que se sentem mal! 
 
Não se sentem enquadradas, não se sentem à vontade? 
 
Sim, enquadradas. Apesar de sabermos que temos mais valor que eles, não é? 
 
(continuam a falar todas ao mesmo tempo) 
 
Eu ia! Não me sinto inferior! 
 
Eu também não me sinto inferior. Mas é o tratamento. O tratamento que aquilo tem para ir. Eu 
não sei qual é o tratamento por causa do dinheiro... eu não sei qual é o valor, entre aspas. Eu 
não sei qual é o tratamento. Eu nunca lá entrei, nunca fui, nunca me aventurei... mas imagino. 
Aliás em todo o lado as pessoas que vão que são ricas são muito mais bem atendidas do que 
os outros. Então, prontos! 
 
No caso das visitas, o que é que preferem: ter um guia ou visitar sozinhas? 
 
Um guia. 
 
É melhor ser um grupo. Até para fazermos perguntas e eles responderem. 
 
Claro. 
 
A gente vai num grupo, marca... 
 
(falam todas ao mesmo tempo) 
 
No da rádio, fomos em grupo, enquanto uns foram ver umas coisas outros foram a outras. 
 
Sentem-se mais á vontade? E se fossem num grupo a Serralves, o que é que acham? O 
problema que estavam a colocar continua? 
 
Eu vou dizer que sim, com uma grande lata, entro lá... se calhar era giro! 
 
Quando a gente ouve falar do Museu de Serralves, e ás vezes dá na televisão, aquilo... eu não 
me imaginava. 
 
É mais nas inaugurações... 
 
É... 
 
Eu se visse ali um ministro nem lhe ia dizer nada, não lhe ia dar os parabéns por ser um bom 
ministro. Fazia de conta que nem o conhecia. 
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De um modo geral como é que se informam disso, é mais a rádio, os jornais, a televisão? 
 
É mais a televisão. A rádio está mais ultrapassada. 
 
E é por aí que vão tendo essa informação? 
 
É... 
 
(falam todas ao mesmo tempo) 
 
Mas não dá nada... 
 
Dá na Dois. Dá exposições de escultura, de música... 
 
Mas é mais de madrugada do que durante o dia. Durante o dia... 
 
Fiquei a saber de um concerto... o meu irmão trabalha lá e ele estava lá a dar aulas, na Igreja 
da lapa durante do dia... 
 
E quando vêem folhetos, costumam pegar ou não? 
 
Eu às vezes pego. 
 
Eram estas as ideias que eu tinha para trocar aqui convosco. Não sei se querem falar de 
mais alguma coisa? Agradeço muito terem estado disponíveis. 
 
(interrompe a gravação e logo depois retoma porque se reinicia a conversa) 
 
O meu irmão é doutorado, dá aulas na Igreja da lapa, no órgão de tubos. Portanto eu sei 
perfeitamente o que é a cultura! Uma pessoa não pode é pagar 3, 4 contos para estar ali a 
ouvir música. Eu vejo outras pessoas a dar, mas eu tenho seis filhos! O meu marido e eu 
somos oito! Não dá! 
 
E no museu, sabem quanto se paga? 
 
Por exemplo estas coisas que nós fazemos aqui, que não fazemos nada em comparação ao 
Museu de Serralves. E a gente sai daqui cultivada. Portanto, não é preciso ir aos museus para 
sermos um bocadinho mais cultivadas! 
 
(falam todas ao mesmo tempo) 
 
Nós o que nos é dado, é dada a oportunidade... A gente está em casa. Já fizemos tapetes, já 
fizemos teatro... madeira. À beira do Museu de Serralves não é nada, mas para nós tem mais 
valor porque fomos nós que fizemos. 
 
Nós não temos tempo se sonhar, senão o tombo é enorme! 
Nós não podemos sonhar muito alto, só estes bocadinhos assim, senão o tombo é grande. Se 
eu sonho ir a Serralves... se eu nunca vou. Eu tenho que ver aquilo que tenho. 
 
E por que é que não vai? 
 
No Museu dos Transportes, não sei, deixei lá alguma coisa. Fiquei com vontade de voltar lá! 
Gostava que o meu filho fosse lá.  
 
No meu tempo da escola levávamos um caderno para apontamentos, mas eles agora é só 
brincadeira! Eu escrevia, escrevia... 
 
(continuam a falar todas ao mesmo tempo, entre elas e damos por terminada a entrevista). 
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Análise de conteúdo 

Anexo XCIX 
 

1. Análise temática de avaliação 
 
Unidade de 
contexto 

Unidade de registo Associações  Nº 
Palavras 
usadas 

Nº 
ocorrências 

Tempo  
Dormir  
Levar filhos ao 
parque 

Tempo livre 

Ir ao ATL 

 5 3 

Trabalho Passar a ferro  2 1 
Museus  
Exposição  
Concerto 
Teatro 
Espectáculo 
Música 

Actividades 
culturais 
(expressão 
nunca utilizada, 
embora apareça 
“cultura”, 
“cultivado” e 
“culto” 

Escultura 

Cultivar  
Sonhar 
Não poder sonhar muito 
Tombo grande 

Visita de estudo 

5 4 

Dos filhos 
Escola  

Tirar apontamentos 
Curso De prestação de serviços 

Gostar muito 
Fazer lá muitas coisas 

Museu da Alfândega 

Deixei lá alguma coisa 
Museu Soares dos 
Reis 

Porta sempre fechada 

Deve ser bonito 
Não está aberto 
Tem muita coisa 

Museu do Linho 

Coisas antigas 
Museu de Cera de 
Fátima 

Muito real 

Fala-se na televisão 
Só pessoas de fatinho e 
gravatinha 
Galardão  
Senhorecas  
Forma de vestir 
Pessoas muito cultas 
Pessoas de alto nível 
Aparato  
Pessoas ricas 

Museu de Serralves 

Não me imaginava 
Fundação Cupertino 
de Miranda 

Não sei o que lá se faz 

Abel Salazar  

Pavilhão da Água   

Parque Biológico  
Museu de Lamas  

Não são para nós 

Museus 

Exposição 
Só fazem para os outros 

59 23 
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caros 
Não costumam visitar 
Não puxa 
Contar o dinheiro 
Ver coisas antigas 
Não sabia se tinha dinheiro 
Aprendemos 
Sentir vontade de voltar 
Ter lata 
Não ter chance de se atirar 
Superioridade (quem participa) 
Inferioridade  
Aventura 
Valor 
Pessoas cultas 
Enquadradas 
Tratamento (comportamento) 

O que está afixado  
Reclames  
Vacinas dos cães 
Publicidade 

Falta  
Nunca teve 

Cartazes Sei lá o que é que dizem 

Do supermercado Folhetos 

Do Partido Comunista 

Televisão Mais  

Informação 

Rádio Ultrapassada  

14 4  

 

Anexo C 

 

2. Análise de conteúdo formal de expressão 
 

Unidade de registo Qualificadores  Unidades de contexto 
Caros  Actividades culturais 
Coisas muito antigas 

Museus 

É muito dinheiro 
Museus 

Informação 
Actividades culturais 

Escola Participava  

Museus 
Informação 
Actividades culturais 

Curso Informar 

Museus 
Gostar muito 
Fazer muitas coisas 
Muito bom 
Aprendemos 

Museu da Alfândega 

Sentir vontade de voltar 

Museus 

Importante  Museus 
Não puxa a visita 
Deve ser bonito 
Tem coisas antigas 

Museu do Linho 

Tem muita coisa 

Actividades culturais 

Tratamento Museus 
Ter galardão 

Museu de Serralves 

Aventura  
Actividades culturais 
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Ser superior 
Pessoas muito cultas 
(não) ter vergonha 
Enquadradas  
Giro 
Cultivadas 
Sonhar 

Fundação Cupertino de 
Miranda 

 Museus 

Museus Museu Soares dos Reis  
Actividades culturais 

Abel Salazar  Museus 
Pavilhão da Água  Museus 
Parque Biológico  Museus 
Museu de Lamas  Museus 
Museu de Cera de Fátima Muito real Museus 
Folhetos  Informação 
Reclames  Informação 
Publicidade Falta  Informação 
Televisão  Informação 
Rádio  Ultrapassada  Informação 
Cartazes  Informação 

Actividades culturais Exposição Não fazem para nós 
Museus 

Concerto  Actividades culturais 
Teatro  Actividades culturais 
Espectáculo  Actividades culturais 

Falta  Museus Informação 
Nunca tive Actividades culturais 

Dinheiro Contar Museus 
Grupo de mulheres Visita 
Borga 

Museus 

 

Anexo CI 

 

3. Análise de conteúdo estrutural de co-ocorrência 
 

Unidade de contexto Unidades de contexto 
Tempo livre Tempo livre 
Trabalho Tempo livre 

Museus Actividades culturais 
Informação 
Informação Museus 
Actividades culturais 
Museus Informação 
Actividades culturais 
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8. Grupo de cegos 

 Caracterização do grupo 

 Guião 

 Transcrição 

 Análise de conteúdo 
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Caracterização sociográfica do grupo 
 

Anexo CII 

 
Nº total de elementos  
 Sexo feminino 8 
 Sexo masculino 8 
 
Idades: entre 23 e 48 anos 
 
Estado civil 
Solteiro(a) ---------------------- 11 elementos  
Casado(a) ----------------------- 3 elementos     
União de facto ------------------ 2 elementos     
Divorciado(a)/separado(a) ---- elementos    
Viúvo(a) ---------------------------- elementos      
NR ----------------------------------- elementos       
 
Residência (concelho e localidade):  
7 Porto 
1 Lourosa 
2 Viana do Castelo 
1 Vila Real 
1 Cinfães 
1 Vieira do Minho 
2 Matosinhos 
1 Vila Nova de Gaia 
 
Nacionalidade/naturalidade  
1 timorense 
1 moçambicano 
1 venezuelano 
Restantes 13 portugueses 
 
Nível de escolaridade 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino -------------- elementos   
Entre 1º Ciclo e 2º Ciclo do Ensino Básico --------- 7 elementos  
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)  ------------ 3 elementos   
Ensino secundário (12º ano) --------------------- 3 elementos    
Bacharelato ---------------------------------------------------- elementos     
Licenciatura -------------------------------------------------- 3 elementos     
Pós-graduação ------------------------------------------------ elementos     
Mestrado -------------------------------------------------------- elementos     
Doutoramento -------------------------------------------------- elementos    
NR ----------------------------------------------------------- elementos     
        
Condição perante o trabalho  
Trabalho -------------------------------------------------------------- 2 elementos    
Ocupa-se das tarefas domésticas e nunca trabalhou ------- elementos  
Ocupa-se das tarefas domésticas mas já trabalhou --------  elementos  
Estuda ------------------------------------------------------------------- elementos    
Estuda e trabalha ----------------------------------------------------- elementos    
Reformado(a) ---------------------------------------------------------- elementos    
Desempregado(a) ---------------------------------------------------- elementos    
A frequentar curso de formação profissional ----------------- 14 elementos (9 já trabalharam, mas 
actualmente desempregados) 
À procura do 1º emprego ------------------------------------------- elementos    
Incapacitado para o trabalho -------------------------------------- elementos    
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Inactivo(a) -------------------------------------------------------------- elementos    
Serviço militar obrigatório ------------------------------------------ elementos    
Outra situação. Qual? ------------------------------------ / -------- elementos  
Situação na profissão 
Patrão com mais de 10 trabalhadores ao serviço ------------ elementos   
Patrão com menos de 10 trabalhadores ao serviço --------- elementos   
Trabalhador por conta própria ------------------------------------ elementos    
Trabalhador por conta de outrém ----------------------------- 2 elementos    
Trabalhador familiar não remunerado -------------------------- elementos    
Outra situação. Qual? ----------------------------- / --------------- elementos  
NR ------------------------------------------------------------------------ elementos    
 
Profissão 2 formadores da ACAPO 
 
Possui algum tipo de deficiência física, dificuldade motora ou outra?  
Sim. Cegos e amblíopes.
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Guião 

Anexo CIII 

 
Características da entrevista:  
Entrevista de grupo, semi-directiva e centrada, gravada 
Tema: Visita a museus. 
Públicos: Grupo de cegos 
Duração: c. 27 min. 
Entidade de Enquadramento: ACAPO  (16 elementos) 
 
 
I. Práticas Culturais 
 
Participação / não participação 
 

Como gostam de ocupar o tempo, que ocupações procuram? 
Costumam participar em actividades culturais? 
Quais? 
 
SIM NÃO 

Tópicos 

Que tipo de actividades culturais mais 
procuram (teatro, concertos, exposições, 
conferências, cinema, dança, outras – 
quais)? 
Com que frequência (uma vez por 
semana, por mês, uma a duas vezes por 
trimestre, por semestre, uma vez por 
ano...)? 
O que procuram nessas actividades? O 
que os fazem optar por essas e não outras 
actividades? O que mais apreciam em 
actividades culturais (qualidade e conforto 
dos espaços, originalidade, temas 
tratados, qualidade, reflexão que lhe 
proporciona, entretenimento, outros – 
quais)? 

Por que razão não costumam participar 
em actividades culturais (os 
temas/actividades não lhes interessam, 
preços das entradas, desinteresse por 
actividades culturais, falta de informação, 
localização, horários, dificuldades de 
acesso, falta de tempo, outros – quais)? 

Objectivos Identificação e caracterização de (eventuais) práticas culturais. 
Identificação da frequência dessas práticas culturais. 
Identificação dos factores responsáveis pelas selecções efectuadas. 
Identificação dos factores responsáveis pela ausência de práticas culturais. 

 
 
Acesso à informação 
 
Tópicos De que forma têm habitualmente conhecimento das actividades culturais  (pelos meios 

de comunicação social (TV, rádio, jornais – quais), publicidade, cartazes, folhetos, 
desdobráveis, convites, correio, mail, newsletter, sites, amigos, familiares, colegas...)? 

Objectivos Identificação do tipo de acesso à informação e dos respectivos canais de informação. 
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II. Visita a Museus 
 
Visita / não visita 
 

Costumam visitar museus? 
Em que contexto visitam/visitaram museus? 

SIM NÃO 

Tópicos 

Com que frequência visitam museus (uma 
vez por mês, trimestre, semestre, ano, 
menos de uma vez por ano...? Quando, 
em que momentos visitam mais vezes 
museus (férias, fins de semana, feriados, 
semana...)? 
Quando visitaram um museu pela última 
vez (há uma semana, mês, três meses, 
ano, mais de um ano...)? 
Em que contexto, com quem (cônjuge, 
companheiro, namorado, amigos, colegas, 
filhos, família...)?  
 

Que razões vos levam pessoalmente a 
não visitar  museus (temas não 
interessam, preço das entradas, 
localização, horários, falta de informação, 
desconforto do espaço, dificuldade de 
estacionar, é aborrecido, é velho, 
dificuldade de acessos, qualidade das 
exposições, não entender as exposições, 
sentir que não é para nós, falta de tempo, 
outros – quais)? 
Em que contexto gostariam de visitar um 
museu (com amigos, colegas, familiares, 
companheiro/namorado/cônjuge, filhos, 
para participar numa actividade específica, 
não gostaria, outros – quais)? 

Objectivos Identificação e caracterização da visita a museus. 
Identificação dos motivos ou factores responsáveis pela não visita a museus. 

  
 
Motivações para a visita 
 
Tópicos O que mais apreciam num museu (tema tratado, qualidade dos conteúdos/exposição, 

acolhimento, originalidade, novidade, conforto do espaço, lazer, reflexão que lhe 
proporciona, aprendizagem, encontrar pessoas amigas/conhecidas, outros – quais)? 
Com quem costumam ir a museus (cônjuge, companheiro, namorado, amigos, 
colegas, filhos, família...)? 
Que tipo de museus preferem visitar (arte, arte sacra, arqueologia, etnografia, 
regionais, ciência e técnica, casas-museu, outros – quais)?  
Que impressões ficaram da visita ao(s) museu(s) que visitaram? 

Objectivos Identificação das motivações para a visita ao museu. 
Caracterização dos factores mais marcantes da visita a um museu. 
Identificação de factores que poderão influenciar negativamente a visita. 

   
 
Acesso à informação 
 
Tópicos Como têm habitualmente acesso à informação dos museus e das suas actividades 

(pelos meios de comunicação social (TV, rádio, jornais – quais), publicidade, cartazes, 
folhetos, desdobráveis, convites, correio, mail, newsletter, sites, amigos, familiares, 
colegas...)? 

Objectivos Identificação do tipo de acesso á informação e dos canais de informação. 
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Condicionantes 
 
Tópicos Que factores consideram levar as pessoas a não visitar museus (qualidade dos 

conteúdos/exposições, tema tratado, originalidade, moda, conforto do espaço, 
acolhimento, preço da entrada, novidade, lazer, aprendizagem, reflexão que 
proporciona, falta de tempo, falta de apelo, outros – quais)? 
Na v/ opinião, o preço da entrada tem (muita ou pouca) influência na visita aos 
museus? 

Objectivos Identificação da percepção dos factores que condicionam ou podem condicionar a 
visita a museus. 

 
 
 



Museus: Objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 247 

Transcrição 

Anexo CIV 

 
Entrevista Grupo de cegos 
Local ACAPO - Porto 
Nº 
entrevistados 

16 

Data 29 de Julho de 2006 

 
A primeira questão era relativamente ao tempo livre. Quando têm tempo livre que tipo de 
ocupações é que procuram, o que é que gostam de fazer? 
 
Eu, ah… aproveito o tempo livre para descansar… 
 
… ouvir música… 
 
… para passear… 
 
.., ouvir música… 
 
… para sair com o filho… 
 
... ir à discoteca… 
 
… jantar fora.. 
 
… namorar, não é, também. Também conta, não é? (riem) Caramba! 
 
… ver televisão.. 
 
Gosto de passear… Gosto… gosto de ir ao teatro. Ah… gosto… 
 
… cinema… 
 
.. ao cinema nem tanto. 
 
Está fora de moda o cinema. 
 
Não está nada. 
 
Gosto… 
 
Na, na, na… 
 
… e também gosto… também gosto de visitar museus.. Ah… simplesmente, estou sempre 
dependente de.. de… de terceiros, não é? Que não vou… nunca vou visitar um museu sozinha. 
Por isso… 
 
Mas, por exemplo, vai ao teatro sozinha? Ou vai… 
 
Não, também... não… nunca costumo ir (ri)… mas nunca fui a um espectáculo sozinha! Ah… 
pronto, acho que também… normalmente, quando vamos a esse tipo de eventos, vamos 
sempre acompanhados … 
 
E costumam ir regularmente ao cinema, ou ao teatro…? 
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É assim: eu pessoalmente não vou com a regularidade que gostaria. Ah… por questões 
diversas: económicas, mobilidade… ah… disponibilidade. Ah… 
 
… buracões… 
 
O que é que disse? 
 
… buracões… 
 
(riem todos) 
 
Por acaso gosto de ir ao teatro. 
 
Gosta de teatro? 
 
Sim, sim. Eu gosto mais da peça… 
 
O que é que vos faz escolher… o que é que mais apreciam, quando pensam: hoje não 
tenho nada que fazer, vou ocupar o meu tempo, vou ao teatro, vou… O que é que mais 
apreciam? O que é que vos puxa mais, por exemplo, para ir ao teatro e não ir a um 
museu? Ou para estar a ouvir música e não ir passear? O que é que mais apreciam na 
actividade, naquilo que podem fazer? 
 
Basicamente é o sentido. 
 
O teatro sempre dá para ouvir alguma coisa! 
 
No momento em que as coisas são, não é, o que dizem… 
 
O teatro… perdão.. 
 
Eu pelo menos quando vou ao teatro o que aprecio é ser falado em português e também, ah… 
não ter língua. 
 
Como no cinema. 
 
Sim, porque ir ao cinema… 
 
O teatro também tem legendas, às vezes quando há peças estrangeiras que estão aí também 
podemos ver… 
 
Ah, sim, mas… também o que é que foi passado em Coimbra… 
 
Eu acho que o teatro é… conforme o nome diz…… o teatro… é… o ambiente em si do teatro 
é… 
 
Distrai mais, não é? 
 
É mas vivo, não é? 
 
Desperta mais… 
 
E consegue-se absorver mais...  movimento… a expressão.. ah… do que propriamente o 
cinema, não é? 
 
O contacto com a gente… É o ar em si… E resumindo e concluindo com C grande… Eu 
encontro assim. É muito diferente… ir no museu. Eu acho quando vou num museu estou 
completamente perdido. Até passo parte no início a pensar: onde é que eu estou? 
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Não, eu, eu acho que os museus são demasiado… estáticos. Parados… São… é, é. São muito 
estáticos, não há… não se sente movimento, não se sente… não, não… é de uma falta de 
dinâmica… Uma pessoa… para nós, eh… ou melhor, pessoalmente, não é, quando, quando 
entro num museu, mesmo indo acompanhada, é muitooo… muito silencioso, muuuito… 
 
… monótono… 
 
… escuro… 
 
… estático… não noto… parece que não está nada à minha volta! E eu só sinto aquilo que 
realmente… só sinto aquilo que realmente me permitem tocar – que muitas vezes isso às 
vezes é completamente impossível, não é, pelas questões, prontos… inerentes ao próprio 
museu. Mas é, é… é frio. (ri) É o que eu sinto dos museus. Muito frios… 
 
Eu acho que vai… vai da percepção de cada um… porque… pronto, o museu… nós ouvimos 
falar do museu, nós não vemos, automaticamente, ah… já não faz o sentido… prontos. Mas 
também, eu acho que depois, ah… no caso dos invisuais… tardios que... nós depois de… 
desenvolvermos aquela capacidade de… pronto, de interpretar melhor as coisas… acho que 
nos dão, outro… outro motivo, não é, para… e outra curiosidade para visitar um museu. Porque 
nós apesar de não vermos, só… pelo que ouvimos já poderemos ficar a saber muita coisa. 
 
Posso? 
 
Sim, sim, claro. 
 
Só queria dizer uma coisa, agora, uma vez que o Chico falou nos cegos tardios. Pela 
experiência… digamos o objectivo, digamos, não foi fazer esta experiência, mas resultou. Aqui 
há uns anos atrás, no Museu Soares dos Reis, quando eles tiveram uma exposição sobre o 
romantismo e abriram a exposição às pessoas cegas, inclusivamente permitiram… - e ainda 
permitem – que as visitas sejam acompanhadas e que se toque nas peças… 
 
Tem o meu exemplo, também, nesse caso… 
 
… com luvas, ah… é látex aquilo… aquelas luvas..? 
 
… de algodão.. 
 
… ou luvas de algodão, por causa de não oxidar as peças, e… e eles na altura – isto por causa 
do que o Chico disse – aconteceu uma coisa muito curiosa. Houve meia dúzia de cegos que 
foram ver essa exposição – portanto, já lá vão alguns anos. E então chegaram a uma 
conclusão que foi a seguinte: os cegos, as pessoas que eram cegas de nascença, gostaram da 
exposição, mas… mas dirigiram mais a atenção para as explicações sobre a época romântica, 
para as explicações que receberam sobre o romantismo… 
 
… e em voz… 
 
… em voz. Mas em voz, repare, em voz, digamos, mas em voz ao vivo, não é… 
 
Sim, sim, sim. 
 
… com um guia, não é? Desenvolveram mais… Gostaram mais dessa parte, porque a pessoa 
que fez, que fez a visita era uma pessoa bastante… bastante informada. Se calhar conhece, a 
Drª Paula Azeredo. 
 
Sim, conheço muito bem. 
 
Pronto. E os outros, os cegos tardios, não se ligaram tanto nas explicações… do guia, mas nas 
peças em si. Tanto que acontece, aconteceu uma coisa curiosa. Uma das pessoas que foi, e 
que cegou com vinte e poucos anos, quando tocou num dos bustos que lá estava disse logo: 
este é o Alexandre Herculano! Pois, porque, digamos, conseguia projectar a imagem que tinha 
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das fotografias, do busto do Alexandre Herculano – dos livros, não é? – dos livros de literatura, 
ou dos livros de história, e conseguiu associá-la imediatamente ao… ao… ao… à fora, à forma 
que estava a tocar. 
 
E por que é que acha que e essa diferença? 
 
Lá está, é o que eu digo, depois de nós, ah… depois de nós conseguirmos, ah… portanto, ah… 
pronto, principalmente mentalizarmo-nos, ah da situação, não é?, da… da situação, ah… e 
depois começamos a recordar ah… as imagens, não é?, passadas, e daí conseguimos, ah… 
imaginar as peças quase exactamente como elas são, ou em ponto maior, em ponto mais 
pequeno, ou… não é? Ou… 
 
Portanto… ah… porque à partida… 
 
Eu… a mim aconteceu-me uma coisa curiosa… 
 
Conte… conte a sua experiência, era isso que eu ia dizer… 
 
É. Eu… eu fui… eu não era uma pessoa para ver, não gostava. A escultura para mim não me 
dizia nada. Eu olhava para as peças, as pessoas diziam que eram bonitas e eu não ligava, 
para mim aquilo era um pedaço de pedra! 
 
Cegou tardiamente? 
 
Exactamente, ceguei aos vinte e dois. E… o ano pa… este ano, fui ao Museu Soares dos Reis 
e tive a experiência de tocar nas peças e vim de lá a adorar aquilo! Quando via não gostava e 
quando… tocar nas peças, sentir os pormenores todos, passei a ver de maneira diferente! E a 
compreender melhor o porquê das pessoas gostarem tanto daquelas obras de arte. 
 
Porque adquirimos… 
 
Com… com a visão dificilmente se apercebem as coisas… 
 
… é!... é isso. 
 
Claro. 
 
E… e mesmo.. 
 
Aprendemos a usar mais a mente e ensinamos a mente à… às visões… ah… às memórias 
 
É, depois acontece uma coisa… é que quem já viu… pois.. 
 
… não! Não tem nada a ver com memórias!... 
 
Pois… 
 
… eu simplesmente senti aquilo dentro de mim, mesmo, como nunca senti com a visão! 
 
E que... e também há outra coisa. Quem já viu tem outra possibilidade de... digamos, fabricar 
imagens visuais. Quem nunca viu não tem essa possibilidade. 
 
Portanto, não estabelece o paralelo entre aquilo que vê e aquilo que sente. 
 
Embora, ah.. não ‘tou dizer que a pessoa não possa apreciar as peças pelo menos. Porque 
realmente a pessoa pode apreciar as peças. Mas, ah… o tipo de... de, digamos, contacto 
com… com… com a peça, apesar de serem os dois através do tacto, é completamente 
diferente.  
 
… falta uma construção mental… 
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Eu por acaso, lembro-me da Carla ter dito isso quando lá estávamos, quando saímos de lá… 
 
Isso é uma referência curiosa, de facto! 
 
… e lembro-me de ter dito isso! 
 
Eu nunca, nunca me puxou mesmo nada! 
 
… é um desperdício dos outros sentidos! 
 
Ai é? 
 
(Riem) 
 
Eu era uma pessoa que não lia um livro e agora… vou mais depressa… 
 
É normal, é normal… 
 
… e agora, eu.. eu mal cheguei aqui… eu, por exemplo… 
 
É normal que num museu você desperdice os sentidos! 
 
Eu, por exemplo, eu nunca tive jeito para o barro, quando via, embora tivesse tentado. Eu 
nunca tive jeito para o barro e hoje faço qualquer peça, ah… e se for preciso vou mesmo aos 
pormenores, tipo, ah… os joelhos, tipo ah… colarinhos, ah… tipo isto ou aquilo… 
 
É curioso, eu estava, ah… eu estava  ouvi-los, relativamente ao museu, e… que 
consideram monótono, que consideram estático, escuro... e... quando nós às vezes 
pensamos, pensamos internamente nos museus em termos de acessibilidade, pens… 
temos sempre uma grande preocupação de não haver obstáculos no caminho, de… de… 
os caminhos não serem particularmente sinuosos, de haver formas de… orientar… a 
nossa preocupação é também o acesso, é chegar lá. E é curioso que a primeira 
referência que fizeram foi aos conteúdos expositivos ou à forma como se sentem no 
museu. Isso significa que não... não encontram grandes barreiras no acesso, ou seja, 
que a questão do acesso já está mais… já estará mais resolvida? 
 
Sim, eu acho que sim. 
 
Sim. 
 
Estamos é habituados a andar no exterior (riem). 
 
Eu acho que a Carla tem razão! Sabe, é que nós ao irmos a um museu é mais com o objectivo 
de ir ver as peças. E… o acesso, como já estamos, quer dizer, habituados… 
 
… é o nosso dia a dia… 
 
E nós quando saímos daqui ás cinco horas, se formos ali para Santa Catarina… qualquer 
museu é… é um paraíso comparado com aquilo… 
 
(riem todos) 
 
É engraçada essa referência porque é sempre a nossa primeira preocupação, nos 
museus, é sempre a questão de… de ter obstáculos no caminho, que as coisas sejam… 
 
Às vezes conta mais um bom guia e… e o ambiente em si do que… Por exemplo, eu também 
fui ao Oceanário, nós não vimos lá peixe nenhum, nem podíamos tocar nos peixes, nem nada. 
Só que o guia era impecável, descrevia as coisas de uma maneira tão boa, tinha… peças em 
plástico a mostrar o… os caranguejos, os tubarões, dentes de tubarão… E ele conseguiu 
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manter – quantas pessoas? Para aí umas vinte pessoas – três horas e tal atentas àquilo e… 
gostar daquilo, e… 
 
… e não querer sair de lá… 
 
… não querer sair de lá de dentro! Isso também conta muito! 
 
Claro! 
Eu não estava a dizer que os museus só se preocupam com o caminho de acesso. 
Estava a dizer que é sempre a primeira preocupação é não ter… é não criar dificudades 
de acesso... para todos os públicos. 
 
A maioria das vezes é chegar ao museu. Exteriormente. 
 
É o exterior, não é? E em relação a… a… quando vão ao museu, ah… Já me disseram 
que, de um modo geral, vão acompanhados. Preferem ir e grupo ou acompanhados 
familiarmente, ou com um grupo de amigos? Qual é a forma que gostam mais de ir, 
quando vão, por exemplo, no âmbito da acção de formação? 
 
Pessoalmente prefiro ir em grupo. 
 
Eu prefiro ir em grupo. Sempre dá para falar e trocar opiniões. 
 
É muito importante aquilo que é verbalizado! Ah.., e portanto, ah…aquilo que inicialmente 
dissemos, também, que é, ah… a forma como nós vemos as coisas, ah… é diferente da forma 
como vê… melhor, se calhar ver aqui, não… mas como percepcionamos as coisas, é diferente 
da forma como o normal visual percepciona! Exactamente aquilo, como a Carla disse, quando 
via as esculturas não… pronto, era qualquer coisa que não… não lhe despertava interesse. A 
partir do momento que começou a ver de outra forma, ah… começou a trazer-lhe outro… outro 
interesse. E portanto, nós quando estamos com um grupo que partilha da mesma, das mesmas 
experiências que nós e da mesma forma de percepcionar, ah… pronto muitas vezes também 
nos ajuda a, não é?, a… a novas descobertas através dos nossos… através dos sentidos que 
nós utilizamos para.. para observar, não é? Eu… 
 
Mas aqui estava a dizer que gostava de ir num contexto familiar não era? 
 
Sim, porque eu já tive uma experiência de… com o meu… foi com o meu cunhado e… Não foi 
num museu, propriamente, foi numa colectividade de… onde a entrada da colectividade 
apresentava uns quadros. Portanto, e da maneira como o meu cunhado me revelou, ah… 
prontos, as imagens, não é?, eu, eu, da maneira como ele me transmitiu, eu ainda consegui 
imaginar mais bonito do que o que propriamente eram! Portanto, eu acho que também, não sei 
se alguém já se apercebeu disso, mas como nos… nos revela uma paisagem, pronto, ou um 
quadro, neste caso, nós, como já vimos, podemos imaginar as coisas ou de forma pior, ou de 
forma melhor, mas… no meu caso, consegui… imaginar melhor do que, se calhar não é?,mais, 
com mais realce do que propriamente a ver. 
 
E se… alguma vez pensam, por exemplo, entrar num museu sozinhos? Visitar um museu 
sozinhos, porque passaram à beira, porque resolveram ir? 
 
Sim. 
 
Não… 
 
Sim, quer dizer, eu uma vez fui… 
 
Eu não. 
 
… eu uma vez fui… 
 
Eu acho que sozinho não tem tanto interesse! 
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Quem está connosco também está habituado a, pronto, sabe quais são as nossas 
necessidades, não é, de saber as coisas ao pormenor, não é? 
 
De um modo geral toda a gente gosta de ir acompanhado, não é? 
 
Não, porque é assim… 
 
Oh, Ana Paula, desculpa só… a Isabel, porque ela ia dizer qualquer coisa, não ias, Isabel? 
 
Estava a dizer que sozinha, visitar um museu sozinho não tem tanto interesse como se fosse 
em grupo. Uma pessoa não pode trocar ideias, ah… torna-se… se gosta daquilo, se não gosta. 
Trocar opiniões. Eu acho que, em grupo, pelo menos é a minha opinião pessoal. Eu gosto mais 
em grupo. 
 
Gosta mais com um guia do museu ou só o grupo? 
 
Sim, um guia do museu. 
 
E em relação à… 
 
Aliás, aliás… desculpe só uma coisa. Não se importa? A Isabel ia dizer alguma coisa em 
relação à… 
 
Não, nada… 
 
Eu acho que o mais importante, já agora, é ir, ir acompanhada, não de A, B ou C. É ir 
acompanhada por uma pessoa que nos saiba transmitir aquilo. Eu vejo, mas antes não dava 
valor nenhum àquilo que via e agora dou valor àquilo que não consigo ver. E eu acho que é 
muito bom nós termos uma companhia, porque… que perceba do que nos está falar, tipo guia, 
entre aspas, ou uma pessoa nossa conhecida, nosso amigo, nosso colega. Que nos saiba 
explicar e contar a história daquela peça ou daquele quadro. Acho que é mais interessante do 
que ir sozinha. 
 
E que me possa responder às perguntas? 
 
E que me possa, possa responder às perguntas. E que me saiba ensinar a história daquela 
moldura, ou de qualquer obra que seja. Que me saiba explicar a história daquela, daquela… 
 
Alguém que saiba caracterizar as coisas, pronto. 
 
Exacto. 
 
Em relação à… à informação. Têm acesso regular à informação, de m modo geral das 
actividades culturais e dos museus em particular ou, ou não? 
 
Não. 
 
Nem por isso, nem por isso. 
 
Normalmente não. Geralmente dá no canal Dois, mas aí como é, acho eu, já cheguei a ver. 
Mas é muito difícil… 
 
Não passa tudo… 
 
… ver esse tipo de programas e depois também passa em legendas, muitas das vezes e é 
complicado ler as legendas. 
 
E também não são seguidos. 
 



Museus: Objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 254 

E depois eu vou lá buscar um papelzinho para ver… como fui à Casa da Música, queria ver um 
concerto e… não tenho ninguém para me ler um coisa daqueles. 
 
Hoje em dia, se a informação dos museus e de casas de espectáculos tivesse disponível na 
Internet em sites acessíveis… O site também para estar acessível não é forçoso que seja feio. 
Pode ser bonito na mesma. Isso se calhar facilitava-nos bastante as coisas. Porque a maior 
pare das pessoas, pelo menos, que estão aqui a fazer formação… a Sandra talvez ainda não, 
mas os outros conseguem consultar páginas na Internet… Se calhar era uma forma… 
 
A Internet é uma das formas que utilizam para receber informação? 
 
É. 
 
Eu é. 
 
O resto da informação… 
 
É da, é por exemplo a forma em que não estamos dependentes de terceiros. 
 
É. Também para um cego a alternativa seria o Braille ou o áudio. Não estou a ver a serem… a 
ser produzida a informação das actividades do museu em Braille, ou a estar em áudio. É 
chegar lá… 
 
Se for uma… se for uma exposição permanente, não é? Portanto, há museus que têm 
exposições permanentes e depois têm exposições temporárias. Fazer os guias para as 
exposições permanentes, isso é relativamente fácil porque aquilo mantém-se, não é? 
 
Claro! 
 
Fazer um guia em Braille, atempadamente, para uma exposição que vai durar um mês ou dois, 
isso é muito complicado. Portanto, a Internet, nesse aspecto, seria… 
 
Eu penso que devia haver um site que coordenasse toda essa informação. Que uma pessoa 
pudesse, sei lá, escolher… uma cidade e que a partir daí conseguisse ter as ligações para todo 
os museus, por exemplo. 
 
Saber, eu vou ao sítio tal, o que é que eu posso lá ver, não é? 
 
É assim: para chegar ao museu eu também tenho… que saber o nome do museu para meter 
no motor de pesquisa. Se não souber posso… pode existir um museu vinte anos na minha 
cidade e eu nem sequer saber que ele lá está! Se existisse uma espécie de um site guia onde 
tivesse essa informação referenciada, era ideal. Era criado um museu novo, era inserido ali e 
eu sabia que esse museu, a partir daquela data, existia. 
 
Passava a ter acesso a essa… a essa informação. 
 
Sim. 
 
Eu não sei se querem acrescentar mais alguma coisa? Da minha parte, eram estes 
tópicos que trazia. 
 
Eu queria acrescentar uma coisa. 
 
Sim, claro que sim. 
 
Eu era só por causa daquela parte, em relação aos guias. Ah… eu acho que se caiu um 
bocado, quando se fala em questões de acessibilidade, eu acho que se caiu um bocado no 
oposto. E tentar que as pessoas façam tudo sozinhas. Inclusivamente que se visite um museu 
sozinho. Que tenha a possibilidade, digamos, prática e técnica, de conseguir ir visitar o museu 
sozinho. Mas isso não, não tem… Quer dizer, quanto a mim e pelas opiniões que se deram 
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aqui também - não tem… não tem interesse, portanto. Aqui há… acho que foi há um ano e tal, 
não foi? Que esteve aí a exposição do Titanic? Eles tinham um roteiro, em CD, e então 
entregavam ás pessoas que iam ver a exposição e uma pessoa ia ouvindo o C e a percorrer a 
exposição. A exposição foi visitada por alguns grupos de pessoas cegas e amblíopes, e na 
altura o que pedimos é que a visita fosse guiada por um guia mesmo. Porque mesmo o 
discman não é prático, porque pára, depois toca na peça, depois volta outra vez, depois já não 
está no sítio, depois a pessoa sem querer já desligou, depois volta a começar… é um bocado 
complicado. E então, o que e, o que é que se fez. Nós… ouvimos, trouxemos um CD de lá. 
Ouvimos primeiro, fizemos duas sessões para ouvir o conteúdo, para as pessoas que 
quisessem ouvir o conteúdo do CD. Repare, o conteúdo do CD estava extremamente bem feito 
em termos de descrição, uma pessoa conseguia ver, digamos, a exposição inteira. E depois, 
quando fomos à exposição, já tínhamos ouvido o conteúdo do CD e depois tivemos um guia 
fantástico, que sabia tudo e mais alguma coisa sobre o Titanic, e que nos respondeu a 
perguntas. Portanto, para pessoas cegas e amblíopes é mais prático ter um guia do que, que… 
porque a visita individualmente… e depois, repare, há outra coisa, eu individualmente como é 
que eu vou… Quando digo individualmente, não digo sozinho, digo por exemplo duas ou três 
pessoas cegas. No meu caso, a minha mulher também é cega. Nós se formos a um museu e, 
ah…, os dois sozinhos, não é?, é óbvio que chegamos lá e não está ali uma pessoa à nossa 
espera para nos conduzir através de uma visita... Não somos um grupo, somos dois. Portanto, 
é um bocado… é um bocado mais complicado. E por outro lado acabamos por nem sequer tirar 
proveito nenhum da exposição, porque não… se quisermos perguntar alguma coisa, se 
tivermos alguma dúvida, se tivermos alguma questão mais, não temos a quem. Porque a 
cassete está sempre a andar, ou o disco está sempre a andar, não é? Portanto, eu acho que 
se tentou passar um bocado para o outro lado da acessibilidade. Tudo acessível “e agora vais 
sozinho!” Sim, mas se eu não quero ir sozinho, por que é que eu hei-de ir sozinho?… 
 
E acho que a questão do lado dos museus é que a opção passe para o visitante. Ou seja, 
eu não é o museu que decide, “que estas pessoas podem ir quando querem e estas 
pessoas só vão em grupo com marcação”. Eu aço que a preocupação dos museus é 
esta. Todos os visitantes que quiserem uma visita acompanhada, marcam no museu e 
têm essa visita sempre com guia. Mas se lá quiserem ir sozinhos, ou se quiserem lá 
entrar no dia que lhes apetece, também o podem fazer. Julgo que é essa, que é mais esta 
preocupação. Juntar as duas coisas, as duas possibilidades. 
 
Precisamente, esteve aqui há tempos no Mercado Ferreira Borges, na Alfândega, uma 
exposição sobre dinossauros. Eu penso que estava cá também o Prof. Galopim de Carvalho. 
 
No Palácio de Cristal. 
 
Não, foi uma anterior. Foi uma no Mercado ferreira Borges, foi uma espanhola, sobre 
dinossauros. E vou-lhe dizer uma coisa: pelo menos para mim, essa exposição foi fantástica! 
Eu na altura fui com a minha mulher e os meus dois sobrinhos, ah… e eles acabara por ter 
uma aula de duas horas, muito interessante. Lá está, por que foram connosco e nós marcamos 
a visita acompanhada com isso e fomos com eles fazê-la. Agora, de outra forma é um bocado, 
é um bocado complicado. E também há outra coisa, às vezes nos museus também falta um 
bocadinho, ah… digamos, de sensibilidade da parte dos museus para distinguir quais são as 
peças que se podem ou não se podem tocar. É óbvio que há peças que não pode ser tocadas. 
Compreendemos. Mas, em determinadas circunstâncias, por exemplo, no caso do, do Soares 
dos Reis, no caso também dos Transportes e Comunicações... no Museu dos Transportes e 
Comunicações, sabemos que não podemos tocar nas peças todas, mas podemos tocar 
nalgumas, com luvas. Quer dizer, acho que… Digamos, se estamos a falar de peças muito 
frágeis, isso é óbvio que é impossível, não é? Ninguém pode evitar estragar uma peça dessas 
ao tocar. Agora em relação a outras peças se calhar era importante os museus terem essa 
abertura. 
 
Até porque é um tocar para ver. Não é um tocar para mexer, e um tocar para ver. 
 
É, é. 
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Mas há também, exactamente à semelhança do que a Carla disse relativamente ao Oceanário, 
podiam usar réplicas, mesmo… não é? Por que descrever uma forma ou tocar uma forma é 
completamente diferente, não é? E portanto, ah… claro que muitas das coisas que ele nos 
mostrou eram de plástico, eram… não era, ah… exactamente, ah… digamos, o.. o.. 
 
… a textura… 
 
… não era exactam… não era nem um peixe, ah… como é que se diz? Embalsamado, nem, 
nem coisa do género, não é? Mas, por exemplo, tinha aqueles caranguejos e isso, aquilo, 
aquilo era em plástico, não é? Temos consciência de estarmos a tocar, estarmos a tocar num 
objecto de plástico. Mas ficamos com a noção da forma, de todos, de todos os… 
 
… dos elementos todos.. 
 
.. que compõem aquela espécie, não é?  
 
Apesar de não serem reais. 
 
Inclusivamente, ah… na parte dos, dos pinguins, usaram penas de pato, não era mesmo do 
pinguim. 
 
Meteram em cima de m iceberg para fazer a diferença do calor… 
 
… exactamente, o pêlo das, das lontras, não era mesmo elo de lontra, mas nós ficamos 
esclarecidos, não é? ah… e portanto, acho que, acho que seria um recurso interessante, ah…, 
porque nós sabemos que há imensos, imensas peças que não se podem tocar, não é? Mas 
tocar-lhe era uma ajuda fantástica! 
 
Há muitas peças que também, elas próprias não deviam estar expostas porque basta a 
luz… 
 
… a luz, exacto… 
 
... para as degradar, não é só o tocar que degrada as peças, é também estar exposta… 
 
Sim, sim, sim. 
 
… a luz, ter luz para que possa ser vista com os olhos, ou que possa ser tocada, são 
formas de degradação. Não é só pôr a mão que estraga a peça, não é? E ás vezes pode 
haver aqui soluções de compromisso, não é? 
 
Não sei se têm mais algumas perguntas… Se não da minha parte, eu agradeço-vos 
imenso a disponibilidade. Foi muito útil para, para o meu trabalho que é só tentar 
perceber como é que nós nos museus podemos ser melhores profissionais, para 
corresponder as necessidades dos nossos visitantes, de todos os nossos visitantes. Só 
o podemos fazer se conhecermos bem quem é o nosso público, os nossos públicos. E é 
exactamente isso que eu estou a tentar fazer. E por isso a vossa ajuda foi muito 
importante.  
 
Só vou desligar o gravador… 
 
Alguém quer…? 
 
Não, eu só quero deixar a minha disponibilidade, quando quiserem esmiuçar alguma questão, 
ah… posteriormente. 
 
Muito obrigada. 
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Análise de conteúdo 

Anexo CV 

 
1.Análise temática de avaliação 
 
Unidade de 
contexto 

Unidade de registo Associações  Nº 
Palavras 
usadas 

Nº 
ocorrências 

Descansar Gostar 
Música Ouvir 
Passear Ver  
Sair com o filho Passear 
Discoteca Ir 
Jantar fora Visitar 
Namorar  
Televisão  
Teatro  
Cinema  

 
 
 
 
 

Tempo livre 

Museus  

 
 
 
 
 
29 

 
 
 
 
 
1 

Trabalho - - - - 
Música Acompanhados 
Espectáculo Sentido 
Cinema Ouvir 
TV Distrai  
Teatro Desperta 
Peça Vivo 
Colectividade Absorver 
Literatura Movimento 
História  Expressão  

Actividades 
culturais 

 

Livro   

25 1 

Exposição Dependente 
Exposição 
permanente 

Terceiros 

Exposição 
temporária 

Questões 
económicas 

Peças Mobilidade 
Acessibilidade Disponibilidade 
Acesso Monótono 

Guia Buracões 

Museu Nacional 
Soares dos Reis 

Escuro 

Museu Transportes 
e Comunicações 

Completamente 
perdido 

Casa da Música Estáticos 
Oceanário Parados 
Escultura Silenciosos 
Obras de arte Sentir 

História Fala de dinâmica 

Actividades Tocar 

Réplicas Ver 
 Nada à minha volta 
 Frios 
 Usar a mente 

Museus 

 Ouvimos falar 

98  
32 
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 Tacto 

 Não vemos 

 
Fabricar imagens 
visuais 

 Não faz sentido 

 Apreciar 

 Interpretar 

 Contacto 

 Curiosidade 

 Saber muita coisa 

 Experiência 

 Explicações 

 Projectar 

 Voz ao vivo 

 Mentalizar 

 Recordar 

 Construção mental 

 
Desperdício de 
outros sentidos 

 Ambiente 

 Descrever 

 Grupo 

 Trocar opiniões 

 Fazer perguntas 

 Responder a 
perguntas 

 Percepcionar 
 Despertar o 

interesse 
 Transmitir 
 Imaginar 
 Realce 
 Dar valor 
 Necessidades 
 Partilha 
 Paraíso (de acesso 

físico) 
 Recursos 
 Acompanhamento 
 Ajuda 
 Abertura 
 Sensibilidade 
 (não) tirar proveito 
 Aula viva 
Legendas Muito difícil 
Internet Ver 
Sites acessíveis Complicado ler 

Informação 

Canal Dois Ler 

 
 
25 

 
 
4 
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Papelzinho Não são seguidos 
Braille Facilitar 
Áudio Feio (sites) 
Motor de pesquisa Bonito (sites) 
Informação 
referenciada 

Acessíveis (sites) 

Site guia Consultar 
Roteiro Não estar 

dependente de 
terceiros 

CD Conteúdo  
Discman  
Cassete  
Disco  

  

 
 
 

Anexo CVI 

 
2. Análise de conteúdo formal de expressão 
 

Unidade de registo Qualificadores  Unidades de contexto 
Descansar  
Ouvir música  
Passear  
Sair com filho  
Discoteca  
Jantar fora  
Namorar  Conta  
TV  
Teatro  
Cinema  Fora de moda 
Museus  Dependente 

Tempo livre 

Espectáculo   
Eventos   

Vivo  
Desperta  
Absorve  
Movimento 

Teatro 

Expressão  
Peça  

Actividades culturais 

Necessidades  
Permanente  
Temporárias  
Fantástico  

Expor 

Muito interessante 
Experiência  

Dependente 
Perdido 
Muito estático 
Falta de dinâmica 
Muito silencioso 
Monótono 
Escuro 
Frios 

Museus  
 
 

Obra de arte 

Museus 
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Visões 
Memórias 
Associações 
Completamente 
diferente 

Tacto   
Construção mental  
Imagens visuais  
Acesso Habituados  
Guia  Fantástico 
 Bom 
 Impecável 
 Interessante 
Peças Frágeis 
Verbalizado Importante  
Legendas Complicado  
Papelzinho  

Muito difícil 
Informação  

Referenciada  
Internet  Não estar dependente 

Acessível 
Feio Site 
Bonito 

Braille  Muito complicado ter 
Áudio  Não é prático 
 Um bocado complicado 

Ideal 
Caiu no oposto Acessibilidade 
Interesse  

Informação  

 
 

Anexo CVII 

 
3. Análise de conteúdo estrutural de co-ocorrência 
 

Unidade de contexto Unidades de contexto 
Tempo livre 
Actividades culturais 

Tempo livre 

Museus  
Trabalho - 

Museus Actividades culturais 
Actividades culturais 
Actividades culturais 
Museus  
Tempo livre 

Museus 

Informação  
Informação  
Museus  

Informação 

Actividades culturais 
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9. Grupo de terceira idade 

Caracterização do grupo 

Guião 

Transcrição 

Análise de conteúdo 
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Caracterização sociográfica do grupo  

Anexo CVIII 

 

 
Nº total de elementos  
 Sexo feminino 16 
 Sexo masculino 2 
 
Idades: + 65 anos 
 
Estado civil 
Solteiro(a) -----------------------  elementos  
Casado(a) -----------------------  elementos     
União de facto ------------------  elementos     
Divorciado(a)/separado(a) --- elementos    
Viúvo(a) --------------------------- elementos      
NR ---------------------------------- elementos       
 
Residência (concelho e localidade):  
Matosinhos 
 
Nacionalidade/naturalidade  
Portugueses 
 
Nível de escolaridade 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino ou com 1º ciclo ------- 18 elementos   
Entre 1º Ciclo e 2º Ciclo do Ensino Básico -------------  elementos  
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)  ----------------  elementos   
Ensino secundário (12º ano) -------------------------  elementos    
Bacharelato ------------------------------------------------------ elementos     
Licenciatura -----------------------------------------------------  elementos     
Pós-graduação -------------------------------------------------- elementos     
Mestrado ---------------------------------------------------------- elementos     
Doutoramento ---------------------------------------------------- elementos    
NR ------------------------------------------------------------- elementos     
 
Nível de escolaridade do cônjuge, caso seja casado(a) 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino ou 1º ciclo ---17 elementos   
1º Ciclo do Ensino Básico (4ª classe) ------------------------- elementos   
2º Ciclo do Ensino Básico (preparatória) --------------------- elementos   
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)  --------------------- elementos   
Ensino secundário (12º ano) ------------------------------ elementos    
Bacharelato ---------------------------------------------------------- elementos     
Licenciatura ------------------------------------------------------- 1 elementos (professor)   
Pós-graduação ----------------------------------------------------- elementos     
Mestrado ------------------------------------------------------------- elementos     
Doutoramento ------------------------------------------------------- elementos     
NR ---------------------------------------------------------------------- elementos    
  
Nível de escolaridade do pai 
Sabe ler e escrever (?) sem grau de ensino ------18 elementos   
1º Ciclo do Ensino Básico (4ª classe) ----------------- elementos   
2º Ciclo do Ensino Básico (preparatória) -------------- elementos   
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)  -------------- elementos   
Ensino secundário (12º ano) ------------------- 15 elementos    
Bacharelato --------------------------------------------------- elementos     
Licenciatura --------------------------------------------------- elementos     
Pós-graduação ----------------------------------------------- elementos     
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Mestrado ------------------------------------------------------- elementos     
Doutoramento ------------------------------------------------ elementos     
NR --------------------------------------------------------------- elementos     
  
Nível de escolaridade da mãe 
Sabe ler e escrever (?) sem grau de ensino -------18 elementos    
1º Ciclo do Ensino Básico (4ª classe) ------------------- elementos    
2º Ciclo do Ensino Básico (preparatória) --------------- elementos    
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano) --------------- elementos    
Ensino secundário (12º ano) -------------------- 15 elementos     
Bacharelato ----------------------------------------------------- elementos     
Licenciatura ----------------------------------------------------- elementos     
Pós-graduação ------------------------------------------------- elementos     
Mestrado --------------------------------------------------------- elementos    
Doutoramento --------------------------------------------------- elementos     
NR ------------------------------------------------------------------ elementos    
           
Condição perante o trabalho  
Trabalho ---------------------------------------------------------------  elementos    
Ocupa-se das tarefas domésticas e nunca trabalhou ------- elementos  
Ocupa-se das tarefas domésticas mas já trabalhou --------  elementos  
Estuda ------------------------------------------------------------------- elementos    
Estuda e trabalha ----------------------------------------------------- elementos    
Reformado(a) ---------------------------------------------------------- elementos    
Desempregado(a) ---------------------------------------------------- elementos    
A frequentar curso de formação profissional -----------------  elementos  
À procura do 1º emprego ------------------------------------------- elementos    
Incapacitado para o trabalho -------------------------------------- elementos    
Inactivo(a) -----------------------------------------------------------18 elementos (reformados)  
Serviço militar obrigatório ------------------------------------------ elementos    
Outra situação. Qual? ------------------------------------ / -------- elementos  
 
Situação na profissão 
Patrão com mais de 10 trabalhadores ao serviço ------------ elementos   
Patrão com menos de 10 trabalhadores ao serviço --------- elementos   
Trabalhador por conta própria ------------------------------------ elementos    
Trabalhador por conta de outrém ----------------------------- 2 elementos    
Trabalhador familiar não remunerado -------------------------- elementos    
Outra situação. Qual? ----------------------------- / --------------- elementos  
NR ------------------------------------------------------------------------ elementos    
 
Profissão  
 
Possui algum tipo de deficiência física, dificuldade motora ou outra?  
3 cegos; 1 esclerose múltipla (em cadeira de rodas)
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Guião 

Anexo CIX 

 
Características da entrevista:  
Entrevista de grupo, semi-directiva e centrada, gravada 
Tema: Visita a museus. 
Públicos: Grupo de terceira idade 
Duração: c. 32 min. 
Entidade de Enquadramento: CATI – Centro de Apoio à Terceira Idade (18 elementos) 
 
 
I. Práticas Culturais 
 
Participação / não participação 
 

Como gostam de ocupar o tempo, que ocupações procuram? 
Costumam participar em actividades culturais? 
Quais? 
 
SIM NÃO 

Tópicos 

Que tipo de actividades culturais mais 
procuram (teatro, concertos, exposições, 
conferências, cinema, dança, outras – 
quais)? 
Com que frequência (uma vez por 
semana, por mês, uma a duas vezes por 
trimestre, por semestre, uma vez por 
ano...)? 
O que procuram nessas actividades? O 
que os fazem optar por essas e não outras 
actividades? O que mais apreciam em 
actividades culturais (qualidade e conforto 
dos espaços, originalidade, temas 
tratados, qualidade, reflexão que lhe 
proporciona, entretenimento, outros – 
quais)? 

Por que razão não costumam participar 
em actividades culturais (os 
temas/actividades não lhes interessam, 
preços das entradas, desinteresse por 
actividades culturais, falta de informação, 
localização, horários, dificuldades de 
acesso, falta de tempo, outros – quais)? 

Objectivos Identificação e caracterização de (eventuais) práticas culturais. 
Identificação da frequência dessas práticas culturais. 
Identificação dos factores responsáveis pelas selecções efectuadas. 
Identificação dos factores responsáveis pela ausência de práticas culturais. 

 
Acesso à informação 
 
Tópicos De que forma têm habitualmente conhecimento das actividades culturais  (pelos meios 

de comunicação social (TV, rádio, jornais – quais), publicidade, cartazes, folhetos, 
desdobráveis, convites, correio, mail, newsletter, sites, amigos, familiares, colegas...)? 

Objectivos Identificação do tipo de acesso à informação e dos respectivos canais de informação. 
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II. Visita a Museus 
 
Visita / não visita 
 

Costumam visitar museus? 
Em que contexto visitam/visitaram museus? 

SIM NÃO 

Tópicos 

Com que frequência visitam museus (uma 
vez por mês, trimestre, semestre, ano, 
menos de uma vez por ano...? Quando, 
em que momentos visitam mais vezes 
museus (férias, fins de semana, feriados, 
semana...)? 
Quando visitaram um museu pela última 
vez (há uma semana, mês, três meses, 
ano, mais de um ano...)? 
Em que contexto, com quem (cônjuge, 
companheiro, namorado, amigos, colegas, 
filhos, família...)?  
 

Que razões vos levam pessoalmente a 
não visitar  museus (temas não 
interessam, preço das entradas, 
localização, horários, falta de informação, 
desconforto do espaço, dificuldade de 
estacionar, é aborrecido, é velho, 
dificuldade de acessos, qualidade das 
exposições, não entender as exposições, 
sentir que não é para nós, falta de tempo, 
outros – quais)? 
Em que contexto gostariam de visitar um 
museu (com amigos, colegas, familiares, 
companheiro/namorado/cônjuge, filhos, 
para participar numa actividade específica, 
não gostaria, outros – quais)? 

Objectivos Identificação e caracterização da visita a museus. 
Identificação dos motivos ou factores responsáveis pela não visita a museus. 

  
Motivações para a visita 
 
Tópicos O que mais apreciam num museu (tema tratado, qualidade dos conteúdos/exposição, 

acolhimento, originalidade, novidade, conforto do espaço, lazer, reflexão que lhe 
proporciona, aprendizagem, encontrar pessoas amigas/conhecidas, outros – quais)? 
Com quem costumam ir a museus (cônjuge, companheiro, namorado, amigos, 
colegas, filhos, família...)? 
Que tipo de museus preferem visitar (arte, arte sacra, arqueologia, etnografia, 
regionais, ciência e técnica, casas-museu, outros – quais)?  
Que impressões ficaram da visita ao(s) museu(s) que visitaram? 

Objectivos Identificação das motivações para a visita ao museu. 
Caracterização dos factores mais marcantes da visita a um museu. 
Identificação de factores que poderão influenciar negativamente a visita. 

   
 
Acesso à informação 
 
Tópicos Como têm habitualmente acesso à informação dos museus e das suas actividades 

(pelos meios de comunicação social (TV, rádio, jornais – quais), publicidade, cartazes, 
folhetos, desdobráveis, convites, correio, mail, newsletter, sites, amigos, familiares, 
colegas...)? 

Objectivos Identificação do tipo de acesso á informação e dos canais de informação. 
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Condicionantes 
 
Tópicos Que factores consideram levar as pessoas a não visitar museus (qualidade dos 

conteúdos/exposições, tema tratado, acessibilidade, originalidade, moda, conforto do 
espaço, acolhimento, preço da entrada, novidade, lazer, aprendizagem, reflexão que 
proporciona, falta de tempo, falta de apelo, outros – quais)? 
Na v/ opinião, o preço da entrada tem (muita ou pouca) influência na visita aos 
museus? 

Objectivos Identificação da percepção dos factores que condicionam ou podem condicionar a 
visita a museus. 
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Transcrição  

Anexo CX 

 
Entrevista Grupo da terceira Idade 
Local CATI – S. Mamede Infesta 
Nº 
entrevistados 

18 

Data 3 de Julho de 2006 

 
 
Ia começar por perguntar o que é que gostam de fazer nas vossas ocupações, no vosso 
tempo livre? Quais são as coisas de que gostam? O que é que vos agrada fazer? 
 
Eu gosto de conversar… Sinto-me bem na união entre as outras pessoas, a falar com as outras 
pessoas eu sinto-me bem. 
 
… de conversar… 
 
… de passear… 
 
… gosto… eu gosto de realizar qualquer coisa juntos, de tudo um pouco… 
 
E mais? 
 
Faço aquilo que eu saber, que eu possa fazer… 
 
E o que é que habitualmente fazem, por exemplo ao fim de semana? Ou o que é que 
geralmente fazem para ocupar o tempo, para… que vos divirta, que vos saiba bem? 
 
Gosto muito de conviver. 
 
Ao fim de semana… no fim de semana estive a… 
 
Gosto muito de passear. Gosto muito de música de folclore… 
 
E costuma ir ver espectáculos de folclore? 
 
Gosto muito de cantar, dançar… 
 
… de animação… 
 
… de animação! Eu gosto de convívio. Gosto muito de todas essas coisas.  
 
E a senhora estava a dizer…? 
 
Estava a dizer que gosto de fazer desenhos. 
 
Desenhos?! 
 
Desenhos… mas é mesmo até daqueles no papel… E gosto de ajudar a minha filha – quando 
posso – a arrumar.. 
 
... a arrumar? 
 
… a arrumar a casa. Agora ao Domingo no Inverno… Costumamos dar uma voltinha, ao 
Domingo. Mas agora não temos ido, que o tempo está muito frio… 
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Chega o Inverno, não é?,  já não apetece tanto…  
 
… já não apetece… 
 
E… costumam… a senhora estava a dizer que gosta de folclore, que gosta de convívio… 
costumam…? 
 
Eu gosto, eu gosto de folclore! Isto não é tristeza para ninguém. 
 
Então costuma ir ver espectáculos? 
 
Vejo! Muito disto de revistas, de teatros, porque gosto imenso disso. 
 
E gosta de ir ao cinema, ao teatro..? 
 
Sim senhora! Quando a gente pode. 
 
Costumam ir? 
 
… nem sempre se pode ir, não é verdade? Mas sempre que posso vou. 
 
E, e a informação que…, por exemplo em relação ao folclore, ou em relação a outras 
actividades, onde é que têm a informação? Onde é que… como é que vos chega a 
informação? 
 
Isso vamos conhecendo pelas outras pessoas, também, que comentam, não é?. E dizemos 
umas às outras, não é verdade? 
 
E na televisão, na rádio, nos jornais…? 
 
… também é muito informativo. A nível de folclore, também, na rádio é muito informativo. 
 
E de teatro, de espectáculos…? 
 
A nível de teatro também. Sempre que posso gosto de teatro, ah… gosto de ver uma boa peça 
de teatro, gosto de ver… não me agrada qualquer coisa! Mas gosto de ver uma boa peça de 
teatro. Nos meus tempos livres gosto de ler, gosto de ouvir música, não vou muito – aqui como 
a minha colega – de folclore. Mas gosto de ouvir uma boa música. Ah, gosto muito de ler. Ah, 
gosto de ouvir se o programa da televisão for bom. São coisas que gosto muito. Mas gosto 
principalmente quando ler coisas a nível da nossa, da cidade, do pa… do nosso passado, de 
história! A ler também não me agrada qualquer livro! 
 
Ai é? Selecciona bem as suas leituras? 
 
Sim… gosto de… um conto que seja… que tenha princípio, meio e fim, e que não seja, não 
tenha, não muita fantasia, que não seja muito fantasiado. Ah… gosto de ler de história de 
Portugal, também gosto de ler. E tudo que me, tudo que me esclareça, porque a gente somos 
de certa idade, mas estamos sempre a aprender. 
 
Claro! Nós aprendemos sempre, não é? 
 
Exactamente. 
 
E em relação a museus? Gostam de ir a museus? 
 
Gosto imenso de ir a museus! Vou às vezes ao Museu de Serralves. 
 
Costuma ir ao Museu de Serralves? E o que é que mais gosta no museu? 
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Gosto… Está muito bonito aquilo. E então quando passeava com o meu marido, quando 
saíamos para o estrangeiro, não há museu que eu não visitasse. 
 
Ai é? Ia sempre ver museus? 
 
É! Sempre! 
 
E as outras pessoas, também costumam visitar museus? 
 
… igrejas, também. 
 
Igrejas, também? 
 
… monumentos… 
 
E as outras pessoas também? Também gostam de visitar museus? 
 
Eu também gosto muito de museus. Só que nós…nalguns casos, aqui no meu e de alguns 
colegas do lado… Infelizmente os museus, a maior parte dos nossos museus… 
 
... nós somos deficientes visuais. 
 
… nós são acessíveis para nós! Há muita coisa que nós… muitas vezes… 
 
… para a terceira idade, os museus são difíceis… 
 
… se houver um bom guia, que nos saiba muitas vezes explicar. Mas nós ficamos, tiramos uma 
dedução daquilo… 
 
… ficamos com uma imagem! 
 
… da imagem. Se não houver, a não ser que nos deixem – como aconteceu aqui com os 
nossos doutores Zé Manel, nos le… me levou à Figueira da Foz, e que tinha lá coisas que, 
portanto, que a gente pedia autorização e eles deixaram-me deitar as mãos, ah… aí sim, ainda 
fico mais… a gostar mais. Só que infelizmente isso nem sempre é possível. 
 
Eu a esse na… ai desculpe. 
 
Diga, diga, diga… 
 
Eu a esse não fui, porque não podia, mas tive pena. Mas fui em Maio, fins de Maio, ao Palácio 
de Queluz. Gostei muito. Ah, Convento de Mafra, Mosteiro dos Jerónimos. Fui à… Casa do 
Futuro. Gostei muito, também. Gosto muito desse tipo de passeios. 
 
… ao Cristo Rei, também. 
 
Eu já fui uma vez mas, muito… 
 
O senhor estava a dizer também que mesmo para a terceira idade há dificuldades nos 
museus? 
 
Muita dificuldade nos museus de acessos.  
 
… de acessos, principalmente. 
 
… É que não há, não há condições para entrarem pessoas deficientes nem de terceira idade. 
 
Mas os acessos, como? 
 
Poucas condições. 
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Mas que tipo de acessos? 
 
Acessos: escadarias e etecetera. 
 
Aquela escadaria muitas das vezes sem condições, é…  
 
… e devia de ser gratuito, também. 
 
… com os… degraus muito altos, ou até mal “acavacados”! 
 
… a escadaria… 
 
… e a escadaria toda mal… muito mal, ah… 
 
No outro dia fomos à Casa do Infante e… isso é difícil. Para nós não, para nós… subimos bem 
as escadas, quando existe uma pessoa … 
 
… é, nós fomos outro dia à Casa do Infante. 
 
E à Casa Guerra Junqueiro, também. 
 
Mas costumam…, e quando vão aos museus vão sozinhos, ou vão em grupo…? 
 
Acompanhados por uma pessoa amiga ou..Eu, com a nossa associação, que é a ACAPO, a 
dos cegos, … Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal… 
 
… ou a daqui… 
 
Aqui costumam também fazer muitas visitas a museus? 
 
Muitas não. 
 
Algumas vezes, quando vamos dar um passeio. Quando há passeios e passamos num museu, 
com certeza nós vamos, nós entramos, também. Se vamos no passeio… 
 
E mais ou menos com que frequência? 
 
Já fomos à Casa da Amália! E adorei. 
 
E vão, quê? Uma vez por ano, duas…? Três vezes por ano? 
 
Ora bem, os passeios aqui, nós mais são os da Câmara,… são dos vezes no ano… 
 
… duas vezes ao ano… 
 
Às vezes é um bocadinho mais longe, já fomos a Santiago de Compostela e agora já é um 
bocadinho mais fraco, já… 
 
… foi a Aveiro, este ano. 
 
Não fui, por acaso. 
 
Mas a senhora há pouco estava a dizer que, que os museus têm acessos difíceis para 
pessoas que têm dificuldade de visão, mas também para pessoas que tenham 
dificuldade de… 
 
… de se movimentar… 
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… de mobilidade. O que é que as outras pessoas acham? Que dificuldades é que sentem, ou 
não, ou não sentem, quando vão a um museu? Há assim alguma coisa que atrapalhe mais a 
visita? 
 
Eu gosto de ir sempre com os meus filhos, gosto de ir. 
 
Está mais habituada, mais familiarizada. 
 
E… por exemplo, em relação à visita ao museu. Já disseram que gostam de ir com 
pessoas amigas, ou com família, mas que também vão em grupo. Mas quando vão visitar 
um museu gostam mais de ter um guia, ou gostam de visitar só entre amigos, entre 
família? 
 
Um guia, eu acho que é indispensável… 
 
… um guia instiga… 
 
O Museu de Serralves agora parece que não tem, já. 
 
Tem, quando é marcado.  
 
Com um guia também é muito melhor. 
 
Preferem com guia? 
 
Ai eu prefiro. 
 
Mas só se for um bom guia! 
 
Já fui a Santiago de Compostela e nós…  
 
Nós com guia, ah… acho que compreendemos melhor, porque muitas vezes – e já não falo a 
nível de…, não falo a nível visual, mas muitas… muitas pessoas que vêem, ah… estão a ver e 
não chegam. Podem dizer “isto é muito bonito!”, mas não chegam a compreender daquela 
imagem, ou daquele quadro, ou daquela tapeçaria que estão a ver. 
 
São pessoas que dão valor, sem um guia não sabem explicar. 
 
… portanto, com um guia, acho que o guia está a explicar e faz com que a pessoa, ah… 
 
…entenda melhor. 
 
… entenda melhor! 
 
Acho que a senhora estava a dizer também que os museus deviam ser gratuitos. 
 
Eu acho que sim. 
 
Mas porquê? O pagar a entrada do museu também é uma dificuldade…? 
 
É! para quem ganha a reforma mínima é. Que é o nosso caso. 
 
O que é que acham do preço de entrada dos museus? 
 
Acho que é mais ou menos. 
 
Mas sabem qual é o valo habitual? 
 
Eu não sei se é igual em todos. 
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Nós quando fomos com o Zé Manel, lembras-te? Em Vila do… não, foi em Guimarães… 
 
Ao Museu Alberto Sampaio? 
 
Ficou por um euro e meio… 
 
Em Guimarães, quando fomos com o Zé Manel, não pagamos! 
 
Eu fui uma vez a Guimarães e não pagamos, … 
 
… ninguém pagou… 
 
… porque eu disse que os deficientes visuais que na… tinham direito a entrar de borla, e o 
acompanhante. E deixaram entrar a todos de borla. Lembram-se? 
 
Não sei se foi em Guimarães. 
 
Não, foi m Guimarães. Mas existem museus que nos facilitam isso. Por que ás vezes tem que 
ter um ofício da associação. 
 
E… mas, o pagar o bilhete também é uma dificuldade, ou não? 
 
É, é, para quem tem a entrada mínima, é! A entrada mínima é. 
 
Para algumas pessoas é… 
 
Para mim é. 
 
(falam alguns em simultâneo) 
 
No estrangeiro dantes não se pagava, agora não sei. Dantes a gente entrava e não se pagava. 
Na Espanha… aqui na nossa vizinha Espanha não se pagava! Há museus… 
 
… desculpe, em Espanha, no ano passado em Sevilha, já se pagava, na catedral de Sevilha – 
que não sei se conhecem -… 
 
Conheço! 
 
Ah… já se pagava sete euros! Por acaso a pessoa… eu não paguei, eu mostrei o meu cartão 
de identidade, como deficiente, e eu não paguei, nem a minha acompanhante. Mas toda a 
gente pagou sete euros. 
 
Então agora já se paga! 
 
Depende dos museus, há uns que se paga. 
 
Eu ali em Espanha… 
 
Mas dantes não se pagava! 
 
Mas foi ali, sete euros. Toda a gente, Só não paguei eu nem a Ção. A Ção foi comigo. 
 
Eu fui a Espanha e não paguei! Que há, há! 
 
Os museus ingleses, em Londres, também não se pagam. Depende, depende dos 
museus. O Museu de Serralves é gratuito ao Domingo. 
 
Serralves… Pois, a Casa de Serralves ao Domingo é gratuito. Ou é á semana? 
 
Aonde? 
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Lembras-te, na casa de Serralves? 
 
Ao Domingo, é ao Domingo. Ao Domingo é de borla e à semana paga-se. Parece que é assim. 
Ao Domingo é que é de borla! 
 
As vezes que foram aos museus, por vossa decisão, por vossa opção, ou quando vão 
em grupo, vão com a família, ou com amigos, o que é que mais vos agrada. O que é que 
vos leva mais a gostar de ir ao museu, ou a ter go.. a ter vontade de ir ao museu? O que 
é que mais “puxa”? 
 
O que mais gosto… entro lá dentro e olho para uma coisa… 
 
Saber a história. 
 
Nós procuramos sempre… 
 
… e saber a história. 
 
... algumas coisas que existam lá dentro… 
 
(falam todos ao mesmo tempo) 
 
Se é um museu antigo… se é um museu antigo, eu interessa-me saber a história. 
 
… é um museu antiguíssimo.. 
 
… Serralves… e tem aquela área de verdura, de jardim, e é giro para a pessoa passar ali um 
bocadinho também… 
 
E acham que, quando saem do museu, o que é que sentem? Acham que aprenderam 
alguma… 
 
É uma boa disposição o que a gente sente mais. 
 
Aprendemos, aprendemos sempre. 
 
Aprendemos sempre alguma coisa. Sempre fica cá na cabeça alguma coisa. Não fica tudo, 
mas qualquer coisa. 
 
Se calhar a ideia também não é ficar tudo. É que cada um… 
 
A cabeça também já não está assim o que era, não é?, portanto começa a… 
 
Eu até gostava de ir lá às igrejas porque… Aqui, no Prado, em Espanha, vestem os santos aos 
sábados! Nas igrejas, e aos sábados, eles tiram-lhe uma roupa e põem outra. Até isso… 
gostava bem! Gostava de estar ali a ver… as senhoras… 
 
A senhora tem mais dificuldade se calhar a movimentar-se dentro de um museu, 
digamos, se o museu tiver escadas… 
 
Nunca fui. 
 
Nunca foi? E… mas nunca foi porquê? Até é bom que me diga que nunca foi porque temos 
aqui outra opinião. 
 
Não me levaram, não me levam. 
 
Nunca foi. Porque nunca a levaram? 
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A mim nunca me levaram. Portanto, como sabe eu tenho esclerose múltipla, não sabe? 
 
Sim. 
 
Portanto, como o meu problema começou assim, para ser… Nós quando casamos, casamos, 
passado um ano, mas… O problema passou-se assim: ao fim de um ano de casada, esta vista 
ficou assim a um canto. Portanto, perdi visão, nem marido conhecia! Porque como esta vista 
ficou assim, percebe, eu via duas imagens. Quando via alguém, não conhecia ninguém, 
percebe? Felizmente esse problema consegui alterar. Portanto, já tínhamos casado e nós já 
temos a filha logo depois que casamos. Mas o que é certo, depois a vista deslocou-se e ficou 
outra vez um bocado melhor, percebe? Já consigo conhecer as pessoas, percebe? A vista 
como se focou eu melhorei na visão e comecei a conhecer as pessoas, percebe? Falar e andar 
estou assim mais ou menos, porque eu em casa ando com o andarilho, porque me custa 
andar. Mas, a família, quando contam comigo, presumo que é assim: sabem sempre que têm à 
beira deles a Filomena que ficou assim da vista, percebe? Auxiliam sempre um bocado. Não 
me põem a andar assim muito. Ando só com o andarilho, assim um bocado, mas pouco. 
 
Claro! E a senhora diz que nunca foi porque nunca a levaram. Mas gostava de ir ou 
também nunca pediu que a levassem? 
 
Não, também nunca pedi. 
 
Mas porquê? Também não era assim uma coisa…? 
 
Porque eu também não via gosto na família em fazer isso. Sabe que eu também acompanhava 
e nunca os levei para isso, percebe? 
 
E a senhora? Dizia que também nunca a levaram. Mas alguma vez pensou ir, ou também 
nunca…? 
 
Não, nunca ninguém me levou! 
 
E se fossem ao museu… 
 
… gostava de ver! 
 
Mas o quê? Qual era o tema assim, que mais gostava de ver? 
 
Gostava de ver aqueles bustos, aquela gente! Há muito dentro do museu. Agora, eu dou 
apreço a isso, eu como nunca fui… dou muito apreço a essas coisas, nunca fui! Nunca me 
levaram! Também desta idade, também já ninguém me leva! 
 
Ah! Não sei porquê? Eu estou aqui a conversar convosco exactamente para tentar 
perceber o que é que é mis importante para as pessoas visitarem um museu. 
 
A família. A família nunca a levou. 
 
Não vou! Com esta idade também não me levam. 
 
A idade é só mais experiência de vida, não é mais nada. Ter mais idade é só ter mais 
experiência de vida. É só vivermos mais do que os outros, não é? porque andam cá mais 
tempo. 
 
Eu gostava, gostava de ir. Gostava! 
 
Se tivessem assim, se tivessem que escolher um museu, destes museus todos – há 
museus de escultura, há museus de arte, há museus de história, há museus de… ligados 
mais às nossas actividades do dia-a-dia. Se lhe perguntassem assim: “Vou leva-la a um 
museu. Qual é o museu a que mais gostava de ir? O tema que mais gostaria? 
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Não sei… só se eu visse. Só se eu visse é que dizia o que gostava e o que não gostava. 
 
Precisa de ver vários para saber avaliar? 
 
Ooora! 
 
Também costumam… Relativamente ao folclore, a teatro, a espectáculos, costumam ter 
informação na rádio, nos jornais, na televisão. E em relação aos museus, também passa 
informação ou não? 
 
Eu acho que não. 
 
Não! 
 
Não, muito pouca, muito pouca! 
 
(falam todos ao mesmo tempo) 
 
Se me permite. Eu fui ver o Museu da Figueira da Foz, e conheço perfeitamente a Figueira da 
Foz há muitos anos. E eu não conhecia o Museu da Figueira da Foz!  Andamos a ver o Museu 
– isto foi, não sei, em Maio, Junho… 
 
Foi este ano. 
 
Fui ver o Museu. Vou-lhe dizer que eu adorei. Foi dos passeios mais bonitos que eu já podia 
ter feito! Ah… e fiz uma observação ao guia. E a minha observação foi esta: “é pena..”. Porque 
ele disse-me assim… que aquele Museu já existe na Figueira há trinta anos e eu disse que 
tantas vezes vou à Figueira da Foz (tantas vezes, relativamente. Uma, duas vezes por ano) e 
que não conhecia. E que era pena, ah… ele não estar devidamente divulgado. E a resposta: 
“Minha senhora, o Museu está devidamente divulgado!”. E eu disse “Desculpe, para quem vem 
aqui e conhece a Figueira há mais de quarenta anos, eu não conhecia nada deste museu!”. Diz 
ele: “Pelo menos na imprensa escrita e revistas…”. Pelo amor de Deus, acho que isso não é 
resposta! E disse-lhe a ele: “Revistas nem toda a gente lê! E ele não está divulgado nem na 
rádio, principalmente a Aena1 que é uma rádio estatizada, e na RTP”. Aquele Museu não está 
devidamente… Nunca ouvi a RTP ou a Antena1 a falar do Museu da Figueira da Foz! 
 
Mas aquele Museu é muito bonito! 
 
Mas já falaram de vários museus, falaram de Serralves, falaram do Museu da Figueira, do 
museu de Guimarães… Mas é assim, quando lá foram, quando souberam do museu, por 
onde é que vos chegou a informação? 
 
Foi sempre no passeio e marcaram. Foi, sempre aqui marcado! Foi no âmbito dos passeios. 
 
O que é que acham que faz com que as pessoas não visitem museus? Não tenham 
vontade de lá ir, não queiram lá ir, que não entrem? Acham que há alguma coisa que 
faça com que as pessoas não pensem ir visitar o museu? 
 
Pessoas que sejam… limitadas, têm que ser puxadas… ou pela família ou então quem está a 
olhar por elas. Puxar para as levar. Se não puxarem por elas, elas coitadinhas. Não vão 
sozinhas, não é? Acho que… 
 
Se não, não vamos. 
 
(fala todos ao mesmo tempo) 
 
É a ideia, também. Tem que ser puxadas! E que ser puxadas! É normal. 
 
Se não for a família, não… 
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Exacto. 
 
Mas mesmo em relação à família, a família não costuma ir a museus. Mas o que é que 
acha que dificulta? É o museu que não interessa, é uma coisa que não interessa? Nós 
não gostamos todos das mesmas coisas, não é? 
 
A família pensa que o museu não lhes interessa. Não estão habituados a isso, percebe. Estão 
habituados mais ao trabalho. E pensam que a Filomena tem medos, tem dificuldades. E é isso 
que se passa com a família.  
 
(falam todos ao mesmo tempo) 
 
Estava a dizer que nunca foi porque nunca a levaram. E o que é que acha que fez com 
que nunca a levassem a visitar? 
 
Não foi connosco à Figueira da Foz? Foi connosco ao museu, na Figueira da Foz. 
 
Não fui não fui. 
 
Porque é que acha que foi uma coisa que nunca fizeram? Que a família nunca fez? 
 
Nunca deu na ideia. Também agora não faço! 
 
Ai isso não é verdade. Isso não quer dizer que não faça agora. Mas acha que o quê: que 
os museus são caros, que é uma coisa que não interessa? 
 
Porque não quer, não quer. 
 
Nem pensam nisso? 
 
É! 
 
Eu não sei se me querem dizer mais alguma coisa. Se querem acrescentar mais alguma 
coisa, tenho muito gosto nisso. 
 
É assim: Há muitos museus até pela cidade fora. E se eu for perguntar à maior parte das 
pessoas daqui, que são do Porto ou do Grande Porto, eu tenho a certeza que elas vão 
responder que não conhecem! 
 
Então falta informação? 
 
Ah, é assim: porque são antigos, porque olham para aquilo e dizem “isto é tão velho!” 
 
Não sabem apreciar! 
 
… as pessoas não sabem apreciar. Por exemplo, eu ainda agora perguntei, estava agora aqui 
uma senhora a perguntar se falaram do Museu dos Coches em Lisboa e eu disse assim: “Olha, 
e tu já foste ver o Museu da Igreja de S. Francisco?”. E ela respondeu-me que não! “Meu Deus! 
Conheces, conheces o museu dos Coches em Lisboa e não conheces o Porto?” 
 
E acha que quando as pessoas vão a primeira vez a um museu, depois ficam a gostar 
mais, e até vão ter mais vontade de ir a outros, ou não? 
 
Olhe, minha senhora,… 
 
Eu ao menos sim. 
 
… Eu, eu digo uma coisa muito sinceramente: eu, ao Museu de S. Francisco ia lá todos os 
anos. Quando, principalmente quando sabia, tinha a certeza que aquilo que estava aberto. E 
ele estava geralmente aberto ao público na sexta-feira santa. Infelizmente, há dez anos que 
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não vou. Por um motivo, que eu ia com o marido e depois o marido faleceu e eu nunca mais 
fui. 
 
Não está na sexta, mas está na quinta. Quinta-feira santa está aberto. Que eu já lá fui. 
 
Pois. Mas a maior parte… e se falar do Museu Guerra Junqueiro, também não conhecem. E 
também como me dizem, a, a maior parte das pessoas que estão aqui, se falarem na casa do 
Infante – e é história -, também não conhecem! Ah… falar na quinta… na Casa de Serralves… 
 
Isso já conheço. 
 
… pouca gente… mas pouca gente conhece. 
 
Eu já lá fui. 
 
Também já lá estive! 
 
É isso, as pessoas sem conhecer, não são as pessoas que vão decidir… 
 
Eu agora gostava de ir à Casa de Bonjóia. À quinta, que também é um sítio que ainda não vi. 
Mas hei-de ir. 
 
(falam todos ao mesmo tempo) 
 
Então nunca vão visitar um museu sozinhos, ou seja, passam à porta, vêem aquele 
museu e pensam “vou visitar”. 
 
O Mosteiro… de Leça do Balio, eu já fui visitar. 
 
Mas o Mosteiro de Leça do Balio não tem museu. 
 
Mas aquilo também não é uma igreja. 
 
Sim, eu sei que aquilo não é uma igreja, mas… 
 
Eu vou muitas vezes a museus. 
 
E cada vez gosta mais ou gosta menos? 
 
Gosto mais. 
 
Então, quanto mais visita mais gosta? 
 
É. Já tenho visto vários museus. 
 
Querem me dizer mais alguma coisa? Estejam à vontade para me dizer mais alguma 
coisa, que até achem que seja mais agradável do que os museus. A nossa ideia é 
melhorar… 
 
É assim: estava aqui uma senhora a dizer em voz baixa, que a nível de monumentos, que o 
Mosteiro de Leça do Balio que é muito bonito. No entanto – e isto não sei para quem é que vai 
servir a carapuça – eu já, ah… há coisa de dois meses ou três, nós fomos lá cantar, até o 
nosso grupo, ah, e eu ouvi dizer assim: “Ah, dizem que isto que é o Mosteiro de Leça do Balio, 
que é muito bonito! Isto é só pedras!”. Meu Deus! Não sabem apreciar! É uma coisa histórica! 
 
É uma coisa muito antiga. É uma coisa histórica. 
 
Dizem sem saber apreciar! 
 
As pessoas também podem não ter todas os mesmos gostos. 
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Não sabem apreciar isso. 
 
(falam todos ao mesmo tempo) 
 
Nós quando fomos ao Infante, adorei! Adorei! Aqueles azulejos antigos… 
 
E aquela pedra trabalhada! 
 
Gostei! 
 
Mas aonde? 
 
Na casa do Infante. 
 
… Casa do Infante. 
 
Aqueles painéis de azulejos, gravuras antigas. Aqueles azulejos antigos em relevo. 
 
Contam a história. 
 
Não sei se a senhora conhece o Museu Grão Vasco, em… em Viseu? 
 
Sim, o Museu Grão Vasco, sim, conheço. 
 
Nós fomos lá. 
 
É bonito. 
 
A minha colega diz que não foi. Eu fui lá. Foi um museu que eu andei lá duas horas e meia. Eu 
sinceramente apal… eles deixaram-me pôr a mão em todo… ditei a mão em tudo! Tinha lá 
móveis trabalhados, aquilo… andamos lá uma manhã inteira não conseguiu-se ver tudo! É 
muito grande. Depois, a deitar a mão e essa… ainda apalpei alguns… aquilo é digno de se ver! 
Eu gostava, eu gostaria de ir lá outra vez, porque aquilo é lindo! Só aquela imagem em pedra 
que tem na entrada, que é a senhora do Ó! Que é a coisa mais bonita, ela com a barriga de 
grávida, grande, com uma mão na barriga… É uma, é espe... Conhece-se aqueles dedos e tal, 
é uma coisa linda, linda, lin… digna de se ver. 
 
Foi um museu que a impressionou, que a tocou. 
 
Impressionou-me tudo. É, os móveis, a história, a história da, da, da… eles ao mesmo tempo 
contaram a história. Mas, a história e então, tudo o que lá estava, desde os móveis, desde as 
mesas, desde os cadeirões, das imagens que lá estavam… aquilo é um mundo para mim. Eu 
gostava de lá ir, se não fosse tão longe, eu adorava lá ir. 
 
Onde é que é? 
 
O Museu Grão Vasco. 
 
Mas é só lindo porque tivemos a visita guiada. 
 
No entanto, houve gente que saiu para cá para fora na altura e diz que não gostou! Eu, na 
altura, eu e o meu marido, adoramos. 
 
Oh D. Dores, basta sugerir e nós vamos marcando as coisas. 
 
Ai é? Doutora, olhe que eu estou a ouvir bem! 
 
(Riem) 
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Mas temos que levar de comer, porque não chega uma manhã para ver. 
 
Levamos que comer e vamos. 
 
Olhe, já há três que vão. 
 
Olhe, eu acho que este grupo é assim: “convidem que nós vamos”. É mesmo. 
 
Bem, quando perguntei o que gostavam de fazer, disseram-me logo: “conviver e 
passear”. 
 
Mas é mesmo isso. É só convidar! 
 
Oh doutora, mas eu gostei da Figueira da Foz da última vez, a doutora foi a surpresa mais linda 
que me fez, desde que está cá, que eu gostei mais, ah… ah… gostei tanto do museu em… 
Viseu, aquilo é lindíssimo, é digno de se ver! 
 
Foi essa a maior surpresa, D. Dores? Ora pense bem. 
 
Foi, o Museu da Figueira foi. 
 
Eu pensei que a maior surpresa tinha sido ir à Casa da Música! 
 
Ah, mas isso era outra coisa! Não misture! A Casa da Música já eu entrei. A casa da Música é 
outra coisa! 
 
Gostava de… nós irmos lá com a nossa Tuna. 
 
Oh!? Oh!? 
 
Desculpe, eu é que fugi ao assunto! 
 
Não, não, já estávamos a acabar. 
 
No dia vinte e dois de Outubro nós também vamos… vamos à Sé… 
 
Foi bom este bocadinho. Muito obrigada. 
 
Eu é que vos queria agradecer. Para mim foi óptimo estar aqui a conversar. 
 
Volte mais vezes. 
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Análise de conteúdo 

Anexo CXI 
 

1. Análise temática de avaliação 
 
Unidade de 
contexto 

Unidade de registo Associações  Nº 
Palavras 
usadas 

Nº 
ocorrências 

União das pessoas 
Gostar  

Conversar  

Sentir bem 
Passear  Fim de semana 
Convívio   
Música   
Folclore  
Cantar  
Dançar  
Animação  
Desenhos  
Arrumar 
Dar uma voltinha 

Domingo 

Teatro   
Ler   
Televisão   

Passado 
História  
Ir 

 
 
 
 
 

Tempo livre 

Museus  

Aprender  

 
12 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 

Trabalho Trabalho Habituados  1 1 
Música 
Ler  
Teatro 

Fim de semana 

História Aprender 
Museus 
Igrejas 
Monumentos 

Visitar 

Casa da Música  
Coisa histórica Mosteiro de Leça do 

Balio Muito antigo 

Actividades 
culturais 

 

Casa da Bonjóia  

27 0 

Gostar 
Bonito 
Gratuito ao Domingo 

Serralves 

Verdura  
Visitar 
Não são acessíveis 
para deficientes visuais 
e terceira idade 
Difíceis  
Não me levar 
Boa disposição 
Pedir 
Apreço  
Bustos  
Idade  

Museus 
 

Museus  

Pessoas com 
dificuldades - puxadas 

69 39 



Museus: Objectos de desejo? 
Suzana Faro 

 281 

Não interessa 
Não estar habituado 
Passeio  
Pessoa amiga 
Ir com filhos  
Coisa histórica 
Dedução 
Indispensável 
Instiga  
Muito melhor 
Bom  
Compreender  

Guia 

Explicar  
Museu da Figueira da 
Foz 

Deitar a mão 

Palácio de Queluz 
Convento de Mafra 
Mosteiro dos Jerónimos 
Casa do Futuro 

Passeios  

Escadarias  
Acessos  

Dificuldade  
Condições Poucas  
Gratuito  Devia ser 
Casa do Infante Escadas  
Casa Guerra Junqueiro  

Coisa histórica 
Antigo  
Apreciar  
Bonito 
Lindo  
Pôr a mão 
Digno de se ver 

Grão Vasco 

Impressionar  
Casa da Amália Adorar  
Entrada  Dificuldade  

Saber 
Antigo História  
Aprender 

Visita guiada  
Revistas   

Outras pessoas Saber  

Muito informativo 
Rádio  

Não passa 

Divulgar   
Jornal imprensa 
Antena 1  
RTP  

Informação 

TV  

11 0 
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Anexo CXII 

 
2. Análise de conteúdo formal de expressão 
 

Unidade de registo Qualificadores  Unidades de contexto 
Bonito 
Verde 

Serralves 

Gratuito (ao Domingo) 
Não acessível 
Difícil 
Muita dificuldade 
Gratuito (devia ser) 
Antigo 
Antiguíssimo 
Boa disposição 

Museu   

Não habituados 
Bom  
Indispensável  Guia  
Muito melhor 

Bilhete de entrada Dificuldade  
Lindo  

Museu Grão Vasco 
Digno de se ver 

Condições Poucas  

Museus  

Bonito 
Coisa histórica Mosteiro de Leça 
Muito antigo 

Livro  Bom 
Música  Boa  
Programa de televisão Bom  

Actividades culturais 

Conversar 
Convívio 

União das pessoas 
Tempos livres 

TV 
Rádio 
Jornais  

Muito informativo 
Informação  

 
 

Anexo CXIII 

 
3. Análise de conteúdo estrutural de co-ocorrência 
 

Unidade de contexto Unidades de contexto 
Tempo livre 
Actividades culturais 

Tempo livre 

Museus 
Trabalho Museus 

Museus 
Actividades culturais 

Actividades culturais 

Tempo livre 
Tempo livre 
Actividades culturais 

Museus 

Museus  
Actividades culturais Informação 
Museus  
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10. Grupo de jovens 

Caracterização do grupo 

Guião 

Transcrição 

Análise de conteúdo 
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Caracterização sociográfica do grupo 

Anexo CXIV 

 
Nº total de elementos 5 
 Sexo feminino - 

Sexo masculino 5 
 
Idades: entre 14 e 30 anos 
 
Estado civil 
Solteiro(a) -----------------------5 elementos  
Casado(a) ------------------------ elementos     
União de facto ------------------- elementos     
Divorciado(a)/separado(a) ---- elementos    
Viúvo(a) ---------------------------- elementos      
NR ----------------------------------- elementos       
 
Residência (concelho e localidade): Bairro da Biquinha - Circunvalação 
 
Nacionalidade/naturalidade  
5 Matosinhos 
5 Portugueses 
 
Nível de escolaridade 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino --------------- elementos   
1º Ciclo do Ensino Básico (4ª classe) ------------------  elementos   
2º Ciclo do Ensino Básico (preparatória) ------------ 2  elementos   
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)  ------------- 2 elementos   
Ensino secundário (10º a 12º ano) -------------- 1 elementos    
Bacharelato ----------------------------------------------------- elementos     
Licenciatura ----------------------------------------------------- elementos     
Pós-graduação ------------------------------------------------- elementos     
Mestrado --------------------------------------------------------- elementos    
Doutoramento -------------------------------------------------- elementos    
NR ------------------------------------------------------------ elementos    
  
Nível de escolaridade do cônjuge, caso seja casado(a) 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino ----------- elementos   
1º Ciclo do Ensino Básico (4ª classe) --------------  elementos   
2º Ciclo do Ensino Básico (preparatória) ----------- elementos   
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)  ----------- elementos   
Ensino secundário (12º ano) -------------------- elementos    
Bacharelato ------------------------------------------------- elementos     
Licenciatura ------------------------------------------------- elementos     
Pós-graduação --------------------------------------------- elementos     
Mestrado ----------------------------------------------------- elementos     
Doutoramento ---------------------------------------------- elementos     
NR ------------------------------------------------------------- elementos      
 
Nível de escolaridade do pai 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino ------------  elementos   
1º Ciclo do Ensino Básico (4ª classe) --------------- 2 elementos   
2º Ciclo do Ensino Básico (preparatória) -------------- elementos   
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)  -------------- elementos   
Ensino secundário (12º ano) ----------------------- elementos    
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Bacharelato --------------------------------------------------- elementos     
Licenciatura --------------------------------------------------- elementos     
Pós-graduação ----------------------------------------------- elementos     
Mestrado ------------------------------------------------------- elementos     
Doutoramento ------------------------------------------------ elementos     
NR ------------------------------------------------------------- 3 elementos     
  
Nível de escolaridade da mãe 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino ---------  elementos    
1º Ciclo do Ensino Básico (4ª classe) ------------ 1 elementos    
2º Ciclo do Ensino Básico (preparatória) ----------- elementos    
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)  ----------- elementos    
Ensino secundário (12º ano) -------------------- elementos     
Bacharelato ------------------------------------------------ elementos     
Licenciatura ------------------------------------------------ elementos     
Pós-graduação -------------------------------------------- elementos     
Mestrado ---------------------------------------------------- elementos     
Doutoramento --------------------------------------------- elementos     
NR ---------------------------------------------------------- 4 elementos     
   
Condição perante o trabalho  
Trabalho -------------------------------------------------------------- 1 elementos    
Ocupa-se das tarefas domésticas e nunca trabalhou ------- elementos  
Ocupa-se das tarefas domésticas mas já trabalhou -------   elementos  
Estuda ----------------------------------------------------------------- 3 elementos    
Estuda e trabalha ----------------------------------------------------- elementos    
Reformado(a) ---------------------------------------------------------- elementos    
Desempregado(a) ---------------------------------------------------- elementos    
A frequentar curso de formação profissional------------------- elementos   
À procura do 1º emprego ------------------------------------------- elementos    
Incapacitado para o trabalho -------------------------------------- elementos    
Inactivo(a) ------------------------------------------------------------- 1 elementos  (desempregado)  
Serviço militar obrigatório ------------------------------------------ elementos    
Outra situação. Qual? ------------------------------------ / -------- elementos  
 
Situação na profissão 
Patrão com mais de 10 trabalhadores ao serviço ------------ elementos   
Patrão com menos de 10 trabalhadores ao serviço --------- elementos   
Trabalhador por conta própria ------------------------------------- elementos    
Trabalhador por conta de outrém ------------------------------ 1 elementos    
Trabalhador familiar não remunerado --------------------------- elementos    
Outra situação. Qual? ----------------------------- / ---------------- elementos    
NR ------------------------------------------------------------------------ elementos    
 
Profissão motorista 
 
Possui algum tipo de deficiência física, dificuldade motora ou outra?  
Não 
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Guião 

Anexo CXV 

 
Características da entrevista:  
Entrevista de grupo, semi-directiva e centrada, gravada 
Tema: Visita a museus. 
Públicos: Grupo de jovens 
Duração: c. 12 min. 
Entidades de Enquadramento: Centro de Jovens da Biquinha (5 elementos) 
 
 
I. Práticas Culturais 
 
Participação / não participação 
 

Como gostam de ocupar o tempo, que ocupações procuram? 
Costumam participar em actividades culturais? 
Quais? 
 
SIM NÃO 

Tópicos 

Que tipo de actividades culturais mais 
procuram (teatro, concertos, exposições, 
conferências, cinema, dança, outras – 
quais)? 
Com que frequência (uma vez por 
semana, por mês, uma a duas vezes por 
trimestre, por semestre, uma vez por 
ano...)? 
O que procuram nessas actividades? O 
que os fazem optar por essas e não outras 
actividades? O que mais apreciam em 
actividades culturais (qualidade e conforto 
dos espaços, originalidade, temas 
tratados, qualidade, reflexão que lhe 
proporciona, entretenimento, outros – 
quais)? 

Por que razão não costumam participar 
em actividades culturais (os 
temas/actividades não lhes interessam, 
preços das entradas, desinteresse por 
actividades culturais, falta de informação, 
localização, horários, dificuldades de 
acesso, falta de tempo, outros – quais)? 

Objectivos Identificação e caracterização de (eventuais) práticas culturais. 
Identificação da frequência dessas práticas culturais. 
Identificação dos factores responsáveis pelas selecções efectuadas. 
Identificação dos factores responsáveis pela ausência de práticas culturais. 

 
 
Acesso à informação 
 
Tópicos De que forma têm habitualmente conhecimento das actividades culturais  (pelos meios 

de comunicação social (TV, rádio, jornais – quais), publicidade, cartazes, folhetos, 
desdobráveis, convites, correio, mail, newsletter, sites, amigos, familiares, colegas...)? 

Objectivos Identificação do tipo de acesso à informação e dos respectivos canais de informação. 
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II. Visita a Museus 
 
Visita / não visita 
 

Costumam visitar museus? 
Em que contexto visitam/visitaram museus? 

SIM NÃO 

Tópicos 

Com que frequência visitam museus (uma 
vez por mês, trimestre, semestre, ano, 
menos de uma vez por ano...? Quando, 
em que momentos visitam mais vezes 
museus (férias, fins de semana, feriados, 
semana...)? 
Quando visitaram um museu pela última 
vez (há uma semana, mês, três meses, 
ano, mais de um ano...)? 
Em que contexto, com quem (cônjuge, 
companheiro, namorado, amigos, colegas, 
filhos, família...)?  
 

Que razões vos levam pessoalmente a 
não visitar  museus (temas não 
interessam, preço das entradas, 
localização, horários, falta de informação, 
desconforto do espaço, dificuldade de 
estacionar, é aborrecido, é velho, 
dificuldade de acessos, qualidade das 
exposições, não entender as exposições, 
sentir que não é para nós, falta de tempo, 
outros – quais)? 
Em que contexto gostariam de visitar um 
museu (com amigos, colegas, familiares, 
companheiro/namorado/cônjuge, filhos, 
para participar numa actividade específica, 
não gostaria, outros – quais)? 

Objectivos Identificação e caracterização da visita a museus. 
Identificação dos motivos ou factores responsáveis pela não visita a museus. 

  
 
Motivações para a visita 
 
Tópicos O que mais apreciam num museu (tema tratado, qualidade dos conteúdos/exposição, 

acolhimento, originalidade, novidade, conforto do espaço, lazer, reflexão que lhe 
proporciona, aprendizagem, encontrar pessoas amigas/conhecidas, outros – quais)? 
Com quem costumam ir a museus (cônjuge, companheiro, namorado, amigos, 
colegas, filhos, família...)? 
Que tipo de museus preferem visitar (arte, arte sacra, arqueologia, etnografia, 
regionais, ciência e técnica, casas-museu, outros – quais)?  
Que impressões ficaram da visita ao(s) museu(s) que visitaram? 

Objectivos Identificação das motivações para a visita ao museu. 
Caracterização dos factores mais marcantes da visita a um museu. 
Identificação de factores que poderão influenciar negativamente a visita. 

  
 
Acesso à informação 
 
Tópicos Como têm habitualmente acesso à informação dos museus e das suas actividades 

(pelos meios de comunicação social (TV, rádio, jornais – quais), publicidade, cartazes, 
folhetos, desdobráveis, convites, correio, mail, newsletter, sites, amigos, familiares, 
colegas...)? 

Objectivos Identificação do tipo de acesso á informação e dos canais de informação. 
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Condicionantes 
 
Tópicos Que factores consideram levar as pessoas a não visitar museus (qualidade dos 

conteúdos/exposições, tema tratado, originalidade, moda, conforto do espaço, 
acolhimento, preço da entrada, novidade, lazer, aprendizagem, reflexão que 
proporciona, falta de tempo, falta de apelo, outros – quais)? 
Na v/ opinião, o preço da entrada tem (muita ou pouca) influência na visita aos 
museus? 

Objectivos Identificação da percepção dos factores que condicionam ou podem condicionar a 
visita a museus. 
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Transcrição 

Anexo CXVI 

 
Entrevista Grupo de jovens 
Local Bairro da Biquinha - Circunvalação 
Nº 
entrevistados 

5 

Data 6 de Julho de 2006 

 
A primeira pergunta era em relação ao que gostam de fazer nos tempos livres. O vosso 
tempo livre, como é que ocupam? 
 
Eu, por exemplo, adoro jogar à bola. De resto, não faço mais nada a não ser isso. 
 
Jogar e ver também a bola, ou não? 
 
Ver, também. Também gosto de ver, mas é jogos… 1ª divisão. 
 
Futebol? 
 
Sim. 
 
E mais? 
 
Eu já, já… já me dedico mais um bocadito a andar de bicicleta, dar um passeio. 
 
Muito virados para o desporto! Jogar à bola, bicicleta… 
 
É. 
 
E vocês, também? 
 
No Verão é… vou para a praia… 
 
… para a praia. E jogar futebol, também. 
 
E nos fins de semana? 
 
Estudar e jogar playstation. 
 
E…? 
 
Futebol, eu. 
 
Futebol, também. E alguma vez vão assim… têm assim alguma actividade mais… do tipo 
de, sei lá, ir ao cinema, ou ir ao teatro, ou um espectáculo? 
 
Cinema, isso é… é com a namorada, no fim de semana, não é? 
 
Costuma ir, com frequência, ou não? 
 
De vez em quando. Quando estão os grandes filmes nos cinemas. 
 
Filmes que agradam mais? 
 
Sim. 
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E outras coisas… tipo, sei lá, … espectáculos…? 
 
Raro. 
 
Não? Nunca vão E como é que recebem a informação sobre as coisas, portanto, sobre o 
cinema. Onde é que vêem a informação? 
 
Na televisão. 
 
Televisão. 
 
Na televisão? 
 
Jornal. 
 
E no…? 
 
Jornal. 
 
No jornal. 
 
E vão… com quem é que mais gostam de ir? Dizia que ia ao cinema com a namorada…? 
 
Exacto. 
 
Amigos… 
 
Com os amigos. 
 
E com a família, costumam ir, não? 
  
Fui agora com o grupo de jovens, fui ao teatro e fui visitar dois museus. 
 
Dois museus? Ai é? E que museus é que visitou? 
 
Belém e a Mafra, ao Convento d Mafra. 
 
Ao Convento de Mafra e a Belém. E gostou? 
 
Gostei. 
 
E se fosse sozinho? Mas foi com um grupo organizado, ou…? 
 
Sim, sim. 
 
E se fosse sozinho, tinha ido? 
 
Era capaz de não ter ido. 
 
Porquê? 
 
Não sei, Eles foram, também quis ir. 
 
Foi arrastado. 
 
Fui arrastado. 
 
Arrastado entre aspas. 
 
Mas gostei de ver, não é? também… era novidade para mim, portanto… e gostei. 
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E gostou. E acha que agora ia outra vez? 
 
Sim. 
 
Se fosse agora, por exemplo, se fosse a um sítio qualquer onde tivesse um museu, já ia, 
já tinha mais vontade de ir? 
 
Gostava. 
 
E como é que soube… do Convento do Mafra e de Belém? 
 
Foi lá da marcação, eles tinham essa programação. A gente andou a passear durante o dia, ao 
fim do dia, fui até ao museu de Belém…  gostei muito daquilo. 
 
E… como é que se sentiu quando saiu de lá? Sentiu… 
 
Ah, quando olhava para aquilo, tantos anos para fazer aquilo, aquilo ainda continua de pé! 
Fiquei assim um bocadito… 
 
Ficou impressionado? 
 
Foi. 
 
E as outras pessoas, costumam ir também, a museus? 
 
Não. Não. 
 
Não? Nunca foram? 
 
Eu já fui ao teatro. 
 
E a gente quando andava na escola ia a museus. Mas não é coisa que me atraia muito. 
 
Não? E quando andava na escola, gostava ou não? 
 
Gostava, porque era visitas de estudo, gostava. 
 
Faltar ás aulas… 
 
Faltar às aulas?! Isso era a parte boa? 
 
Não é coisa agora que me puxe para ir ver, ir apreciar os museus. 
 
E dos museus que visitou quando andava na escola, houve assim algum que o marcasse 
mais? Que gostasse mais? Que se lembre melhor? 
 
Não, nem por isso. 
 
 E porquê? Tem ideia, por que é que não agradou tanto? 
 
Não sei… o ambiente do museu não me agrada. 
 
E porquê? Diga-me lá. Esteja à vontade. 
 
Não sei, não sei.  
 
É muito calado… 
 
É muito calado?! 
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Não sei. Não sei. Se calhar lá, sei… era o ambiente do museu é… 
 
… e muito morto. 
 
A explicar é. 
 
É muito morto? 
 
É. 
 
O que é que vocês acham que falta aos museus? O que é que os museus podiam fazer 
para… que vos agradasse mais? 
 
Não sei. Ter mais… mais actividades. Para nós podermos participar. Assim actividades mesmo 
do museu. 
 
Sabem que há museus mais interactivos, em que as pessoas podem mesmo fazer 
coisas, podem experimentar. 
 
Exacto. 
 
Há espaços que são para ver, como Belém ou o Convento de Mafra. E há outros museus, 
sei lá, como o… o Visionarium na… em Santa Maria da Feira, o Museu dos Transportes e 
Comunicações no Porto, em que as pessoas podem mesmo fazer coisas, são elas 
próprias que fazem, que experimentam. 
 
Exacto. 
 
Acham que seria mais interessante ou não? 
 
Se calhar até é mais interessante. 
 
É. Um tipo experimentar a época em que aquilo se passa, vestir as roupas dos reis… não as 
roupas, mas um exemplo do que já se fez…  
 
Já interessava mais? 
 
Era capaz de puxar as pessoas mais a ir ao museu. 
 
E se lhes dissessem assim: “Este museu tem uma actividade…”. Por exemplo, que tem 
um núcleo de computadores onde podem fazer trabalhos multimédia, podem aprender 
coisas sobre a Internet, sobre os computadores e tal. Vocês iam, ou não? Puxava-vos 
para ir ou não? 
 
Puxava mais do que irmos ver. Para mim eu acho que puxava mais. 
 
E iriam sozinhos, ou preferiam ir de outra forma? 
 
Talvez com um guia para nos explicar o que é aquele espaço. Agora, só porque aquilo é de 
computadores e assim… saber ás vezes pegar naquilo… ter alguém para… 
 
… para ajudar… 
 
… para colaborar também. 
 
E como é que gostam mais de ir, com amigos, com a família…? 
 
Bem, com os amigos está-se mais à vontade. 
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Ai é? 
 
A família nunca sai ali da nossa beira. Agora os amigos, é diferente. 
 
Estão mais… querem as mesmas coisas, não é?, já estão mais… 
 
Estamos mais à vontade. 
 
Sentem-se mais à vontade. E… Pronto, já percebi que não vão a museus. Foi dessas 
duas vezes, não voltou a ir? 
 
Não, não. 
 
E costumam ter informações sobre museus, sabem que museus existem ou não? 
 
Eu não devo saber muito. Nem devo saber os museus que existem aqui em Portugal. 
 
Mas há muitos. Sei que há muitos, mas quais são… 
 
Não tem ideia, nem tem informação. E na escola não vos dão informação dos museus 
que existem? Na escola costumam ir a museus, com a escola? 
 
Não já fomos foi a… foi ao teatro. 
 
Foi ao teatro? E que tal? Gostaste? 
 
Foi fixe. 
 
O que era o teatro? 
 
Já não sei, foi há muito tempo. 
 
Já não te lembras? 
 
Esqueço-me. 
 
Então és como eu, também me esqueço de tudo. É por isso que eu tenho que gravar, 
vês, senão depois não me lembro. Em relação ainda aos museus, porque é assim… o 
tema que eu estou a trabalhar de forma mais aprofundada, ah… vocês acham que, para 
além dos museus poderem ser mais para experimentar, para se integrarem mais, não 
serem só para ver, não serem só calados,… 
 
Exacto. 
 
… não serem tão mortos, como dizia há bocado. Se os museus fizessem mais 
actividades, vocês acham que precisavam de mais alguma coisa? Disseram que também 
não conhecem muitos museus. 
 
Sim. 
 
Precisavam de mais alguma coisa para terem mais vontade de ir ou, ou não? Ou era 
mesmo só os museus terem outro tipo de… um trabalho mais ligado, mais voltado para a 
comunidade? 
 
Eu acho que sim. Eu acho que eles tinham de ter mais actividades dentro dos museus. Não só 
ter para a gente ver, estar ali a andar de um lado para o outro, como a senhora disse, ter 
computadores era bom. Para a gente… mas sempre com um guia para a gente não ir para lá 
às cegas. 
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Há museus que têm projectos diferentes. Há museus que têm oficinas de mecânica, por 
exemplo… 
 
Exacto. 
 
Há museus que têm estúdios de televisão ou… ou de rádio, em que as pessoas podem 
fazer programas. Ou… há museus que fazem, por exemplo, visitas guiadas sobre 
escultura ou sobre pintura, em que as pessoas não vão só ver. Às vezes estão só com 
um quadro e estão ali a explicar e as pessoas podem, às vezes até fazer um quadro ao 
lado, ou assim… Vocês acham que são actividades que… 
 
Já fica assim um bocado interessante! 
 
É? 
 
Parece. 
 
Para nós, sempre tinha mais diversão. 
 
Ai é? E se, por exemplo, se eu vos desse aqui uma lista de museus e o que é que, que 
podiam lá fazer, o tipo de coisas que podiam lá fazer. Eu não vou dar, é só uma hipótese. 
Vocês acham que ficavam com, ficavam com vontade de ir, escolher um tema e ficavam 
com vontade de ir, ou na verdade depois também acabava por cair no esquecimento 
e…? 
 
Não, isso depois é conforme os museus e conforme as actividades que eles tivessem. 
 
Para mim caía no esquecimento. 
 
É? Acham que precisam de ter mais informação, ou não vos interessa ter mais 
informação sobre museus? 
 
Ah… Se calhar isso interessa. 
 
Nem muita nem pouca, assim… 
 
… para ver museus!?... 
 
Não? 
 
Ah… se fosse tipo um museu da história, na altura dos reis, por exemplo… 
 
Gosta mais do passado? 
 
Era interessante. Saber coisas assim interessantes, do passado. Coisas, assim… 
 
Não há assim temas que tenham curiosidade, que queiram, que queiram saber e que o 
museu vos possa ajudar? 
 
Gostava de ir a um museu se tivesse coisas de dinossauros, assim aquelas coisas de 
dinossauros. Era fixe. 
 
Ai é? Gostas de dinossauros? Gostavas de aprender mais sobre dinossauros? 
 
E se pudesse mexer, era fixe também. 
 
Se calhar há. Se calhar há algum museu de dinossauros onde possas mexer. Não é? E já 
procuraste informação? Por exemplo, vocês têm computadores, vão ver à net, já 
procuraram informação sobre os museus e o que podem lá fazer? 
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(Abanam a cabeça em negação) 
 
Não. Nunca se lembraram. Nunca apeteceu. 
 
A sério, nunca me lembrei. 
 
Nunca te lembraste. E se descobrisses… se descobrissem, por exemplo na net 
informação, tinham curiosidade de ir ler? 
 
Museus!? 
 
Não. 
 
Não? Não agrada muito. 
 
Não, museus não. Se calhar o teatro. 
 
O teatro, agradava mais? 
 
Era o teatro. O ano passado fui ao teatro, era o Frei Luís de Sousa… 
 
E gostaste? 
 
Hum, hum. 
 
No teatro a gente está a ver o que eles estão a fazer, já é mais, mais atractivo. 
 
No museu somos nós que temos que fazer as coisas, andar lá. 
 
Exacto. 
 
No teatro estamos lá sentados e os outros é que fazem e nós ficamos a ver. 
 
Exactamente. É por isso. É mais interessante. 
 
Está bem. Eu não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Era só mesmo esta, 
esta conversa à volta destas questões que eu tinha para falarmos. 
 
Se tiver mais alguma coisa para perguntar, a gente está aqui para responder. 
 
Muito obrigada. Não, era mais isto. Basicamente o que eu quero perceber é o que é que 
pode interessar as pessoas ou não nos museus. 
 
Exacto. 
 
Achando que os museus devem fazer tudo para que sejam interessantes para as 
pessoas. Depois as pessoas é que decidem se querem ir ou não querem ir. Não devem 
ser os museus que limitam a possibilidade de as pessoas quererem ou não quererem ir. 
E é só por isso que estou a fazer este trabalho e também é por isso que vos agradeço a 
colaboração. 
 
Se calhar muita gente come ao meio-dia e pode ir para o museu para ir fazer a digestão, 
passear. 
 
Por exemplo. Se passassem à porta do museu, entravam? 
 
Sim. 
 
Eu já não era capaz de entrar, eu. 
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Não? Mas há alguma coisa que vos impeça? 
 
Se fosse a passar com tempo, era capaz.  
 
Por exemplo, senão tivesse, se tivesse tempo, se tivesse com uns amigos, “vamos lá dentro? 
Vamos”. Era capaz de ir. E se falasse com o museu, a ver se tinha alguma coisa interessante. 
Isso até tinha curiosidade de ir lá. 
 
Então também falta alguma informação, saber exactamente o que é que cada museu 
pode fazer para…… para poder ter mais interesse. 
 
 
Exactamente. Eu sei o que possa lá ir ver, mas não sei o que poso lá ir fazer. 
 
 
Já me deram aqui informações muito úteis para o meu trabalho. Muito obrigada a todos, 
obrigada pela vossa colaboração. 
 
De nada. 
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Análise de conteúdo 

Anexo CXVII 

 
1.Análise temática de avaliação 
 
Unidade de 
contexto 

Unidade de 
registo 

Associações  Nº 
Palavras 
usadas 

Nº 
ocorrências 

Bicicleta  Andar  
Bola Jogar  
Praia  Ir  
Televisão Ver jogos 
Futebol  
Playstation  
Estudar  

Namorada  

 
 
 
 
 

Tempo livre 

Cinema  
Grandes filmes  

13 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

Trabalho - - - - 
Espectáculos Raro 
Teatro  Fixe  
 Ver o que estão a fazer 

Actividades 
culturais 

 
 Atractivo  

- 10 

 Novidade  
 Visitar  
 Não puxa 

 
Andar de um lado para 
o outro 

 Ir fazer a digestão 
 Passear  

 
Não saber o que lá vai 
fazer 

 Curiosidade 
História  Altura dos reis 
Passado  
Dinossauros Mexer  

Explicar 
Ajudar  
Colaborar  
Não ir às cegas 

Guia 

Interessante  
Escola Não atraía muito 
Visita de 
estudo 

 

Não agrada 
Calado  Ambiente  
Muito morto 

Amigos À vontade 
Participar  
Mais interessante 
Experimentar 

Museus 
 

Actividades 

Puxava mais 

30 17 

Televisão   
Informação 

Jornal   5 - 
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Anexo CXVIII 

 
2. Análise de conteúdo formal de expressão 
 

Unidade de registo Qualificadores  Unidades de contexto 
Parado  
Morto  
Não agrada 
Não atrai 

Museu  

Não puxa 
Curiosidade  
Novidade  Actividades 
Interessante  

Guia Interessante 

Museu  

Espectáculo Raro  
Fixe 

Teatro 
Atractivo  

Actividades culturais 

 
 

Anexo CXIX 

 
3. Análise de conteúdo estrutural de co-ocorrência 
 

Unidade de contexto Unidades de contexto 
Tempo livre Tempo livre 
- Trabalho 
Actividades culturais - 

Museus Museus 
Actividades culturais 
Actividades culturais Informação 
Museus  
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