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Apresentação 

 

O Manual de Gestão das Colecções do Museu Militar do Porto é um documento 

que contém um conjunto de instruções precisas e claras com o objectivo de normalizar 

as políticas e procedimentos relativos às acções de incorporação, alienação, empréstimo, 

depósito e documentação dos artefactos que constituem o acervo do Museu Militar do 

Porto (MMP). Tem como objectivo constituir um guia orientador para os profissionais 

do MMP e para os colaboradores externos (tais como estagiários, voluntários, 

investigadores, entre outros). Deve ainda ser assumido como uma fonte de informação 

para o público. 

O opção por um manual de gestão das colecções prende-se com a vantagem de 

centralizar num só documento todas as questões relacionadas com a gestão e 

documentação das colecções que constituem o acervo do MMP, tornando a sua consulta 

mais rápida e facilitada do que existindo estes documentos de forma dispersa.  

Para a concretização deste manual de gestão das colecções do MMP foram 

adoptadas diversas metodologias de investigação, com destaque para o diagnóstico das 

práticas de gestão e dos processos de documentação das colecções nos museus militares, 

na dependência da Direcção de História e Cultura Militar (DHCM). Privilegiou-se, 

igualmente, a análise de legislação, normas, documentação digital e bibliografia sobre 

documentação de colecções produzidos, nomeadamente, pela DHCM, pelo Instituto dos 

Museus e da Conservação e pelo International Council of Museums. Foram, ainda, 

consultados manuais de políticas e procedimentos de instituições similares de cariz 

internacional, bem como entidades portuguesas, tais como o Museu da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra 

e, o Museu Municipal de Vila Franca de Xira. A empresa Sistemas do Futuro, Lda, foi 

importante na construção deste manual na partilha de ideias e de bibliografia, pois é a 

responsável pela construção da aplicação informática, actualmente, em vigor, nos 

museus militares. Finalmente, faz-se referência à investigação produzida, na área da 

gestão das colecções em museus de ciência físicas e tecnológicas, pelo Mestre Carlos 

Alberto Fernandes Loureiro que em muito inspirou a elaboração deste manual. 

O manual encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte procura-se 

fazer o enquadramento e caracterização do MMP, através da identificação da entidade 
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museológica, da resenha do historial da criação do MMP, apresentação da declaração de 

missão e objectivos, enquadramento organizacional e referência ao quadro orgânico e, 

ainda apresentação da liga dos amigos.  Nesta parte está, também, incluída a localização 

e caracterização da envolvente do museu, pois só com estes dados é possível 

compreender a comunidade onde se insere e criar projectos para uma possível 

interacção. Faz-se referência ao público do MMP após análise dos dados recolhidos 

entre 2005 e 2009. Finalmente, são caracterizados, de forma sumaria, os edifícios que 

constituem o espaço onde o museu se encontra instalado e, é feita de forma 

desenvolvida a caracterização do acervo, com especial incidência na tipologia e 

extensão das colecções, bem como o espaço expositivo e de reserva que ocupam. 

A segunda parte do manual, é dedicada à gestão efectiva dos artefactos que 

constituem o acervo do MMP. É apresentado o panorama geral do quadro jurídico que 

deve reger a gestão das colecções (interno, nacional e internacional), sendo assinalado, 

com especial relevo, a existência do Código Deontológico do ICOM para museus, e de 

legislação específica para a gestão de armas. Seguidamente, são enumerados as políticas 

e procedimentos relativos à incorporação, alienação, empréstimo, depósito e 

documentação das colecções. Na última parte deste manual, considerou-se relevante 

incluir os formulários referidos nas políticas e procedimentos, alguma legislação que 

deverá ser utilizada com mais frequência e, um glossário de alguns dos termos 

utilizados no manual. 

O manual de gestão das colecções deve ser encarado como um documento vivo, 

em permanente construção e actualização. Assim, este manual deve ser sujeito a uma 

fase experimental e, posteriormente adaptado se necessário.  

Estando o manual de gestão da colecção implementado nas práticas dos 

profissionais do MMP, deve ser sujeito a revisões periódicas, de forma a encontrar-se 

sempre actualizado e em consonância com a missão e os objectivos estabelecidos para o 

MMP. Podem, ainda, ser incluídos neste manual políticas e procedimentos relativos à 

área da conservação preventiva e acondicionamento em reserva, segurança, 

investigação, exposição, entre outras actividades que se relacionem com as colecções. 
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Parte I  

Enquadramento e caracterização da entidade 

 

1 Identificação 
 

A entidade designa-se por Museu Militar do Porto (MMP), sendo o seu 

documento fundador o Decreto-Lei N.º 242/77, do Concelho da Revolução, publicado 

no Diário da República N.º 133, Suplemento, Série I de 1977-06-08. 

 

2 Historial 
 

No final da década de 70 (do século XX), o Conselho da Revolução pelo 

Decreto-Lei Nº 242/77, de 8 de Junho (Diário da República N.º 133, Suplemento, Série 

I de 1977-06-08), cria com data de 1 de Abril o Museu Militar do Porto, estabelecendo 

os objectivos e missão do mesmo. Contudo, a vontade de se criar um museu militar na 

cidade do Porto remonta ao ano de 1932 quando Joaquim Pedro Vitorino Ribeiro e 

Emanuel Paulo Vitorino Ribeiro oferecem ao Museu Militar (em Lisboa) parte da 

colecção Vitorino Ribeiro (cerca de seiscentos objectos) relacionada com os períodos 

das Invasões Francesas e das Lutas Liberais. A doação é feita ao Museu Militar, em 

Lisboa, porque na cidade do Porto ainda não existia um museu desta tipologia. 

Em 1957, o Comando da 1ª Região Militar mostra preocupação e vontade em 

preservar e valorizar as tradições militares da Região, tendo sido estabelecidos contactos 

com diferentes instituições (civis e militares) com o objectivo de se fazer um 

levantamento das colecções, de temática militar, com interesse museológico. No ano 

seguinte, mais precisamente em 28 de Março, é criada a Delegação do Museu Militar 

(de Lisboa) no Porto, com sede no Castelo de S. João da Foz. Até à conclusão das obras 

de adaptação do referido espaço, foi determinado pelo Subsecretário de Estado do 

Exército que até conclusão das mesmas, os artefactos reunidos ficariam guardados nas 

instalações do antigo Quartel-general, na rua Augusto Rosa, na cidade do Porto Entre 
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1959 e 1960 não existem desenvolvimentos no que respeita às obras de adaptação do 

Castelo de S. João da Foz. Assim, as instalações da Delegação permanecem 

provisoriamente na rua Augusto Rosa fechadas ao público. A Delegação colabora com o 

Gabinete de História da Cidade do Porto, cedendo objectos com a finalidade de 

integrarem a exposição «O Porto e as Invasões Napoleónicas», que tinha como 

objectivo assinalar os 150 anos do desastre da Ponte das Barcas. Durante a década de 60 

(do século XX), são cedidas algumas salas ocupadas pela Delegação do Museu para 

outros serviços como a Delegação de Repartição de Verificação e Contas da 1ª Região 

Militar e o Distrito de Recrutamento e Mobilização n.º 6. Disto resultou que o espaço 

reservado para as colecções da Delegação do Museu ficasse muito reduzido, permitindo 

apenas o armazenamento os objectos. Deste modo, a Delegação do Museu Militar na 

cidade do Porto permaneceu ao longo de mais de uma década praticamente desactivada 

(LOUREIRO, 1997). 

No ano de 1970, a Associação Cultural dos Amigos do Porto alerta a 1ª Região 

Militar para o facto de ser de todo o interesse reabilitar o acervo histórico militar 

amontoado nas instalações da rua Augusto Rosa. O Exército juntamente com o apoio da 

Câmara Municipal do Porto, do Governo Civil do Porto, do Museu Soares dos Reis, da 

Fundação Calouste Gulbenkian e do Museu Militar de Lisboa, faz diligências no sentido 

de criar um museu histórico-militar na cidade do Porto, como um organismo 

independente. Mantém-se a ideia de instalar este museu no Castelo de São João da Foz. 

No ano seguinte, o Major Francisco Fernandes Figueira (Médico) é nomeado Delegado 

do Museu e é iniciada a transferência das colecções, para algumas salas do Quartel-

general na Praça da República, cedidas pela 1ª Região Militar. No dia 05 de Janeiro é, 

finalmente, inaugurada, nesse edifício, na Sala de Armas do Porto (SOARES, 1973), 

uma exposição de carácter permanente (ver Figura n.º 3), e publicado o respectivo 

catálogo. 

Na inauguração, estiveram presentes inúmeras individualidades e instituições 

que tinham apoiado o projecto, bem como alguns coleccionadores que poderiam vir a 

contribuir para o enriquecimento da colecção. A exposição não esteve aberta ao público 

mas era frequentemente visitada por militares, particularmente os recrutas das unidades 

existentes na 1ª Região Militar, durante o período de instrução. 

Tendo em conta que a adaptação das instalações no Castelo de S. João, na Foz 

do Douro, nunca se chegou a concretizar e as salas cedidas pelo Quartel-general eram 
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provisórias, inicia-se um processo para encontrar instalações para o Museu Militar 

(1974), tendo sido escolhida o edifício n.º 329, na rua do Heroísmo. Entre os anos de 

1978 e 1979, são efectuadas obras de adaptação do imóvel, com a criação de oficinas de 

carpintaria, serralharia e restauro, arrecadações, zonas de reserva, espaços para serviços 

administrativos e salas de exposição. Finalmente, no dia 21 de Março de 1980, é 

inaugurado o Museu Militar do Porto pelo Presidente da República, General Ramalho 

Eanes, sendo o Major «Médico» Francisco Fernandes Figueira nomeado Director. 

 

 

3 Escudo de armas 
 

O escudo de armas do MMP foi aprovado pela Portaria N.º 24107 de 03 de 

Junho de 1980, publicada na Ordem do Exército N.º 3, 1.ª Série de 1980 (ver Figura n.º 

1). 

O escudo de armas tem a seguinte descrição:  

Armas - Escudo de prata, cruz de azul, carregada de uma espada antiga de prata 

empunhada de oiro; Elmo militar, de prata, forrado a vermelho, a três quartos para a 

dextra; Correia de vermelho, perfilada de oiro; Paquife e virol de prata e azul; Timbre: 

leão de oiro, empunhando um estandarte de prata com uma cruz azul, hasteado de oiro; 

Divisa num listel de branco, ondulado, sotoposto ao escudo, em letras de estilo elzevir 

maiúsculas, de negro: «Dos Nossos Fama e Glória». 

Simbologia - Cruz de azul alude à Cruz da Fundação; Espada antiga alude às 

peças, de armaria, conservadas no museu; Prata significa riqueza e eloquência; Azul 

significa zelo e lealdade. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Escudo de armas do MMP. 
Fonte: Arquivo do MMP. 
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4 Declaração de missão 

 

O MMP actua como mediador entre o Exército e a sociedade civil, com o 

compromisso de investigar e celebrar a memória da instituição e dos testemunhos 

materiais e imateriais da história militar, e visa contribuir para o desenvolvimento do 

pensamento crítico e dos níveis de literacia na área da Defesa Nacional, através da 

sensibilização para o impacto da guerra e dos valores pacifistas. 

 

Temáticas 

 

O acervo do MMP é constituído por artefactos como armas e munições, artes 

plásticas relativas a temas da história militar, equipamento militar, espólio documental 

relativo à vida no Exército ou a história militar, falerística, instrumentos musicais 

utilizados pelo Exército, miniaturas de soldados e viaturas militares, traje militar e 

vexilologia. 

O MMP demarca-se dos outros museus militares pelas suas temáticas 

específicas, que são: (1) A presença do Exército Português no Mundo; (2) As 

Revoluções Portuguesas; (3) O Porto Militar – Evocação dos principais acontecimentos 

político-militares de que o Porto foi palco, e que ditaram a História da Cidade e do País; 

(4) A evolução do dispositivo militar no Campo de Batalha. 

 

Visão 

 

O objectivo da actividade do MMP é, através das suas colecções, estudar, 

interpreta e comunicar os factos da história militar. Sabemos que os dados que 

comunicamos através das nossas exposições, publicações, acções educativas ou sítio 

Web serão interpretados de diferentes maneiras pelos cidadãos civis e militares. Assim, 

assumimos que possam existir pessoas que compreendem e apoiam a acção do Exército 

português no passado, na actualidade e no futuro, enquanto outros irão condenar essas 

mesmas acções. A nossa preocupação é fornecer os dados que possam possibilitar ao 

nosso público formar as suas próprias opiniões. 
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Objectivos programáticos gerais 

 

Curto prazo (2011-2012) 

 Requalificar o MMP, de acordo com as suas temáticas e de forma a 

cumprir os requisitos de adesão à Rede Portuguesa de Museus; 

 Organizar as reservas e acondicionamento das colecções;  

 Monitorizar os diferentes espaços com o objectivo de garantir a 

conservação activa e preventiva do seu acervo; 

 Incentivar novas parcerias com diversos sectores da sociedade e 

estabelecer intercâmbios com outras instituições similares, levando à troca de 

experiências e informações sobre as diversas valências abrangidas pela colecção do 

Museu; 

 Promover a circulação de bens museológicos de cariz militar entre 

instituições congéneres; 

 Conceber e montar uma exposição temporária sobre a colecção de 

Manuel Francisco Araújo, bem como editar o respectivo catálogo; 

 Evocar os cinquenta anos do início da Guerra do Ultramar, através da 

organização de uma mostra de bibliografia produzida sobre o tema, bem como 

apresentar conferências; 

 Realizar actividades relacionadas com o inventário e estudo da colecção 

de etnologia, bem como conceber a respectiva exposição pelos estagiários da 

Licenciatura de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto; 

 Iniciar a migração de dados do inventário do MMP, inseridos no 

programa DocBase aplicado aos museus, para o programa Inarte Premium. 

 

Médio prazo (2013-2014) 

 Prosseguir a requalificação do MMP e adesão à Rede Portuguesa de 

Museus; 

 Recuperar e divulgar a memória do espaço onde se localiza o MMP com 

o objectivo de reflectir a vivência da cidade; 
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 Promover a comunicação e a divulgação do acervo e actividades do 

Museu para públicos diferenciados, produzindo material didáctico e informativo em 

vários suportes; 

 Criar condições para que o Museu possa obter padrões de rigor e 

qualidade técnica no exercício das funções museológicas, através da elaboração do seu 

programa museológico; 

 Continuar o processo de inventário do MMP no programa Inarte 

Premium. 

 

Longo prazo (2014-2016) 

 Obter a credenciação do MMP; 

 Realizar o inventário desenvolvido do acervo do Museu; 

 Incentivar e promover pesquisas, estudos e trabalhos de investigação nas 

temáticas do Museu; 

 Possibilitar o acesso aos públicos nas diferentes dimensões do Museu: de 

espaço, de informação e de acervo. 
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Ministério da Defesa Nacional 

Estado-Maior-General das Forças Armadas 

Marinha Exército 

Comando do Exército 

Chefe do Estado-Maior do Exército 

Vice-Chefe do Estado-
Maior do Exército 

Direcção de História e Cultura Militar 

Biblioteca Museus Arquivos 

Órgãos Centrais de 
Administracção e Direcção  

Força Aérea 

5 Estrutura organizacional 

 
O Ministério da Defesa tem na sua dependência os três ramos das Forças 

Armadas Portuguesas: a Marinha, o Exército e a Força Aérea. O MMP pertence ao ramo 

Exército e depende da Direcção de História e Cultura Militar (DHCM), que constitui 

uma entidade que se encontra na dependência funcional do Vice-chefe do Estado Maior 

do Exército (o segundo na hierarquia deste ramo). Da DHCM dependem directamente: 

o Arquivo Geral do Exército; o Arquivo Histórico-Militar; a Biblioteca do Exército; o 

Museu Militar dos Açores, o Museu Militar de Bragança, o Museu Militar de Elvas, o 

Museu Militar de Lisboa, o Museu Militar da Madeira e, o MMP (ver Figura n.º 2). 

 

  

Figura 2 – Organograma da estrutura organizacional do MMP. 
Fonte: Organograma da autora. Dados recolhidos do sítio Web do Exército. Disponível em 

<http://www.exercito.pt/Paginas/default.aspx> [consultado em 27-09-2011 às 22:35]. 
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6 Quadro orgânico 

 

Para cumprimento da sua missão, o MMP dispõe do Quadro Orgânico Nº 

30.2.09, aprovado por Despacho do Chefe do Estado-Maior do Exército, de 08 de 

Março de 2007 (ver Figura n.º 3). 

 

 

Figura 3 – Organograma do MMP. 
Fonte: Organograma da autora. Dados recolhidos no Arquivo do MMP. 
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7 Liga dos Amigos do Museu Militar do Porto 

 

A Liga dos Amigos do Museu Militar do Porto (LAMMP) foi criada, de forma 

informal, em 1987, tendo-se posteriormente procedido à sua legalização em 1995.  

A Liga tem sede no MMP, constituindo seu objectivo «contribuir para o 

enriquecimento do património do respectivo museu e bem assim para uma maior 

divulgação e apreço pela sua actividade e missões» (Estatuto da Liga dos Amigos do 

Museu Militar do Porto, art.º 3.º). 

A LAMMP, segundo o artigo 4.º dos seus Estatutos, deve desenvolver as 

seguintes actividades: 

«a) Procurar obter, quer através de doações ou depósitos permanentes, quer 

adquirindo, com os seus fundos ou com a contribuição de outras entidades, espécimes 

para as colecções do Museu Militar do Porto ou quaisquer testemunhos com interesse 

histórico-militar; 

b) Promover e estimular a elaboração de estudos sobre a história militar que 

possam contribuir para a valorização da actividade do Museu Militar do Porto; 

c) Promover actividades como reuniões, exposições, cursos, concursos e editar 

publicações que, pelo seu conteúdo, valorizem o Museu Militar e contribuam para a sua 

promoção; 

d) Prestar à Direcção do Museu Militar do Porto toda a colaboração que lhe seja 

solicitada». 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Escudo de armas da 
LAMMP. 
Fonte: Arquivo do MMP. 
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8 Localização e caracterização da envolvente 

 

O MMP situa-se na cidade do Porto, estando implantado a uma altura (aprox.) de 

98m, com as seguintes coordenadas geográficas WGS84: longitude 008º35´38,88´´ e 

latitude 041º08´39,426´´ (ver Figura n.º 5). O concelho do Porto abrange quinze 

freguesias: Aldoar, Bonfim, Campanhã, Cedofeita, Foz do Douro, Lordelo, Massarelos, 

Miragaia, Nevogilde, Paranhos, Ramalde, S. Nicolau, Santo Ildefonso, Sé e Vitória.  

 

 

Figura 5 - Mapa de localização do MMP na cidade do Porto.  
Fonte: Mapoteca / FLUP. 

 

  

O Bonfim é a mais recente freguesia da cidade do Porto, tendo sido criada a 11 

de Dezembro de 1841. Esta freguesia tem a sua origem no desmembramento das 

freguesias de Santo Ildefonso, Campanhã e Sé. No que respeita à sua localização 

geográfica, o Bonfim situa-se na zona oriental e periferia central da cidade do Porto, 

confrontando-se a Este com Campanhã, a Oeste com Santo Ildefonso e a Norte com 

Paranhos. As principais vias adjacentes do quarteirão do MMP são: a Rua do Heroísmo, 

a Avenida Rodrigues Freitas, a Rua Ferreira Cardoso, a Rua Conde de Ferreira, a Rua 

Joaquim António Aguiar, a Rua António Granjo e a Rua Duque de Saldanha. O MMP 

encontra-se delimitado, a Norte, pela Rua do Heroísmo, a Sul, por armazéns 
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abandonados pertencentes ao terreno da Quinta de Nova Sintra, a Oeste, pelo Cemitério 

Prado do Repouso e pelo Largo Soares dos Reis, e a Este, pelo Centro Comercial STOP 

(ver Figura n.º 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A envolvente do MMP, no que respeita ao sector da habitação, enfrenta 

problemas relacionados com as estruturas habitacionais designadas de “ilhas”, que 

proliferam nas freguesias do Bonfim e de Campanhã (ver Figura n.º 7). Esta tipologia de 

estrutura habitacional tem origem no crescimento demográfico e na industrialização, do 

início do século XX, sobretudo entre 1864 e 1900, coincidindo com a expansão da 

indústria portuense.  

Na sua maioria os alojamentos são familiares (14695), existindo cerca de 14669 

alojamentos com electricidade, 26 sem electricidade, 165 sem água e 246 sem esgotos 

(dados cedidos pela Junta de Freguesia do Bonfim, referentes ao ano de 2004). Para 

solucionar o problema deste tipo de habitação, deu-se início, a partir do final dos anos 

50 (século XX) à construção de bairros sociais (Duque de Saldanha, Fernão Magalhães, 

China e Rio Bom), onde se concentram, actualmente, as populações mais 

desfavorecidas. Nos últimos anos, têm estado associados a estes bairros fenómenos de 

Figura 6 - Fotografia de satélite com a localização do MMP (a tracejado amarelo) e área envolvente. 
Fonte: Mapoteca / FLUP. 
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pobreza e exclusão social que contribuíram para uma progressiva degradação da 

imagem destes espaços e dos seus habitantes. Assim, a área envolvente ao MMP é 

muitas vezes associada à representação de espaço degradado e de uma população que se 

caracteriza por uma elevada incidência de insucesso escolar, desemprego e pobreza, 

bem como de inúmeras situações de toxicodependência, prostituição e criminalidade 

que lhe está associada. 

 

 

Figura 7 - Fotografia de satélite com a localização das estruturas habitacionais, designadas “ilhas”, na freguesia 
do Bonfim e Campanhã.  
Fonte: Mapoteca / FLUP. 
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A nível socioeconómico, a envolvente do Museu, enquadra-se num nível médio / 

baixo, pelo que há muitas necessidades de apoio social. A comunidade beneficia do 

Centro de Saúde Santos Pousada e Barão Nova Sintra, da Delegação Norte da AMI, do 

Hospital Joaquim Urbano, da Clínica Privada do Bonfim, do Instituto do Coração 

Doloroso de Maria, do Instituto das Religiosas de Maria Imaculada e do Centro de 

Caridade do Perpétuo Socorro, e de uma vasta rede de farmácias. Ao nível da 

segurança, a freguesia do Bonfim pode contar com o serviço da 3.ª Esquadra da Polícia 

de Segurança Pública, localizada na rua António Carneiro e que cobre aproximadamente 

toda a freguesia do Bonfim. No que concerne à educação, o Bonfim é servido por uma 

rede escolar relativamente extensa, onde estão representados todos os graus e tipos de 

ensino, num total de 33 estabelecimentos públicos e privados
1
.  

A freguesia do Bonfim tem uma forte tradição associativa, cuja acção constitui 

pólos locais dinamizadores do desporto e da cultura
2
, como é o caso do Futebol Clube 

Académico, do Teatro Arte e Imagem, da Sociedade Columbófila do Norte de Portugal, 

do Clube Português de Automóveis Antigos, entre outros. No que respeita às 

actividades económicas, a agricultura foi, durante séculos, a principal fonte de riqueza 

da área envolvente ao MMP, a par com as pequenas indústrias de moagem. A partir da 

segunda metade do século XIX, começaram a surgir diversas indústrias ligadas ao 

sector têxtil, cerâmica, panificação e metalurgia, que vieram multiplicar a oferta de 

emprego e concorrer para o crescimento demográfico. Actualmente, o sector primário 

ocupa menos de 1% da população. Quase 38% dos habitantes do Bonfim exerce 

actividades no sector secundário e 62% no sector terciário (dados gentilmente cedidos 

pela Junta de Freguesia do Bonfim). O comércio por grosso e a retalho é a actividade 

dominante na área da freguesia. Além destas actividades, o sector industrial apresenta 

uma grande diversidade de pequenas empresas, nomeadamente nos ramos de hotelaria, 

cafetaria e restauração.  

Relativamente às acessibilidades, a área envolvente do MMP, inclui uma vasta 

rede de transportes. A área é servida por várias paragens dos autocarros da rede STCP, 

n.º 201, 400, 9M, 206, 300, 301, 305, 401, 55, 303, 6M, 69, 70, 94, 301, 800, 801, 8M, 

que fazem a ligação a diferentes zonas da cidade e arredores. Existem também dois 

terminais rodoviários localizados na rua Alexandre Herculano e no Campo 24 de 

                                                           
1
 Sítio Web da Direcção Regional de Educação do Norte. Disponível em <http://roteiro.min-

edu.pt/index.jsp?natureza=-1&tipo=-1&txt=estabelecimento&reg=F131202> [consultado em 15-07-2010]. 
2
 Dados disponíveis em http://www.ciberjunta.com/bonfim.html [consultado em 16-07-2010]. 
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Agosto, bem como duas praças de táxis no Campo 24 de Agosto e na Estação de 

Campanhã (CP). Em relação a parques de estacionamento, existem dois na zona 

envolvente; um no Centro Comercial STOP e outro no Supermercado LIDL. 

Recentemente no âmbito da rede de metro, foram construídas duas estações de metro 

(Campo 24 de Agosto e Heroísmo) na área envolvente ao MMP. 

No que concerne ao entorno patrimonial do MMP, embora não seja um ponto 

turístico privilegiado, oferece relativa diversidade: Biblioteca Pública Municipal do 

Porto; Quinta da China; Colégio dos Órfãos do Porto; Edifício e Jardins do SMAS 

Porto; Escola Artística de Soares dos Reis; Museu de História Natural da Escola 

Secundária Alexandre Herculano; Museu de Belas Artes da Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto; Escola Superior de Musica e Artes do Espectáculo; Jardim 

Marques da Silva; Teatro Helena Sá e Costa; Junta de Freguesia do Bonfim; Ponte D. 

Maria Pia; Ponte de São João; Estátua Camilo Castelo Branco; Estátua de Afonso 

Costa; Estátua de Sá Carneiro; Igreja de Nossa Senhora da Esperança; Igreja de Santo 

António das Antas; Igreja Paroquial do Bonfim; Capela de Nossa Senhora da Saúde; 

Capela de São Crispim; Capela de Nosso Senhor Jesus da Boa-Vista. 

 

 

9 Caracterização das instalações 
 

O conjunto de edifícios onde se encontra instalado o MMP é do domínio privado 

do Estado, afectos ao Exército/Ministério da Defesa Nacional (ver Figura n.º8). O 

terreno mede um total de 3650 m
2
, sendo 1938 m

2
, 

 
de

 
área descoberta. 

O edifício principal é uma construção que remonta ao século XIX. O edifício e a 

propriedade, que pertenceram à antiga Quinta do Prado, albergaram, desde a sua 

construção, três funções dominantes: habitacional, equipamento (delegação, na cidade 

do Porto, da Polícia Política do Estado Novo) e museológico (desde que o MMP se 

instalou e iniciou o serviço público que hoje desempenha). 

O MMP é constituído por um conjunto de edifícios de diferentes tipologias e 

datas de construção, a saber:  

Edifício principal – Construção que remonta ao século XIX, com quatro pisos 

(380 m
2
 (cave) e 350 m

2
 por piso), onde se encontram instaladas: a entrada principal do 
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MMP; salas de exposição permanente; espaços de reserva; centro de documentação; 

gabinete do director; gabinete do subdirector; serviços de apoio; serviços museológicos; 

serviços de informática; casas de banho; camaratas; e capela adossada (construção do 

século XVIII). 

Bar / Loja de vendas – Construção com 110 m
2
, dos finais dos anos 90 (século 

XX), anexa ao edifício principal. 

Pavilhão de Armas – Construção com 532 m
2
, com dois pisos e pé direito duplo, 

que data do ano de 1993. Este espaço é multifuncional sendo utilizado para expor parte 

da exposição permanente, apresentar exposições temporárias, bem como realizar 

conferências e cerimónias militares.  

Oficinas / Reservas - Conjunto de construções, de um piso, medindo 690 m
2,
 

constituídas por um edifício de 4 corpos contíguos (não se conhece a data de 

construção, contudo já existiria entre 1933 e 1945 pois existe a inscrição “PVDE” que 

significa Polícia de Vigilância e Defesa do Estado) e dois anexos (do início dos anos 80 

do século XX). Neste conjunto encontram-se instalados espaços de reserva, a 

carpintaria, a oficina, e espaços de arrumação. 

Parque - Espaço ao ar livre, delimitado com muros e portões, que deverá ser 

contemporâneo do edifício principal. Esta zona é utilizada para expor parte da 

exposição permanente e, é utilizada como zona de descanso pelos visitantes. 

 

 

Figura 8 - Fotografia panorâmica do Museu Militar do Porto. Pormenor do edifício principal, bar, parque e 
pavilhão de armas.  
Fonte: Engenheiro José Roseira / Arquivo do MMP. 
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10 Públicos 

 

O MMP recebe um número total de visitantes que se situa entre os 5.000 e os 

7.000, por ano. O sistema de registo dos visitantes é manual, sendo possível, com os 

dados recolhidos referentes aos anos entre 2005 e 2009, concluir que: 

 O público que visita o MMP em grupo é, essencialmente, escolar 

(aproximadamente 70%) e representativo dos vários graus de ensino, com especial 

incidência do 3.º ciclo do ensino básico.  

 A percentagem de visitantes estrangeiros é pouco representativa, 

situando-se aproximadamente nos 5%. 

 O número de famílias é pouco expressivo (4%). 

 A percentagem de bilhetes gratuitos representa 16% das visitas. Deste 

total, 74% são adultos (militares na situação do activo, reserva ou reforma e respectivo 

agregado familiar; funcionários civis do Exército e respectivo agregado familiar; 

membros da Liga de Amigos e mecenas do MMP) e, 26% são crianças até aos 10 anos 

de idade. 

 

Figura 9 – Fotografia da actividade «Agora Eu Era um Tropa», realizada no 
âmbito dos serviços educativos.  
Fonte: Arquivo do MMP. 
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O MMP não possui um serviço educativo estruturado promovendo de forma 

mais ou menos regular acções de natureza educativa. O MMP dispõe de uma 

programação anual de diversas actividades e programas de visitas, sobretudo temáticas, 

fazendo a ponte entre as colecções e os conteúdos programáticos específicos das 

disciplinas leccionadas nas instituições escolares, com marcação prévia, que no início 

de cada ano lectivo apresenta às Escolas (ver Figura n.º 9).  

No âmbito do programa «Famílias nos Museus», da Câmara Municipal do Porto, 

o MMP é parceiro, a par de 18 museus da cidade (de carácter público e privado). Esta 

acção realiza-se no 4.º fim-de-semana de cada mês. A partir das colecções de cada 

museu, pretende-se propiciar às famílias um modo diferente de apropriação do espaço 

de forma lúdica e pedagógica. 

 

 

11 Caracterização do acervo 
 

Tipologia e proveniência das colecções 

 

Por acervo do MMP entende-se a relação exaustiva de todos os bens culturais 

móveis, independentemente do seu modo de incorporação. É possível identificar, de 

forma genérica, as colecções que constituem acervo do MMP, embora ainda não exista 

o inventário de todos os artefactos.  

O acervo do MMP integra 21.276 artefactos que se distribuem pelas seguintes 

colecções: 

 

Armas e munições  

 A colecção é constituída por 1.528 objectos. 

As Munições compreendem, cronologicamente, o período entre o final da Idade 

Média (ex. pelouro em ligas de ferro, pelouros em pedra) e o século XX, com especial 

incidência desde a segunda metade do século XIX até ao terceiro quartel do século XX.  

As Armas abrangem tanto as armas ofensivas como as defensivas. No que 

respeita às armas defensivas, a colecção é constituída por objectos, que funcionalmente, 

se relacionam com a defesa do corpo (ex. cota de malha de ferro, lorigão, manopla de 
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elos metálicos, arnês), a defesa da cabeça (ex. elmo, chapéu-de-armas, capacete de 

ferro) e acessórios (ex. esporas e escudo). Relativamente às armas ofensivas, a colecção 

é composta por peças de diferentes tipologias como as armas brancas (ex. montante, 

espada, sabre, adaga, punhal, baioneta, espadim), armas de choque (ex. maça de armas), 

armas de haste (ex. lança, alabarda, partazana, pique, guan dao), armamento 

neurobalístico (ex. arco e a besta), armamento ligeiro e pesado pirobalistico (bacamarte 

de cela, mosquete, pistola, revólver, pistola-metralhadora, carabina, espingarda e 

caçadeira de combate, espingarda e caçadeira de caça, metralhadora ligeira e pesada), 

artilharia pirobalística ou boca-de-fogo (bombarda, tron, falcão, falconete, berço, 

colubrina, peça, obus, morteiro, foguete). 

A colecção inclui ainda armas etnográficas (ex. moca, arco, flecha, espada e 

bainha, lança, punhal) provenientes de África e do Brasil.  

A proveniência destes objectos é variada. As armas mais antigas fazem parte do 

espólio de Manuel Francisco Araújo. As restantes peças foram incorporadas na sua 

maior parte através de transferência de Unidades/Estabelecimentos/Órgãos do Exército 

(U/E/O), nomeadamente do Museu Militar de Lisboa e do Ex-Depósito Geral de 

Material de Guerra (que se situava em Beirolas – Lisboa), bem como de doações de 

militares ou descendentes de militares, alguns civis e ainda, no caso específico das 

armas de origem oriental, do espólio do General António Joaquim Garcia. 

 

Desenho 

A colecção reúne 105 desenhos de diferentes técnicas. Os desenhos são da 

autoria de Joaquim Vitorino Ribeiro, no caso das ilustrações de temática das Invasões 

Francesas a Portugal e das Lutas Liberais, e do Arquitecto Jorge Tavares, no caso das 

ilustrações de guerreiros medievais portugueses.   

 

Escultura 

A colecção é pouco expressiva sendo constituída por quinze peças que se 

distribuem pelas tipologias: escultura de vulto (estátua de pé, estátua equestre e busto) e 

escultura heráldica. 

Os objectos com mais relevância, desta colecção, são a estátua equestre de D. 

Afonso Henriques da autoria de Gustavo Bastos, o molde em gesso da estátua de pé do 

Soldado Desconhecido da Guerra do Ultramar (a estátua encontra-se implantada numa 
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rotunda em Fanzeres – Gondomar) e o molde em gesso da estátua de pé do Soldado 

Desconhecido do Monumento aos Mortos Portugueses da I Grande Guerra, da autoria 

de Henrique Moreira (o Monumento encontra-se na Praça Carlos Alberto na cidade do 

Porto). 

 

Equipamento 

A colecção inclui um conjunto de componentes utilizados em campanha, não 

estando contemplados peças de vestuário ou instrumentos. É constituída por cerca de 93 

objectos que se relacionam com as tipologias de direcção de tiro, transmissões e 

sapadores. 

 

Espólio Documental  

A colecção integra 1.700 objectos que abrangem as designações de livros 

antigos, impressos relacionados com a vida militar, recibos, selos e caixas de fósforos 

com ilustrações de traje militar, cartas de patente para promoção, correspondência e 

diplomas. 

Os objectos localizam-se cronologicamente entre os séculos XIX e XX, focando-

se essencialmente nos períodos das invasões francesas a Portugal, liberalismo em 

Portugal (ex. exemplar da Carta Constitucional de 1826, exemplar da Constituição de 

1822) e a primeira metade do século XX (ex. caderneta Militar do Soldado Aníbal 

Augusto Milhais, mais conhecido como Soldado Milhões, correspondência recebida 

pelo Coronel Hélder Ribeiro durante o período de 1902 a 1931). 

A colecção tem origem nos espólios de: Joaquim Vitorino Ribeiro, Coronel 

Hélder Ribeiro, Soldado Aníbal Augusto Milhais e na doação do Arquitecto Vasco 

Rosas da Silva. 

 

Espólio Honorífico 

A colecção inclui 670 objectos que consistem em troféus de desporto, crestas, 

medalhões em ligas metálicas, pratos em cerâmica e galhardetes. 

As crestas, medalhões e pratos têm em comum uma iconografia que representa 

os escudos de armas identificativos de U/E/O nacionais e, com menor expressividade 

estrangeiras. 
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Falerística  

A colecção inclui 84 objectos que consistem em ordens honoríficas, 

condecorações, medalhas e outras insígnias, que são usadas no vestuário do agraciado 

para reconhecimento público, quer sejam civis ou militares. 

A colecção é composta por uma grande variedade de peças que datam 

essencialmente do século XIX e XX. Sendo que, os objectos do século XIX são, na sua 

maior parte, provenientes do espólio de Joaquim Vitorino Ribeiro e os objectos do 

século XX dos espólios do: Soldado Aníbal Augusto Milhais, General António Joaquim 

Garcia e algumas doações, essencialmente de militares e seus descendentes.  

 

Fotografia 

A colecção é constituída por 1.560 fotografias do século XX. As fotografias 

documentam quotidianos de algumas U/E/O, bem como das forças destacadas nos 

territórios de Angola, Guiné e Moçambique durante o período da Guerra do Ultramar. 

Existe ainda um conjunto de fotografias, que data do período entre 1907 a 1911 e 

posteriormente do ano de 1999 e que foca, em períodos distintos, os mesmos locais do 

território de Macau. As fotografias têm origem no espólio de Hélder Ribeiro e nas 

doações de militares ou seus descendentes.  

 

Gravura  

A colecção de Gravura do MMP engloba 150 obras, cronologicamente situadas 

entre o século XIX e início do século XX. Embora a colecção não apresente uma 

qualidade técnica de relevo, destaca-se pela importância das suas temáticas relacionadas 

com as Invasões Francesas a Portugal e o Liberalismo em Portugal. Na sua 

generalidade, as gravuras são provenientes do espólio de Joaquim Vitorino Ribeiro. 

 

Instrumentos  

A colecção constituída por 95 objectos que se integram nas áreas da topografia 

(ex. telémetro, teodolito binocular, goniómetro, bússola, alidade, telescópio), da Óptica 

(ex. óculo de ampliação variável, binóculo, epidiascopio) e da Física (anemómetro, 

barómetro, higrotermómetro). Estes objectos foram utilizados em contexto militar, 

durante o século XX, tanto nas U/E/O como em contexto de campanha.  

 

Instrumentos Musicais 
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A colecção é constituída por 34 instrumentos que se inscrevem nas categorias 

dos membrafones (ex. tambor) e aerofones (ex. clarim, requinta, corneta e trompa). 

Os instrumentos musicais foram utilizados pelos militares pertencentes às 

bandas e fanfarras do Exército, ou com especialidade de clarim, em cerimónias (ex. 

visita de altas entidades militares a U/E/O; honras fúnebres, etc.) e na regulamentação 

do horário de serviço interno das U/E/O, tanto em situação de tropas aquarteladas como 

de tropas em campanha (ex. toque para alvorada, refeições, início e fim das actividades, 

recolher, silêncio, etc.). 

 

Miniaturas  

A colecção abarca aproximadamente 14.500 miniaturas militares de diferentes 

materiais como ligas de chumbo, pastas de papel, cerâmica e polímeros. Na sua grande 

parte, esta colecção é proveniente da aquisição do espólio de Jaime de Sousa Brandão e, 

em menor percentagem, do espólio do Engenheiro Campos Gondim e do Arquitecto 

Vasco Rosas da Silva. 

 

Pintura 

A colecção inclui 36 obras, cronologicamente situadas entre o século XVIII e 

XX. Na sua maior parte, a colecção não se caracteriza por uma qualidade técnica 

relevante. Contudo, destaca-se pela importância da sua temática relacionada com a 

representação de figuras militares e cenas de batalha. 

 

Traje 

A colecção é essencialmente militar, integrando algumas peças de traje civil. A 

colecção inclui aproximadamente 600 peças de traje (ex. casaco, dólman, calça, capote, 

blusão), calçado (botas e sapatos) e acessórios (gola de serviço, fivela, botão, leque). 

A colecção inclui peças cronologicamente situadas entre o século XIX e XX, 

sendo que os objectos mais antigos têm origem no espólio do Joaquim Vitorino Ribeiro 

e espólio do Manuel Francisco de Araújo e as mais recentes em doações de militares e 

seus descendentes. 
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Vexilologia 

A colecção de Vexilologia do MMP engloba 124 objectos entre bandeiras, 

estandartes, guiões e flâmulas. 

 

Extensão das colecções 

 

No gráfico da figura n.º 10 encontra-se representado a distribuição dos artefactos que 

constituem o acervo pelas diferentes colecções. Assim, a colecção mais representativa 

em termos de extensão é a de Miniaturas, com aproximadamente 14477 peças, 

seguindo-se as colecções de Espólio documental (c. 1700 peças), Fotografia (c. 1560 

peças), Armas e munições (c. 1528 peças), Espólio honorífico (c. 670 peças), Traje (c. 

605 peças), Gravura (c. 150 peças), Vexilologia (c. 124 peças), Desenho (c. 105 peças), 

Instrumentos (c. 95 peças), Equipamento (c. 93 peças), Falerística (c. 84 peças), Pintura 

(c. 36 peças), Instrumentos musicais (c. 34 peças) e Escultura (c. 15 peças). 

 

Armas e munições 

Desenho 

Escultura 

Equipamento 

Espólio documental 

Espólio honorífico 

Falerística 

Fotografia 

Gravura 

Instrumentos 

Instrumentos musicais 

Miniaturas 

Pintura 

Traje 

Vexilologia 

Figura 10 - Gráfico com a distribuição, em percentagem, de objectos pelas colecções que constituem o acervo do 
MMP.  
Fonte: Gráfico da autora. 
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Localização das colecções 

 

As colecções, que constituem o acerco do MMP, encontram-se localizadas em espaços de 

exposição e reserva, mas também em espaços como o centro de documentação, o gabinete do 

director, entre outros. 

Em exposição 

Os bens culturais que constituem o acervo do MMP encontram-se em exposição nos seguintes 

espaços: 

a) Circulação pública: Bar/loja de vendas; biblioteca; parque; pavilhão de armas (rés-do-

chão e varandim) e salas de exposição do piso 1 e piso 2 do edifício principal. 

b) Circulação restrita: Conjunto de espaços que fazem a ligação entre o edifício principal e 

a zona de bar/loja de vendas; gabinetes do Director e Subdirector; escadas de acesso ao 

piso 3 do edifício principal; escadas de acesso ao edifício principal pela porta do Largo 

Soares dos Reis; sala dos Serviços Museológicos e varandim do piso 3 do edifício 

principal. 

 

Em reserva 

O restante acervo do MMP está localizado nos seguintes espaços de reserva: 

a) Piso 3 do edifício principal: Reserva do espólio de Joaquim Vitorino Ribeiro; reserva de 

têxteis e reserva de documentos. 

b) Piso 0 do edifício principal: Reservas de armas e munições. 

c) Oficinas/outras dependências: Reserva de armas e munições, instrumentos, 

instrumentos musicais e equipamento. 

Em anexo A apresenta-se as plantas dos vários edifícios que constituem o MMP, onde se 

assinalou a relação das funções dos espaços, tipo de colecções existentes e a localização dos 

detectores de fumo e extintores. 
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CAPA 

Fotografia de artefactos do acervo do Museu Militar do Porto 

Fonte: Arquivo do Museu Militar do Porto 

Design: Joana de Rosa 





Quadro jurídico 

 

O MMP deve funcionar de acordo com a legislação internacional, nacional, local 

e interna, com especial atenção no que respeita às colecções de armas que se devem 

reger por legislação específica da área. Além disso, a DHCM deve cumprir todas as 

obrigações legais ou outras condições relativas aos diferentes aspectos que regem o 

museu, o seu acervo e o seu funcionamento.  

No separador designado Legislação é possível consultar as Normas Gerais dos 

Museus e Colecções Visitáveis do Exército (NGMCVE), a Lei Quadro dos Museus 

Portugueses e o Código Deontológico do ICOM para museus (traduzido para 

português). A legislação referida consta desse separador por se considerar que é aquele 

que se utiliza com mais frequência para a gestão das colecções. A restante legislação, 

que se enquadra, deve ser consultada no sítio Web do Diário da República Electrónico 

<http://www.dre.pt/>. 

 

Interno 

 

Normas Gerais dos Museus e Colecções Visitáveis do Exército – Aprovadas pelo 

Despacho do Chefe do Estado Maior do Exército n.º 96 de 2008, de 22 de Abril (em 

anexo no separador da Legislação). 

Regulamento Interno do Museu Militar do Porto – Aprovado pelo Despacho do 

director da Direcção de História e Cultura Militar N.º 17/10, de 29 de Julho.  

 

Nacional 

 

Constituição da República Portuguesa 

Código Civil Português 

Código do direito de autor e dos direitos conexos (Diário da República I Série-A 

N.º 61 de 1985-03-14. Decreto-lei N.º 63/85). 

Lei N.º 107/2001, de 08 de Setembro - Estabelece as bases da política e do 

regime de protecção e valorização do património cultural português. 
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Lei N.º 47/2004, de 19 de Agosto – Aprova a Lei Quadro dos Museus 

Portugueses (em anexo no separador da Legislação). 

Despacho Normativo do Ministério da Cultura Nº 3/2006, de 25 de Janeiro - 

Estabelece a credenciação de museus e aprova o seu formulário de candidatura. 

Lei N.º 5/2006, publicada no Diário da República - I Série-A, N.º 39 de 23 de 

Fevereiro de 2006. Aprova o novo regime jurídico das armas e das suas munições 

Decreto-Lei do Ministério da Cultura Nº 19/2006, de 18 de Julho - Define a lista 

de bens classificados como de «interesse nacional» e, e respectiva declaração de 

rectificação N.º 62/ 2006, de 15 de Setembro. 

Lei N.º 42/2006, publicada no Diário da República - I Série-A, N.º 164 de 25 de 

Agosto de 2006. Estabelece o regime especial de aquisição, detenção, uso e porte de 

armas de fogo e das suas munições e acessórios destinadas a práticas desportivas e de 

coleccionismo histórico-cultural. 

 

Internacional 

 

Convenção internacional da UNESCO para a protecção dos bens culturais em 

caso de conflito armado, assinada em Haia a 14 de Maio de 1954. Foi ratificada por 

Portugal em 2000 (Diário da República I Série-A N.º 76, de 30 de Março de 2000. 

Decreto do Presidente da República N.º 13/2000, de 30 de Março). 

Convenção internacional da UNESCO relativa às medidas a adoptar para 

proibir e impedir a importação, exportação e a transferência ilícita da propriedade de 

bens culturais, assinada em Paris a 17 de Novembro de 1970. Assume-se como a 

principal convenção internacional sobre a circulação e aquisição de bens culturais, tendo 

sido concebida para prevenir as escavações, importações ou exportações de bens 

culturais, feitos de forma ilegal. Foi ratificada por Portugal em 1895 (Diário da 

República I Série-A N.º 170, de 26-07-1985. Decreto do Governo N.º 26/85, de 26 de 

Julho). 

Convenção internacional da UNESCO para a protecção do património mundial, 

cultural e natural, assinada em Paris de 16 de Novembro de 1972. Foi ratificada por 

Portugal em 1979 (Diário da República I Série-A N.º 130, de 06 de Junho de 1979. 

Decreto N.º 49/1979, de 06 de Junho). 
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Convenção internacional da CITES relativa ao comércio internacional de 

espécies da fauna e da flora selvagens ameaçadas de extinção, assinada em Washington 

DC (Estados Unidos) a 03 de Março de 1973. Foi ratificada por Portugal em 1980 

(Diário da República I Série-A N.º 168, de 23-07-1980. Decreto do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros / Serviços Jurídicos e de Tratados N.º 50/80, de 23 de Julho). 

Convenção internacional da UNIDROIT sobre bens culturais roubados ou 

ilicitamente exportados, assinada em Roma a 24 de Junho de 1995. Inclui normas para a 

restituição e retorno de bens culturais adquiridos de forma ilegal, incluindo objectos 

roubados. Foi ratificada por Portugal em 2000 (Diário da República I Série-A N.º 80, de 

04 de Abril de 2000. Decreto do Presidente da República N.º 22/2000, de 04 de Abril). 

 

Código deontológico dos museus  

 

Tendo em conta que em Portugal ainda não foi elaborado um código 

deontológico específico para a área da museologia, é unanimemente aceite pela 

comunidade profissional a adopção do Código Deontológico para Museus, elaborado 

pelo ICOM.  

O documento referido estabelece normas mínimas para a gestão de um museu e 

para as boas práticas dos profissionais de museus, tais como: a definição do estatuto do 

museu e a sua missão; gestão dos recursos materiais, financeiros e humanos; gestão das 

colecções que constituem os acervos; acessibilidade e interpretação das colecções; 

comunicação com os públicos; relação com a comunidade onde os museus se encontram 

inseridos; e a conduta dos profissionais de museus. 

O Código Deontológico encontra-se traduzido em várias línguas, tais como o 

inglês, francês, espanhol e o português. Este documento deve ser do conhecimento de 

todos os funcionários do museu, bem como dos colaboradores externos (ex. estagiários, 

voluntários, investigadores, professores) e deve ser utilizado para orientar as acções 

realizadas diariamente no museu. Para consulta do Código Deontológico para Museus 

consultar o separador da Legislação. 
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Política de incorporação 

 

O MMP, desde a sua criação, nunca teve em prática uma política de 

incorporações, tendo sido criado com a seguinte missão, 

1. Recolher, inventariar, classificar e conservar objectos que, pela sua antiguidade, 

raridade ou valor, convenha preservar como testemunho da história militar do País na parte 

que respeita às instituições e forças militares terrestres e, em particular, ao Exército; 

2. Contribuir para a divulgação do património à sua guarda, designadamente pela 

exposição pública de espécimes com interesse cultural e patriótico, devidamente 

valorizadas com meios ou processos de esclarecimento e de dinamização pedagógica;  

3. Colaborar com os restantes órgãos do Serviço Histórico-Militar e com outros 

organismos, civis e militares, na investigação histórico-militar; 

4. Prestar a colaboração que lhe for determinada na celebração de comemorações 

e na realização de cerimónias e de manifestações culturais com interesse histórico-militar e, 

de um modo geral, com significado histórico-cultural» (Decreto-lei Nº 242/77, de 08 de 

Junho, Artigo 3.º, Alínea 1). 

 

O âmbito da missão referida, no que respeita à incorporação de colecções, era 

extremamente abrangente, pelo que as opções de incorporação de novos artefactos eram 

deixadas ao critério e bom senso da direcção e das equipas que se foram sucedendo. 

Em 1978, o MMP recebeu por transferência a colecção da Sala de Armas do 

Quartel-General da Região Militar Norte, sendo que esses objectos eram provenientes 

da antiga delegação do Museu Militar, em Lisboa, que na década de 60 do século XX, 

existia na Rua Augusto Rosa, no Porto.  

Após a inauguração do MMP, foi solicitado que a colecção Vitorino Ribeiro, 

que se encontrava no Museu Militar (em Lisboa), fosse transferida para o MMP, o que 

veio a acontecer em 1981.  

Posteriormente, e por acordo estabelecido entre o MMP, a Família Araújo 

(proprietária) e o Museu de Etnografia e História da Universidade do Porto, foi feita a 

transferência, com carácter de depósito, da colecção Manuel Francisco de Araújo, do 

Museu de Etnografia e História para o MMP. 

Noutros casos, a incorporação tinha dum modo geral duas proveniências: a 

doação por parte de particulares de objectos de cariz militar, como por exemplo a 
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colecção de miniaturas militares, ou a transferência de objectos provenientes de 

unidades militares extintas, essencialmente da Região Militar do Norte. 

Houve ainda algumas incorporações feitas por compra, como foi o caso de duas 

pinturas a óleo sobre o tema da Segunda Invasões Francesas a Portugal, ou a aquisição 

da Colecção Manuel Francisco de Araújo já referida, que, tendo estado no MMP 

durante vários anos em depósito, veio a ser comprada em 2001 pelo Estado-Maior do 

Exército. 

 

Políticas 

 

1. A incorporação (comummente designada por aquisição pelos 

profissionais de museus ou, ainda na tradução do Código deontológico do ICOM para 

museus) é o processo de adquirir objectos para o acervo do museu. A incorporação 

ocorre quando o objecto dá entrada e passa a ser propriedade do mesmo. Contudo, nem 

todos os objectos que entram no museu são incorporações, tais como os depósitos ou os 

empréstimos. 

2. A incorporação é uma das funções museológicas do MMP, segundo as 

NGMCVE (Capítulo II, Artigo 5.º). 

3. As modalidades de incorporação permitidas, segundo as NGMCVE 

(Capítulo II, Artigo 10.º) são: compra, doação, legado, herança, recolha, achado, 

transferência, permuta, afectação permanente, preferência e dação em pagamento. 

3.1 Compra: Para que o MMP/DHCM possa incorporar um artefacto através 

da modalidade de compra é necessário celebrar um contracto de compra e venda com 

um ou mais sujeitos, que detenham o direito de propriedade do artefacto respectivo. 

Tendo em conta que, segundo o Código Civil Português (Capítulo I, Secção I, Artigo 

874.º) «Compra e venda é o contrato pelo qual se transmite a propriedade de uma coisa, 

ou outro direito, mediante um preço». O contrato referido deve ter a forma escrita, com 

reconhecimento das assinaturas dos outorgantes. 

3.2 Doação: Segundo as NGMCVE (Capítulo VIII, Artigo 50.º, Alínea 1) 

«entende-se por doação a oferta espontânea de bens culturais ao Exército, à DHCM, a 

um museu militar ou a uma U/E/O, nos termos da lei, levada a cabo por particulares ou 

entidades em nome colectivo». Segundo o Código Civil Português (Capítulo II, Secção 
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I, Artigo 940.º, Alíneas 1 e 2) a doação é o «contrato pelo qual uma pessoa, por espírito 

de liberalidade e à custa do seu património, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um 

direito, ou assume uma obrigação, em benefício do outro contraente. Não há doação na 

renúncia a direitos e no repúdio de herança ou legado, nem tão-pouco nos donativos 

conformes aos usos sociais». 

3.3 Legado: Segundo as NGMCVE (Capítulo VIII, Artigo 51.º, Alínea 1) 

«entende-se por legado toda a oferta de bens culturais militares ao Exército, à DHCM, a 

um museu militar ou a uma U/E/O, nos termos da lei, que decorra de um testamento». 

Na perspectiva de Ana Prata (2005: 707) o legado é o «bem ou valor determinado 

atribuído na sucessão a uma pessoa […] um complexo de bens, desde que perfeitamente 

definido na sua composição e limites». Assim, o MMP/DHCM pode beneficiar da 

capacidade sucessória porque o Código Civil Português (Capítulo I, Secção II, Artigo 

2033.º, Alínea b) atribui capacidade sucessória às pessoas colectivas e sociedades. 

3.4 Herança: Segundo Ana Prata (2005: 589) é o objecto da sucessão que 

conduz ao «conjunto das relações jurídicas patrimoniais de que uma pessoa singular é 

titular ao tempo da sua morte e que, em consequência desta, se transmitem aos seus 

sucessores». 

3.4.1 No caso específico da herança e, ao contrário da figura do legado, não se 

encontra determinado no testamento os bens a herdar, mas sim a percentagem da 

herança. 

3.4.2  Como herdeiro o MMP/DHCM tem de assegurar a sua percentagem na 

responsabilidade dos encargos, como refere o Código Civil Português (Capítulo VI, 

Artigo 2068.º): «A herança responde pelas despesas com o funeral e sufrágios do seu 

autor, pelos encargos com a testamentaria, administração e liquidação do património 

hereditário, pelo pagamento das dívidas do falecido e pelo cumprimento dos legados». 

3.5 Recolha: Esta modalidade de incorporação é referida na Lei Quadro dos 

Museus Portugueses (Capítulo II, Secção III, Artigo 13.º, Alínea 2), bem como nas 

NGMCVE (Capítulo II, Artigo 10.º, Alínea 1), contudo consiste num termo sem regime 

jurídico. Os profissionais de museus compreendem esta modalidade como o trabalho de 

campo efectuado por funcionários dos museus junto das populações, com o objectivo de 

detectar artefactos que tenham interesse para a incorporação no acervo do museu. Após 

o levantamento dos artefactos é feita a recolha directa mediante a autorização do 
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proprietário (que a pode concretizar através de doação ou de venda). Desta forma, 

assume-se que a recolha não deve ser reconhecida como uma modalidade de 

incorporação, mas sim como um contrato de doação ou de compra e venda, mediante 

um valor simbólico. Ressalva-se que neste caso todas as despesas com estes contratos 

devem ser suportadas pelo MMP/DHCM, tendo em conta que será esta entidade a 

abordar o proprietário.  

3.6 Achado: Segundo o Código Civil Português (Título II, Capítulo II, 

Secção II, Artigo 1318.º), «Podem ser adquiridos por ocupação os animais e outras 

coisas móveis que nunca tiveram dono, ou foram abandonados, perdidos ou escondidos 

pelos seus proprietários».  

3.6.1 Ressalva-se que a figura de achado referida não é coincidente com a 

figura de achado arqueológico constante no artigo 78.º da Lei N.º 107/01, de 08 de 

Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do 

património cultural português.  

3.6.2 Os achados arqueológicos, mesmo que fortuitos, devem ser 

obrigatoriamente entregues à administração do património cultural português, que 

depois tomará as devidas providências. Assim um achado arqueológico nunca é 

incorporado directamente no acervo dos museus, mas sim através da entidade que 

regula o património cultural português, através de uma das modalidades de 

incorporação. 

3.7 Transferência: Considera-se que existe uma transferência sempre que se 

verifique a deslocação de um artefacto de um museu militar ou de uma 

Unidade/Estabelecimento/Órgão do Exército para o acervo do MMP/DHCM, sem ter 

que pagar qualquer preço pelo artefacto ou ter que ceder outro bem ou direito em troca. 

3.8 Permuta: Considera-se que existe permuta quando o MMP/DHCM 

incorpora no seu acervo um artefacto obtido através da troca por um outro artefacto ou 

direito que lhe pertence. Os bens ou direitos que vão servir na troca devem ser bem 

identificados no contrato, nunca podendo para este tipo de contrato ser utilizado 

dinheiro como forma de pagamento (porque ao utilizar-se dinheiro deixa de ser um 

contrato de permuta e passa a ser um contrato de compra e venda). A permuta é 

reconhecida no Código Civil Português como troca, constituindo «o contrato pelo qual 

P
o

lít
ic

a 
d

e 

in
co

rp
o

ra
çã

o
 



uma pessoa transmite a propriedade de um bem ou outro direito contra a propriedade de 

outro bem» (PRATA, 2005: 1210).  

3.9 Afectação permanente: Esta modalidade de incorporação é referida na 

Lei Quadro dos Museus Portugueses (Capítulo II, Secção III, Artigo 13.º, Alínea 2), 

bem como nas NGMCVE (Capítulo II, Artigo 10.º, Alínea 1). Contudo, consiste num 

termo sem regime jurídico e cujo significado e procedimentos associados são do 

desconhecimento dos juristas e dos profissionais de museus consultados. Pela razão 

apresentada não se considera esta modalidade para a criação de procedimentos. 

3.10 Preferência: Segundo o Código Civil Português (Livro II, Título I, 

Capítulo II, Secção I, Subsecção III, Artigo 414.º) «o pacto de preferência consiste na 

convenção pela qual alguém assume a obrigação de dar preferência a outrem na venda 

de determinada coisa».  

3.11 Dação em pagamento: No Código Civil Português (Secção III, 

Subsecção II, Capítulo VIII, Secção I, Artigo 837.º) a dação em pagamento é 

reconhecida como «dação em cumprimento». Segundo Ana Prata (2005, 363) esta é 

uma forma de «extinção de uma obrigação que consiste na prestação, com o acordo do 

credor, de uma coisa diversa da que constitui o objecto da obrigação, ficando o devedor 

exonerado da sua obrigação». 

4. O MMP não tem autonomia para incorporar artefactos para o seu acervo, 

sendo que qualquer modalidade de incorporação deve ser proposta para aprovação da 

DHCM, através da Repartição de Património (RP). Todas as propostas de incorporação 

por parte do MMP devem: 

4.1 Estar de acordo com a missão e objectivos do museu. 

4.2 Estar de acordo com as leis e regulamentos internos, já referidos no 

separador do quadro jurídico, bem como com o Código Deontológico.  

4.3 Estar devidamente documentadas através da recolha de elementos, tais 

como: a propriedade, a autenticidade, a utilização da peça, o historial e o estado de 

conservação (o estado de conservação deve ser devidamente analisado de forma a 

avaliar se representa um risco para o restante acervo). 

4.4 Incluir a validade do título de propriedade do artefacto. 
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4.5 Resultar de um momento de reflexão sobre a especificidade do objecto 

que se deseja incorporara, de forma a ponderar a existência de recursos humanos e 

financeiros, bem como de instalações adequadas para a sua preservação, estudo, 

interpretação e comunicação ao público. 

5. A autorização ou não autorização da incorporação nunca pode depender 

só do valor monetário do artefacto. 

6. Os objectos incorporados no acervo do MMP passam a ser da sua 

exclusiva propriedade e da DHCM, bem como os direitos sobre a utilização do mesmo 

(ex. reprodução fotográfica, marketing, integração nas exposições, etc.). Nunca devem 

ser aceites incorporações que impliquem restrições ou encargos, tais como a existência 

de um terceiro proprietário ou a permanência do artefacto em exposição. Relativamente 

às condições exceptua-se, em caso de exposição dos artefactos a referência ao dador ou 

anterior proprietário. 

7. Para além das colecções que integram o acervo, o MMP prevê ainda a 

existência de uma colecção pedagógica que deverá compreender os objectos que podem 

ser utilizados com fins lúdico-pedagógicos ou de demonstração. Apenas os artefactos 

desta colecção devem ser manuseados e operados livremente. A decisão de incorporar 

objectos nesta colecção cabe à DHCM, devendo seguir os procedimentos gerais da 

modalidade de incorporação respectiva. 

8. São aceites peças duplicadas ou réplicas (entende-se por réplica o 

exemplar de um artefacto que não é o original), nos seguintes casos: proveniência e 

história de suma importância (ex. as réplicas de uniformes militares que foram criadas 

para as comemorações no primeiro centenário das Invasões Francesas em Portugal); no 

caso em que o original pelo seu estado de conservação tenha que ser substituído durante 

a sua exposição; para integrar a colecção pedagógica. 

 

Procedimentos 

 

Compra 

1. Entrar em contacto com o proprietário do artefacto que se pretende 

adquirir. 

P
o

lít
ic

a 
d

e 

in
co

rp
o

ra
çã

o
 



2. Confirmar que o artefacto se encontra em consonância com as políticas 

de incorporação e com a declaração de missão. 

2.1 Caso se observe alguma ilegalidade relativa ao objecto, nomeadamente o 

título de propriedade ou proveniência ilegal (ex. roubo ou exportação ilegal de um 

determinado país) deve-se comunicar imediatamente às autoridades competentes. 

3. Determinar se o artefacto tem direitos de autor ou outro tipo de restrições 

associados. Se for o caso, assegurar que são transferidos para o MMP/DHCM mediante 

a assinatura de uma licença. 

4. Preparar o relatório de proposta de aquisição para autorização da DHCM, 

com todos os dados recolhidos sobre o artefacto e o proprietário. 

5. Depois de autorizada a compra deve-se entrar em contacto com o 

proprietário para combinar a data e local de entrega, bem como o modo de pagamento. 

6. Assinar o contrato de compra e venda (ver separador dos formulários). 

Ressalva-se que se deve guardar uma cópia do contrato. 

7. Para a recepção do artefacto seguir os procedimentos específicos para a 

recepção de objectos. 

8. Preservar toda a documentação relativa ao processo de compra, bem 

como a informação recolhida sobre o artefacto. 

 

Doação 

1. Estabelecer contacto com o potencial doador. 

2. Recolher informação sobre as intenções do proprietário e, se for 

necessário combinar a data e local para recolher temporariamente o artefacto para 

avaliação.  

2.1 Se for o caso, o artefacto deve ser alvo dos procedimentos de recepção. 

2.2 Deve ser escrita uma carta de agradecimento ao potencial doador, onde 

se deve descrever os procedimentos que serão realizados. 

3. Confirmar que o artefacto se encontra em consonância com as políticas 

de incorporação. 
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3.1 Caso se observe alguma ilegalidade relativa ao objecto, nomeadamente o 

título de propriedade ou proveniência ilegal (ex. roubo ou exportação ilegal de um 

determinado país) deve-se comunicar imediatamente às autoridades competentes. 

3.2 Assegurar que não existem restrições anexas à proposta de doação, 

excepto a questão do artefacto, quando exposto, dever ostentar o nome do doador (salvo 

se este declarar o contrário). 

3.2.1 Determinar se o doador tem direitos de autor sobre o artefacto e assegurar 

que sejam transferidos para o MMP/DHCM através de documento escrito.   

4. Preparar a informação da proposta de doação para autorização da 

DHCM, com todos os dados recolhidos sobre o artefacto e o doador (ver Auto de 

Doação no separador dos Formulários). 

4.1 A DHCM com base na documentação recolhida e na informação do MMP 

deve aprovar ou rejeitar a potencial doação. 

4.1.1 Se a doação não for autorizada deve-se proceder à devolução do artefacto 

(nos casos em que tenha vindo para o museu de forma temporária), cumprindo os 

procedimentos de saída de objectos do MMP e deve ser assinado o Recibo de Entrega 

(ver separador dos Formulários). Deve ser redigida e enviada uma carta ao potencial 

doador de agradecimento e incluir a justificação da rejeição.  

4.1.2 Se a doação for autorizada deve-se proceder à redacção e envio de uma 

carta ao potencial doador informando da decisão e explicando os procedimentos que 

serão seguidos. 

4.1.3 A DHCM deve elaborar o Contrato de Doação (ver separador dos 

Formulários), em triplicado, devendo cada uma das partes ficar com uma cópia 

(DHCM, MMP e doador).  

4.1.4 Recepcionar o objecto com base nos procedimentos específicos. 

4.1.5 Após a recepção do objecto, enviar no prazo de um mês, uma carta de 

agradecimento ao doador. 

4.1.6 Preservar toda a documentação relativa ao processo de doação, bem como 

a informação recolhida sobre o artefacto. 
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Legado 

1. Estabelecer contacto com o potencial testador. 

2. Recolher informação sobre as intenções do testador e, se for necessário 

combinar a data e local para recolher temporariamente o artefacto para avaliação.  

2.1 Se for o caso o artefacto deve ser alvo dos procedimentos de recepção. 

2.2 Deve ser escrita uma carta de agradecimento ao potencial testador, onde 

se deve descrever os procedimentos que serão realizados. 

3. Confirmar que o artefacto se encontra em consonância com as políticas 

de incorporação. 

3.1 Caso se observe alguma ilegalidade relativa ao objecto, nomeadamente o 

título de propriedade ou proveniência ilegal (ex. roubo ou exportação ilegal de um 

determinado país) deve-se comunicar imediatamente às autoridades competentes. 

3.2 Assegurar que não existem restrições ou condições anexas à proposta de 

legado, excepto a questão dos artefactos, quando expostos, deverem ostentar o nome do 

anterior proprietário (salvo se este declarar o contrário). 

3.2.1 Determinar se o testador tem direitos de autor sobre o artefacto e assegurar 

que sejam transferidos para o MMP/DHCM através de documento escrito.   

4. Preparar a informação de proposta de legado para autorização da DHCM, 

com todos os dados recolhidos sobre o artefacto e o testador. 

4.1 A DHCM com base na documentação recolhida e na informação do MMP 

deve aprovar ou rejeitar o potencial legado. 

4.1.1 Se a doação não for autorizada deve-se proceder à devolução do artefacto 

(nos casos em que tenha vindo para o museu de forma temporária), cumprindo os 

procedimentos de saída de objectos do MMP e deve ser assinado o Recibo de Entrega 

(ver separador dos Formulários). Deve ser redigida e enviada uma carta ao potencial 

testamentário de agradecimento e incluindo a justificação da rejeição.  

4.1.2 Se o legado for autorizado, a DHCM deve elaborar um Contrato de 

Legado (ver separador dos Formulários) e, posteriormente enviar ao potencial testador 

através do MMP, de modo a que possa aceder ao documento com antecedência. 
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4.1.3 Combinar com o testador o local e data para assinatura do contrato, sendo 

que cada uma das partes deve ficar com uma cópia (DHCM, MMP, testador). 

4.2 Após a morte do testador o MMP/DHCM deve: 

4.2.1 Nomear um responsável para comparecer no local e data de abertura do 

testamento para fazer valer o direito de sucessão. 

4.2.2 Assegurar que passa a deter todos os direitos de autor relativos ao 

artefacto/colecção. 

4.2.3 Após a recepção do objecto, enviar no prazo de um mês, uma carta de 

agradecimento aos herdeiros do testador, tendo em conta que estes últimos seriam os 

herdeiros naturais do legado, caso este não fosse legado a favor do MMP. 

4.2.4 Preservar toda a documentação relativa ao processo de legado, bem como a 

informação recolhida sobre o artefacto. 

 

Herança 

1. Estabelecer contacto com o potencial testador e recolher informações 

sobre as suas intenções. 

2. Deve ser escrita uma carta de agradecimento ao potencial testador, onde 

se deve descrever os procedimentos que serão realizados. 

3. Confirmar que o artefacto se encontra em consonância com as políticas 

de incorporação. 

3.1 Caso se observe alguma ilegalidade relativa ao objecto, nomeadamente o 

título de propriedade ou proveniência ilegal (ex. roubo ou exportação ilegal de um 

determinado país) deve-se comunicar imediatamente às autoridades competentes. 

3.2 Assegurar que não existem restrições ou condições anexas à proposta de 

testamento que o MMP não possa cumprir. 

4. Confirmar que a transacção será feita de acordo com as leis e 

regulamentos nacionais específicos.  

5. A DHCM deve elaborar o Contrato de Herança (ver separador dos 

Formulários) e enviar uma cópia, através do MMP, para o potencial testador para que 

este possa ler atempadamente o documento. 
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5.1 Combinar com o testador o local e data para assinatura do contrato, sendo 

que cada uma das partes deve ficar com uma cópia. 

6. Após a morte do testador o MMP/DHCM deve nomear um responsável 

para comparecer no local e data de abertura do testamento para fazer valer o direito de 

sucessão. 

7. O MMP deve preparar a informação de proposta de herança para 

autorização da DHCM, com todos os dados recolhidos sobre o artefacto e o testador. 

8. A DHCM com base na documentação recolhida e na informação do 

MMP deve aprovar ou rejeitar a potencial herança. 

9. Se a herança for autorizada o MMP deve efectuar todas as diligências 

previstas na lei para aceitar a mesma. Isto inclui a negociação com os outros herdeiros 

para que o museu possa escolher o(s) artefacto(s) que se enquadrem nos princípios 

determinados previamente. Toda a documentação nesta fase do processo deve ser 

assinada pelo director DHCM. 

10. Após a concretização de todo o processo negocial, burocrático e legal, o 

MMP deve começar a preparar todas as diligências necessárias para o levantamento e 

transporte do artefacto herdado.  

11. Depois do levantamento da herança, agir de acordo com os 

procedimentos definidos para a recepção de objectos. 

12. Preservar toda a documentação relativa ao processo de herança, bem 

como a informação recolhida sobre o artefacto. Ressalva-se a necessidade de guardar 

uma cópia do testamento existente no Cartório Notarial respectivo. 

13. Após a recepção do objecto, enviar no prazo de um mês, uma carta de 

agradecimento aos herdeiros do testador, demonstrando desta forma a gratidão do 

museu para com o testador e os seus herdeiros, tendo em conta que estes últimos seriam 

os herdeiros naturais do legado, caso este não fosse legado a favor do MMP. 

 

Achado 
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1. O MMP/DHCM pode incorporar artefactos através da modalidade de 

achado desde que efectuados por funcionários do museu, ao serviço da entidade 

patronal, e dentro do seu horário laboral. 

2. Confirmar que o artefacto se encontra em consonância com as políticas 

de incorporação. 

3. Todos os achados devem ser devidamente documentados através de 

registo fotográfico e recolha de toda a informação possível. 

4. Quando o artefacto entra no MMP devem ser seguidos os procedimentos 

para a recepção de objectos. 

5. Devem ser seguidos os seguintes procedimentos enunciados por lei: 

5.1 Código Civil Português, Título II, Capítulo II, Secção II, Artigo 1323.º:  

(1) Aquele que encontrar animal ou outra coisa móvel perdida e souber a quem 

pertence deve restituir o animal ou a coisa a seu dono, ou avisar este do achado; se não 

souber a quem pertence, deve anunciar o achado pelo modo mais conveniente, atendendo 

ao valor da coisa e às possibilidades locais, ou avisar as autoridades, observando os usos da 

terra, sempre que os haja. (2) Anunciado o achado, o achador faz sua a coisa perdida, se não 

for reclamada pelo dono dentro do prazo de um ano, a contar do anúncio ou aviso. (3) 

Restituída a coisa, o achador tem direito à indemnização do prejuízo havido e das despesas 

realizadas, bem como a um prémio dependente do valor do achado no momento da entrega, 

calculado pela forma seguinte: até ao valor de mil escudos, dez por cento; sobre o 

excedente desse valor até cinco mil escudos, cinco por cento; sobre o restante, dois e meio 

por cento. (4) O achador goza do direito de retenção e não responde, no caso de perda ou 

deterioração da coisa, senão havendo da sua parte dolo ou culpa grave. 

5.2 Código Civil Português, Título II, Capítulo II, Secção II, Artigo 1324.º: 

(1) Se aquele que descobrir coisa móvel de algum valor, escondida ou enterrada, não 

puder determinar quem é o dono dela, torna-se proprietário de metade do achado; a outra 

metade pertence ao proprietário da coisa móvel ou imóvel onde o tesouro estava escondido 

ou enterrado. (2) O achador deve anunciar o achado nos termos do nº 1 do artigo anterior, 

ou avisar as autoridades, excepto quando seja evidente que o tesouro foi escondido ou 

enterrado há mais de vinte anos. (3) Se o achador não cumprir o disposto no número 

anterior, ou fizer seu o achado ou parte dele sabendo quem é o dono, ou ocultar do 

proprietário da coisa onde ele se encontrava, perde em benefício do Estado os direitos 

conferidos no nº 1 deste artigo, sem exclusão dos que lhe possam caber como proprietário. 
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Transferência 

1. Elaborar uma lista de artefactos disponíveis para uma possível 

transferência, junto dos outros museus militares, bem como das 

Unidades/Estabelecimentos/Órgãos do Exército. 

2. Confirmar que o artefacto se encontra em consonância com as políticas 

de incorporação. 

3. Preparar uma informação de proposta de transferência para autorização 

da DHCM, com todos os dados recolhidos sobre o artefacto. 

4. A DHCM com base na documentação recolhida e na informação do 

MMP deve aprovar ou rejeitar a transferência.  

5. Caso seja dada autorização o director/comandante do museu militar ou da 

U/E/O deve assinar a Declaração de Autorização de Transferência Interna (ver 

separador dos Formulários). 

6. Após a assinatura, iniciar as diligências necessárias para que se efectue o 

transporte do objecto de forma segura. O transporte deve ser realizado e organizado na 

sua totalidade pelo MMP. 

7. Para a recepção do artefacto seguir os procedimentos próprios. 

8. Preservar toda a documentação relativa ao processo de transferência, bem 

como toda a documentação que a entidade possuía sobre o artefacto. 

 

Permuta 

1. Elaborar uma lista de artefactos disponíveis para permuta, junto de outras 

instituições similares. 

1.1 Ressalva-se que a permuta deve ser sempre realizada com instituições 

similares e nunca com particulares. 

2. Os objectos do MMP que entram na troca devem ser, de preferência 

réplicas ou originais que se encontram duplicados ou que não se enquadram na missão 

do museu. 
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3. Entrar em contacto com a entidade proprietária do objecto que se 

pretende estabelecer a permuta. 

4. Confirmar que o artefacto se encontra em consonância com as políticas 

de incorporação. 

5. Caso se observe alguma ilegalidade relativa ao objecto, nomeadamente o 

título de propriedade ou proveniência ilegal (ex. roubo ou exportação ilegal de um 

determinado país) deve-se comunicar imediatamente às autoridades competentes. 

6. Assegurar que não existem restrições ou condições anexas à troca que o 

MMP não possa cumprir. 

6.1 Determinar se o artefacto tem direitos de autor ou outro tipo de restrições 

associados. Se for o caso, assegurar que são transferidos para o MMP/DHCM mediante 

a assinatura de uma licença. 

7. Preparar uma informação de proposta de permuta para autorização da 

DHCM, com todos os dados recolhidos sobre o artefacto e a proposta do artefacto do 

MMP a trocar. 

8. No caso de não haver autorização deve-se comunicar à entidade 

proprietária a decisão e agradecer a disponibilidade, bem como justificar a decisão. 

9. Se a DHCM autorizar a troca deve-se iniciar as negociações com vista a 

chegar a um acordo sobre os artefactos que serão integrados no Contrato de Permuta. 

10. A DHCM, após acordo verbal, elabora e envia, através do MMP, à 

instituição com quem se está a negociar uma cópia do Contrato de Permuta (ver no 

separador dos Formulários) para que esta possa ler atempadamente o documento. 

11. Combinar com a entidade o local e data para a assinatura do contrato e 

troca dos objectos, sendo que cada uma das partes deve ficar com uma cópia. 

12. Após combinar a data de recolha iniciar as diligências necessárias para 

que se efectue o transporte do artefacto, de forma segura. Cada parte é responsável pelo 

transporte do objecto que vai adquirir. 

13. Para a recepção do artefacto seguir os procedimentos próprios. 

14. Preservar toda a documentação relativa ao processo, bem como a 

informação recolhida sobre o artefacto. 
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Preferência 

1. Entrar em contacto com instituições similares que estejam dispostas a 

realizar este tipo de pacto (ver no separador Formulários o Pacto de Preferência). 

1.1 Ressalva-se que o pacto de transferência deve ser sempre realizado com 

instituições similares e que possuam objectos que se enquadrem na missão do museu. 

2. Confirmar que o artefacto se encontra em consonância com as políticas 

de incorporação. 

3. Caso se observe alguma ilegalidade relativa ao objecto, nomeadamente o 

título de propriedade ou proveniência ilegal (ex. roubo ou exportação ilegal de um 

determinado país) deve-se comunicar imediatamente às autoridades competentes. 

4. Quando se tiver conhecimento de que determinado artefacto sobre o qual 

o MMP tem preferência se encontra à venda deve-se reunir toda a informação 

disponível sobre o estado actual da peça. 

5. Após reunir a informação e se o MMP for da opinião que o artefacto 

deve ser incorporado no seu acervo deve elaborar uma informação de proposta de 

compra para autorização da DHCM, com todos os dados recolhidos sobre o artefacto. 

6. A DHCM com base na documentação recolhida e na informação do 

MMP deve aprovar ou rejeitar a compra.  

7. No caso de não haver autorização deve-se comunicar à entidade 

proprietária a decisão e agradecer a disponibilidade, bem como justificar a decisão. 

8. Se a DHCM autorizar a compra deve-se executar os procedimentos 

relativos à modalidade de compra. 

 

Dação em pagamento 

1. Entrar em contacto com a instituição/indivíduo devedor, após este 

demonstrar interesse em saldar a sua dívida para com o MMP mediante dação em 

cumprimento. 

1.1 Esta forma de saldar uma dívida para com o MMP deve partir sempre da 

iniciativa do devedor e, nunca do museu. 
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2. Assegurar que os objectos que o devedor deseja incluir no contrato de dação 

em cumprimento estão de acordo com as políticas de incorporação do MMP. 

2. Caso se observe alguma ilegalidade relativa ao objecto, nomeadamente o 

título de propriedade ou proveniência ilegal (ex. roubo ou exportação ilegal de um 

determinado país) deve-se comunicar imediatamente às autoridades competentes. 

3. Após reunir informação sobre os artefactos e se o MMP for da opinião 

que devem ser incorporados no seu acervo deve elaborar um relatório de proposta de 

autorização para a dação em cumprimento. 

4. A DHCM com base na documentação recolhida e na informação do 

MMP deve aprovar ou rejeitar a dação em cumprimento.  

5. No caso de não haver autorização deve-se comunicar ao devedor a 

decisão, por escrito. 

6. Se a dação em cumprimento for autorizada deve-se comunicar ao 

devedor essa mesma intenção para que se inicie todas as diligências necessárias à 

concretização do contrato. 

7. A DHCM deve elaborar e enviar uma cópia, através do MMP, do 

contrato de Dação em Pagamento (ver separador dos Formulários) para que o devedor 

analise a proposta do MMP e se definam os pormenores do levantamento e transporte 

dos objectos, que deverão ser custeados pelo devedor. No processo de transporte, os 

artefactos devem ser acompanhados por funcionários do MMP de forma a ser 

salvaguardada a sua integridade física e a segurança. 

8. Combinar um local e data para assinatura do contrato. Este deve ser 

assinado por ambas as partes envolvidas, devendo cada uma delas guardar uma cópia. 

(DHCM, MMP e instituição/indivíduo devedor). 

9. Para a recepção do artefacto seguir os procedimentos próprios. 

10. Preservar toda a documentação relativa ao processo de compra, bem 

como a informação recolhida sobre o artefacto. 

 

 

O caso específico da incorporação de armas de fogo e munições  
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1. Para a incorporação de armas de fogo e suas munições devem ser 

consultadas a Lei N.º 5/2006, de 23 de Abril e a Lei N.º 42/2006, de 25 de Agosto. 

2. No caso específico das armas e munições destinadas às Forças Militares 

estão excluídas do âmbito de aplicação da legislação referida no ponto 1, conforme 

descrito na Lei N.º 5/2006, de 23 de Abril (Capítulo I, Secção I, Artigo 1.º, Alíneas 2), 

«2 - Ficam excluídas do âmbito de aplicação da presente lei as actividades relativas a 

armas e munições destinadas às Forças Armadas, às forças e serviços de segurança, bem 

como a outros serviços públicos cuja lei expressamente as exclua, bem como aquelas 

que se destinem exclusivamente a fins militares» 

3. Estão ainda excluídas da Lei referida no ponto 2 as armas de fogo e 

munições cuja data de fabrico seja anterior a 01 de Janeiro de 1891, bem como aquelas 

que utilizem munições obsoletas (Lei N.º 5/2006, de 23 de Abril, Capítulo I, Secção I, 

Artigo 1.º, Alíneas 3). Além do referido estão também excluídas as espadas, os sabres, 

os espadins, as baionetas e outras armas tradicionalmente destinados a honras e 

cerimoniais militares ou a outras cerimónias oficiais (Lei N.º 5/2006, de 23 de Abril, 

Capítulo I, Secção I, Artigo 1.º, Alíneas 4). 

4. No caso das armas e munições que não se encontram excluídas da 

aplicação da Lei N.º 5/2006, de 23 de Abril, deve-se entregar à PSP as seguintes 

declarações em triplicado (o original fica para arquivo na PSP e as cópias são entregues 

ao MMP e ao proprietário): 

 Declaração de venda ou doação por parte do proprietário onde deve 

constar: identificação completa do proprietário; identificação completa do MMP; tipo e 

número da licença do proprietário; data da arma; identificação da marca, modelo, tipo, 

calibre, capacidade ou voltagem da arma; número de fabrico. Para além da declaração o 

proprietário deve entregar à PSP o livrete de manifesto ou o documento legal que o 

substitua. 

 Declaração do MMP onde deve constar a descrição do interesse 

patrimonial da arma e o interesse do MMP em incorporar o objecto no seu acervo. Deve 

ainda fazer referência à responsabilidade, por parte do museu da desmilitarização da 

arma através da acção de retirar algum componente que a torne inoperacional para fazer 

fogo. 
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5. A PSP deverá entregar ao MMP, no prazo de 30 dias (prorrogável, em 

caso fundamentado) o novo livrete de manifesto da arma, tendo o museu que suportar o 

encargo financeiro resultante da emissão do livrete.  

6. Após este processo devem ser adoptados os procedimentos específicos 

para as modalidades de incorporação de doação ou venda. 
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Política de alienação 

 

Políticas 

 

1. Em consonância com as NGMCVE (Capítulo X, Artigo 52.º), o MMP 

aceita a prática de alienação de artefactos do seu acervo, em circunstâncias especiais. 

2. Existe alienação sempre que um objecto é removido, de forma 

permanente, do acervo e abatido no inventário. 

3. A alienação de um artefacto do acervo do museu só deve ser feita com 

pleno conhecimento do seu significado, do seu estado de conservação, a sua situação 

legal e a perda de confiança pública que pode resultar dessa acção. 

4. A decisão de alienação é da responsabilidade da DHCM e deve ter em 

conta o parecer do director do MMP e do conservador da colecção respectiva. Esta 

decisão deve ter por base critérios, tais como: 

4.1 Perda ou roubo de objectos (após período de dois anos de espera); 

4.2 Desaparecimento de objectos decorrentes de um acidente ou catástrofe; 

4.3 Vandalismo do objecto; 

4.4 Estado de conservação do objecto mau, não sendo viável o seu restauro 

ou que coloque em perigo o restante acervo ou as pessoas. 

4.5 Proveniência ilegal, não ética ou fraudulenta; 

4.6 Existência de vários artefactos com características análogas; 

4.7 Falta de enquadramento do artefacto no âmbito do acervo. 

5. O MMP, em consonância com o Código Deontológico do ICOM para 

museus (alínea 2.14) pode alienar objectos através de transferência, troca, venda e 

destruição intencional. Ressalva-se que ainda pode haver a possibilidade de alienar 

objectos através da repatriação, contudo como a análise da colecção do MMP não 

indicia artefactos nesta situação, actualmente, não se fará menção desta modalidade nos 

procedimentos. 

5.1 Sempre que for possível deve existir preferência pela alienação em benefício 

de outro museu. 
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6. O MMP/DHCM pode receber dinheiro proveniente da venda de objectos 

ou indemnizações das seguradoras. Os recursos financeiros ou as vantagens decorrentes 

da alienação devem ser usados, apenas, para benefício das colecções e, de preferência 

para a aquisição de novas incorporações ou para acondicionamento ou conservação dos 

artefactos que constituem o acervo. 

7. Todo o processo de alienação deve ser bem documentado, tendo em 

conta que embora o artefacto desapareça fisicamente do museu a documentação e 

informação associada não deve desaparecer. 

7.1 A ficha de inventário do artefacto deve ser mantida na base de dados, 

contudo deve ser transferida para «Outros objectos». 

7.2 O número de inventário do artefacto alienado não deve ser reutilizado. 

 

Procedimentos 

 

Alienação por transferência 

1. Considera-se alienação por transferência quando um artefacto é 

deslocado do MMP, sem contrapartidas financeiras ou materiais, para outra instituição 

similar. 

2. Deve ser enviado um relatório à DHCM com a proposta do objecto que 

se pretende alienar, o método de alienação aconselhado e a justificação para essa acção 

3. Após autorização da DHCM da alienação por transferência o museu 

deve: 

3.1 Comunicar às instituições similares, com preferência para os museus 

militares na dependência da DHCM, a intenção de alienar o objecto. Esta acção 

(anuncio, contacto directo, contacto por telefone ou endereço electrónico, entre outros) 

deve ser efectuada pelo conservador da colecção. 

3.2  Entrar em contacto com os interessados e avaliar as condições oferecidas 

para a gestão do objecto. 

3.3 Combinar com a entidade escolhida a forma de acondicionamento e 

transporte do objecto, sendo que a entidade receptora deve ser responsável por todas as 

despesas inerentes ao processo. 
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4. Deve ser guardada toda a informação e documentação do processo de 

alienação e anexada à ficha do objecto, na aplicação informática. 

Alienação por troca 

 

1. Considera-se alienação por troca quando existe a permuta do objecto 

alienado por outro objecto. 

2. Deve ser enviado uma informação à DHCM com a proposta do objecto 

que se pretende alienar, o método de alienação aconselhado e a justificação para essa 

acção 

3. Após autorização da DHCM da alienação por troca o museu deve: 

3.1 Comunicar às instituições similares, com preferência para os museus 

militares na dependência da DHCM, a intenção de alienar o objecto. Esta acção 

(anuncio, contacto directo, contacto por telefone ou endereço electrónico, entre outros) 

deve ser efectuada pelo conservador da colecção. 

3.2 Entrar em contacto com os interessados e avaliar as condições oferecidas 

para a gestão do objecto, bem como os objectos que se enquadram no âmbito do acervo 

do MMP. 

3.3 Solicitar a aprovação da DHCM para autorização da troca. 

3.4 Cada instituição interveniente deve assegurar o acondicionamento e 

transporte do objecto que vai receber. Quando o objecto que foi alienado do MMP for 

entregue deve ser assinado o Recibo de Entrega (ver separador dos Formulários). 

3.5 No que respeita ao objecto que o MMP recebe devem ser seguidos os 

procedimentos específicos para a incorporação por permuta. 

4. Deve ser guardada toda a informação e documentação do processo de 

alienação e anexada à ficha do objecto, na aplicação informática. 

 

Alienação por venda 

1. Considera-se alienação por venda quando envolve a cedência ou troca do 

objecto a alienar, por parte do MMP, a uma outra instituição ou particular, mediante um 

determinado preço.  
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2. Deve ser enviado um relatório à DHCM com a proposta do objecto que 

se pretende alienar, o método de alienação aconselhado e a justificação para essa acção 

3. Após autorização da DHCM da alienação por venda o museu deve: 

3.1 Comunicar a potenciais interessados e à comunidade em geral a 

informação sobre o objecto que se pretende alienar. Deve ser divulgado, por escrito, a 

descrição e fotografia do objecto, bem como o seu preço. 

3.2 Ressalva-se que os funcionários do MMP ou da DHCM, seus familiares 

ou pessoas próximas não devem ser autorizados a comprar objectos provenientes do 

acervo do MMP, na dependência da DHCM. 

3.2 Após receber as candidaturas dos interessados devem ser avaliadas as 

condições que possuem para a gestão da peça e, deve ser dada preferência a instituições 

públicas. 

3.3 Solicitar a aprovação da DHCM para autorização da venda. 

3.4 A instituição ou particular que compra o objecto deve assegurar o seu 

acondicionamento e transporte. 

3.5 No que respeita à venda do objecto devem ser seguidos os procedimentos 

definidos por lei para a realização de contratos de compra e venda. 

4. Deve ser guardada toda a informação e documentação do processo de 

alienação e anexada à ficha do objecto, na aplicação informática. 

 

Alienação por destruição 

1. Considera-se alienação por destruição quando existe a destruição 

intencional do objecto. 

2. Deve ser enviado uma informação à DHCM com a proposta do objecto 

que se pretende alienar, o método de alienação aconselhado e a justificação para essa 

acção. A alienação por destruição só deve ser aceite nas condições que se enumeram 

seguidamente. 

2.1 Após relatório de um profissional da área de conservação e restauro em 

como o estado de conservação do objecto é mau, não tem possibilidade de restauro ou 

coloca em perigo os outros objectos e/ou pessoas. 
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3. Após autorização de alienação por destruição da DHCM, o MMP deve: 

3.1. Assegurar as condições adequadas para que a operação seja realizada sem 

colocar em risco o restantes acervo e/ou os profissionais do museu. 

3.2 Fotografar o objecto, caso não existam fotografias na aplicação informática. 

3.3 No caso de o objecto ter associado direitos de autor ou outro tipo, que não 

pertençam ao MMP, deve-se notificar os proprietários desses direitos, justificando a 

decisão. 

3.4 No momento da destruição devem estar presentes duas testemunhas. 

4. Deve ser guardada toda a informação e documentação do processo de 

alienação e anexada à ficha do objecto, na aplicação informática. 

 

Roubo ou furto 

1. Todos os objectos que forem roubados ou furtados ao MMP, e não forem 

encontrados ou devolvidos, no prazo de dois anos, devem ser alienados ao inventário 

por recomendação do conservador da colecção. O MMP deve enviar uma informação de 

proposta de alienação para a DHCM. 

2. Por roubo entende-se o acto ou efeito de tirar o alheio com violência. Por 

furto entende-se o acto ou efeito de tirar o alheio sem violência ou de forma 

dissimulada. 

2.1 No caso de, ao se abrir o edifício ou passar a ronda, se verificar que 

houve furto deve: 

 Não mexer nos objectos, nem tocar nos locais onde estavam o objecto. 

 Fechar ou isolar os espaços. 

 Comunicar, de imediato, ao Oficial de Segurança. 

 Na ausência do Oficial de Segurança, contactar o Director do Museu e 

telefonar ao posto local da PSP e relatar o que viu e aguardar instruções. 

2.2 No caso de se assistir a um roubo deve: 

 Não opor resistência. 
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 Memorizar a fisionomia, comportamento e palavras pronunciadas pelo(s) 

assaltante(s); 

 Após a saída do(s) assaltante(s) , chamar, de imediato, a PSP e PJ e 

informar o Oficial de Segurança; 

 Se o(s) assaltante(s) se deslocarem em viatura, registar o tipo de veículo, 

a matrícula e a direcção em que fugiram. 

3. Deve ser guardada toda a informação relativamente ao roubo/furto, bem 

como toda documentação do processo de alienação, devendo ser incluídos na ficha do 

objecto, na aplicação informática. 

 

Vandalismo 

1. Todos os objectos que forem vandalizados e ficarem num estado de 

conservação sem possibilidade de recuperação ou que coloque em risco o restante 

acervo ou as pessoas, devem ser alienados ao inventário por recomendação do 

conservador da colecção. O MMP deve enviar à DHCM uma informação de proposta de 

alienação. 

2. No caso de, ao se abrir o edifício ou passar a ronda, se verificar que 

houve vandalismo deve: 

 Não mexer nos objectos 

 Fechar ou isolar os espaços. 

 Comunicar, de imediato, ao Oficial de Segurança. Na ausência do Oficial 

de Segurança, contactar o Director do Museu e telefonar ao posto local da PSP e relatar 

o que viu e aguardar instruções. 

 Documentar a ocorrência, fotografar e recolher o máximo de informação 

possível. 

 Elaborar um relatório sobre o objecto com a descrição do dano e 

fotografias que ilustrem o referido. 

3. Deve ser guardada toda a informação relativamente à acção de 

vandalismo, bem como toda documentação do processo de alienação, devendo ser 

incluídos na ficha do objecto, na aplicação informática. 
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Perda 

1. Todos os objectos que forem perdidos do MMP, e não forem 

encontrados, no prazo de dois anos, devem ser alienados ao inventário por 

recomendação do conservador da colecção. O MMP deve enviar à DHCM uma 

informação de proposta de alienação. 

2. Deve ser guardada toda a informação relativamente à perda, bem como 

toda documentação do processo de alienação, devendo ser incluídos na ficha do objecto, 

na aplicação informática. 
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Política de empréstimo  

 

O empréstimo define-se como o acto pelo qual um museu cede a outro um 

objecto do seu acervo, a título temporário e com um determinado objectivo 

(normalmente para integrarem exposições temporárias ou por razões de conservação), 

ressalva-se que este processo não envolve a transferência do título de propriedade. 

Segundo o Código Civil Português (Capítulo VI, Artigo 1129.º), «Comodato é o 

contrato gratuito pelo qual uma das partes entrega à outra certa coisa, móvel ou imóvel, 

para que se sirva dela, com a obrigação de a restituir». 

 

Políticas 

 

1. Segundo as NGMCVE (Capítulo VI, Artigo 35.º, Alínea 1) o MMP pode 

ceder objectos do seu acervo a outras entidades museológicas, civis ou militares.  

2. No que respeita aos empréstimos que implicam a saída de território 

nacional as políticas e procedimentos orientam-se pela Lei N.º 107/2007, de 08 de 

Setembro que estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do 

património cultural (Diário da República I Série-A N.º 209 de 08 de Setembro de 2001, 

p. 5808-5829). 

3. Os empréstimos devem ser feitos a instituições similares e sem fins 

lucrativos. 

4. Os empréstimos devem ter como objectivos acções que se relacionem 

com o estudo, exposição, comunicação, conservação, restauro, autenticação ou 

fotografia. 

5. Não devem ser emprestados objectos do acervo que se encontrem em 

mau estado de conservação, que não esteja inventariado ou que tenha um grande valor 

patrimonial. 

6. A embalagem, o transporte e a recepção do artefacto emprestado deve, 

obrigatoriamente, ser realizada e/ou vigiada por funcionários do MMP. Contudo, as 

despesas decorrentes destas acções devem ser suportadas pelo comodatário. 
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6.1 Para além destes encargos, o comodatário deve fazer uma apólice de 

seguro, baseada no valor real do objecto definido pelo MMP, com o objectivo de cobrir 

qualquer acidente que possa ocorrer durante o período em que o artefacto se encontra 

fora das instalações do comodante. No caso de a entidade ser militar esta situação pode 

ser dispensada desde que a segurança esteja salvaguardada.  

7. Caso ocorra algum incidente que coloque em causa a integridade do 

artefacto, o comodatário é o responsável a: 

 Proceder ao restauro em locais qualificados para o efeito; 

ou 

 Proceder ao pagamento do restauro após apresentação, por parte do 

Museu Militar do Porto, do orçamento necessário; 

ou 

 Se o dano for irremediável o comodatário fica inibido de, no futuro, 

voltar a beneficiar de um empréstimo por parte do MMP. 

8. O comodatário não pode realizar acções de limpeza, conservação ou 

restauro sem o conhecimento e autorização do MMP. 

9. Não devem ser aceites empréstimos por tempo indeterminado, sendo que 

o limite temporal aceitável é três anos. 

10. O processo de empréstimo deve ser devidamente documentado e a 

informação anexa à ficha de inventário do objecto, na aplicação informática. 

11. O Comodatário não pode fotografar ou reproduzir o artefacto pertencente 

ao acervo do Museu Militar do Porto sem a autorização da DHCM. 

12. Todos os empréstimos têm que ter uma informação do Director do MMP, 

do Chefe da Repartição de Património da DHCM e, finalmente o despacho de 

autorização do Director da DHCM. 

13. Devem ser revistas periodicamente as fichas de inventário dos objectos 

que se encontrem em situação de empréstimo, com o objectivo de localizar situações de 

irregularidade (ex. o limite do empréstimo já tenha sido ultrapassado). 

 

Procedimentos 
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1. As entidades devem pedir autorização para o empréstimo de objectos do 

acervo do MMP, através de um formulário que se encontra disponível em anexo nas 

NGMCVE.  

1.1 Juntamente com o formulário deve ser anexo um relatório que descreva 

detalhadamente o espaço físico e ambiental, bem como as medidas de segurança do 

espaço onde ficará localizado o artefacto. 

2. O Director do MMP deve dar o parecer e, encaminhar o processo para a 

Repartição de Património da DHCM. Após informação do Chefe da Repartição de 

Património o Director da DHCM deve autorizar ou não através de despacho a 

solicitação de empréstimo (ver anexos das NGMCVE). 

3. Nas situações em que os empréstimos são autorizados é criado um 

protocolo (ver anexo das NGMCVE) entre o MMP e a entidade que solicita o 

empréstimo.  

4. Todos os objectos cedidos na modalidade de empréstimo devem ter 

associado um relatório de verificação (ver anexo das NGMCVE). 

5. No que respeita à deslocação dos objectos carece de autorização por 

escrito, que deve ser anexa ao protocolo de empréstimo, bem como deve ser 

acompanhada da ficha de inventário respectiva (com fotografia) e do relatório de 

verificação da peça (ver separador dos Formulários). 

6. Preenchimento do Livro de Saída. 

7. Anexar à ficha de inventário do objecto toda a informação e 

documentação que tenha resultado deste processo. 

 

Políticas de empréstimos ao Museu Militar do Porto 

 

1. O MMP pode pedir objectos emprestados a outras instituições por um período de 

tempo determinado, desde que tenha como objectivo integrar exposições, ou então para 

acções relacionadas com a investigação, a educação, a conservação e o restauro, a 

autentificação e a fotografia.  

2. Os pedidos de empréstimo só devem ser efectuados depois de aprovados pela 

DHCM.  
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3. Depois da DHCM aceitar as condições impostas no contrato, o MMP deve dar o 

mesmo tratamento ao objecto emprestado que dá aos objectos que fazem parte do seu 

acervo. Desta forma, deve criar uma ficha de inventário para o objecto (onde deve 

anexar toda a informação e documentos decorrente do processo), na aplicação 

informática (outros objectos), e ainda assegurar as condições de segurança e condições 

ambientais necessários.  

4. O MMP não pode emprestar objectos que recebeu por empréstimo a uma 

terceira parte, sem o consentimento do proprietário dos objectos.  

5. O MMP não deve solicitar empréstimos a longo prazo de material proveniente 

de particulares.  

6. Quando o MMP pede objectos emprestados a outra instituição, deve seguir os 

procedimentos que a entidade emprestadora normalmente pratica, salvo alguma 

indicação contrária incluída no contrato de empréstimo. Se a instituição emprestadora 

não tiver procedimentos definidos, devem-se seguir os procedimentos que 

habitualmente se praticam no MMP.  
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Política de depósitos 

 

Políticas  

1. As NGMCVE (Capítulo VII, Artigo 39.º, Alínea 1) autorizam o depósito 

de bens museológicos, como a seguir se descreve: «O depósito de bens culturais em 

museus militares é determinado por razões de segurança, de conservação ou por acordo 

entre o detentor da sua posse e o museu ou entre museus».  

2. O depósito é, segundo o Código Civil Português Código Civil Português 

(Capítulo XI, Secção I, Artigo 1185.º), «o contrato pelo qual uma das partes entrega à 

outra uma coisa, móvel ou imóvel, para que a guarde, e a restitua quando for exigida».  

3. O depósito caracteriza-se pela sua natureza gratuita, sendo que as 

despesas devem ficar a cargo do depositante (Código Civil Português, Capítulo XI, 

Secção I, Artigo 1196.º) e por um período de tempo alargado. Assim, o depósito só deve 

ser realizado com objectos provenientes de instituições similares, sem fins lucrativos, e 

a sua materialização só deve efectuar-se após a assinatura de um contrato escrito. 

4. O MMP pode realizar os seguintes tipos de depósito: 

4.1 Depósito coercivo: «Por despacho superior, sob proposta fundamentada da 

DHCM, pode ser determinado o depósito coercivo de bens culturais integrantes do 

acervo de museus militares ou de U/E/O, quando a respectiva conservação ou segurança 

não estejam garantidas, com o fim de prevenir a respectiva destruição, perda ou 

deterioração ou quando se verifique que o valor histórico ou patrimonial das peças 

possa contribuir para valorizar ou reforçar o valor museológico de uma colecção» 

(NGMCVE, Capítulo VII, Artigo 40.º, Alínea 1). 

4.2 Depósito voluntário: «O depósito de bens culturais militares classificados 

com valor histórico-militar só pode ser efectuado em museus militares, em museus da 

Rede Portuguesa de Museus ou em museus municipais, sendo objecto de protocolo 

específico, entre a DHCM e o museu em que se efectua o depósito. O depósito 

voluntário pode ocorrer por interesse da DHCM ou do museu detentor da peça 

museológica ou de museu dentre os mencionados no número anterior, sendo passível de 

renovação por igual período desde que assim o entendam ambas as partes» (NGMCVE, 

Capítulo VII, Artigo 41.º, Alínea 1 e 2). Neste caso específico, verifica-se que o 
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depositante pode ser remunerado, excepcionalmente, sendo que a remuneração consistir 

na obrigação de conservar ou restaurar o bem cultural (NGMCVE, Capítulo VII, Artigo 

48.º). 

4.3 Depósito de bens museológicos de um museu militar ou de U/E/O: «Um 

museu militar ou uma U/E/O poderão aceitar depósitos de colecções, que outro museu 

militar ou outra U/E/O do Exército queiram confiar à sua guarda, desde que as referidas 

colecções se identifiquem com as temáticas já existentes» (NGMCVE, Capítulo VII, 

Artigo 42.º, Alínea 1). 

4.4 Depósito de peças provenientes de organismos públicos ou entidades não 

militares: «Um museu militar poderá aceitar depósitos de colecções, que organismos 

públicos ou entidades não militares queiram confiar à sua guarda, desde que as referidas 

colecções se identifiquem com as temáticas já existentes» (NGMCVE, Capítulo VII, 

Artigo 43.º, Alínea 1). 

4.5 Depósito e peça pertencente a um museu militar ou a uma U/E/O em 

organismo ou entidade não militar: «Um museu militar ou uma U/E/O poderão 

depositar, a título excepcional, peças museológicas em organismos ou entidades não 

militares, desde que as suas colecções se identifiquem com as temáticas existentes 

nesses locais e contribua para a divulgação e o conhecimento sobre a temática 

museológica militar» (NGMCVE, Capítulo VII, Artigo 44.º, Alínea 1). 

 

Procedimentos 

 

1. Independentemente da modalidade de depósito é sempre necessário 

oficializar o pedido de depósito, com uma proposta fundamentada, através do 

formulário designado Autorização de Depósito de Bem Museológico de um Museu ou 

de U/E/O num Museu Militar, numa U/E/O ou num Museu não Militar, que constitui o 

anexo E das NGMCVE.   

2. Após informação positiva do director do museu, a solicitação é reenviada 

para a Repartição de Património da DHCM, sendo que o Chefe da Repartição referida 

elabora também uma informação e, por último vai a despacho ao director da DHCM. 

Após autorização do depósito é emitido um certificado do depósito do objecto, 

conforme anexo F das NGMCVE, que descreve as condições do depósito e menciona os 
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principais problemas de conservação e danos, sendo assinado por ambas as partes, em 

duplicado revertendo um exemplar para cada uma delas. Também é referido o período 

de permanência do depósito (o período de tempo é flexível consoante o caso e, pode ser 

renovado por igual período desde que assim o entendam ambas as partes). 

3. Todos os depósitos devem ser devidamente registados com um número 

individualizado e uma ficha de inventário, na aplicação informática, bem como se deve 

anexar toda a informação e documentação associada. 

 

Políticas de depósitos ao Museu Militar do Porto 

 

1. O MMP pode pedir objectos, em regime de depósito, a outras instituições. 

2. Os pedidos de depósito só devem ser efectuados depois de aprovados pela 

DHCM.  

3. Depois da DHCM aceitar as condições impostas no contrato, o MMP deve dar o 

mesmo tratamento ao objecto em depósito que dá aos objectos que fazem parte do seu 

acervo. Desta forma, deve criar uma ficha de inventário para o objecto (onde deve 

anexar toda a informação e documentos decorrente do processo), na aplicação 

informática (outros objectos), e ainda assegurar as condições de segurança e condições 

ambientais necessários.  

4. O MMP não pode emprestar objectos que recebeu por depósito a uma terceira 

parte, sem o consentimento do proprietário dos objectos.  

5. Quando o MMP pede objectos em depósito a outra instituição, deve seguir os 

procedimentos que a entidade emprestadora normalmente pratica, salvo alguma 

indicação contrária incluída no contrato de depósito. Se a instituição que cede o 

depósito não tiver procedimentos definidos, devem-se seguir os procedimentos que 

habitualmente se praticam no MMP.  
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Política de documentação 

Os museus são responsáveis pelos objectos que constituem o seu acervo, mas 

também devem assegurar que a informação sobre eles é reunida, preservada e 

aumentada. Um objecto dissociado da documentação respectiva perde grande parte da 

sua identidade e do seu valor, cultural e financeiro (MATASSA, 2011: 67). Nesta 

perspectiva, a documentação é a informação reunida, registada e preservada sobre os 

objectos que constituem os acervos dos museus, sendo fundamental para a gestão das 

colecções. 

A Lei Quadro dos Museus (Secção IV) estabelece como uma das funções 

museológicas o dever de inventariar e documentar as colecções, sendo que no artigo 

25.º define que «O inventário museológico deve ser complementado por registos 

subsequentes que possibilitem aprofundar e disponibilizar informação sobre os bens 

culturais, bem como acompanhar e historiar o respectivo processamento e a actividade 

do museu». No caso específico do Código Deontológico do ICOM, relativamente à 

acção de documentação das colecções, esclarece, no ponto 2.20, que, 

«Os acervos dos museus devem ser documentados de acordo com normas 

profissionais reconhecidas. Esta documentação deve permitir a identificação e a descrição 

completa de cada item, dos elementos a ele associados, de sua procedência, de seu estado 

de conservação, dos tratamentos a que já foram submetidos e de sua localização. Estes 

dados devem ser mantidos em ambiente seguro e estar apoiados por sistemas de 

recuperação da informação que permitam o acesso aos dados por profissionais do museu e 

outros usuários autorizados». 

 

 

Pré-entrada 

 

1. A documentação do objecto deve ter início antes da sua entrada efectiva 

no museu. Dependentemente da modalidade de entrada deve ser recolhido no local de 

proveniência e junto de informantes privilegiados, no que respeita ao conhecimento do 

objecto/colecções, toda a informação (registo do historial da peça, fotografias, 

bibliografia, registo oral) que possa ajudar a identificar o objecto e a sua história. 

2. Devem ser compridos os procedimentos relativos a cada modalidade de 

incorporação. 
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Recepção 

 

1. A recepção do objecto refere-se ao momento de entrada do artefacto no 

museu, mas não implica necessariamente a sua incorporação. 

2. Preparar o Recibo de Recepção, que deve ser preenchido a tempo da 

recepção do objecto. Este recibo, preenchido informática ou manualmente, deve ser em 

triplicado: o original arquivado no processo da peça, o duplicado incluído no processo 

de incorporações e o triplicado entregue ao anterior proprietário.  

3. Preenchimento do Livro de Dia, onde deve ser registado a data, tipo de 

movimento, identificação ou descrição do objecto e identificação do responsável pela 

recepção. O Livro de Dia deve ser preenchido manualmente, cosidos e com termo de 

abertura, bem como as folhas devem ser numeradas de forma sequencial e rubricadas 

pelo responsável das colecções (ou o director do museu).  

4. Quando a recepção do objecto provem de uma incorporação deve-se 

proceder ao seu registo no Livro de Inventário Geral, onde deve constar, de uma forma 

geral, a seguinte informação: número de tombo; data; identificação do objecto 

(designação ou descrição); modalidade de incorporação; localização inicial; 

proveniência; observações; nome legível dos responsáveis pela recepção do objecto. O 

Livro de Inventário Geral deve ser preenchido manualmente, cosidos e com termo de 

abertura, bem como as folhas devem ser numeradas de forma sequencial e rubricadas 

pelo responsável das colecções (ou o director do museu). 

5. Confirmar a identidade dos objectos recém-chegados e fazer um exame à 

procura de infestações. Se forem verificadas alterações de número ou condição nos 

objectos, contactar imediatamente a entidade de onde proveio o (s) objecto (s). 

6. Depois de se confirmar que o objecto não tem qualquer problema de 

infestação ou que coloque em causa a saúde pública ou a condição das outras peças, 

atribuir um número de inventário de acordo com as normas do MMP. Nesta altura 

também deve ser preenchido o Livro de Inventário Geral. 

7. Preparar um relatório sobre a condição do objecto quando este deu 

entrada na colecção. Este relatório já deve incluir fotografias da peça para uma rápida e 

melhor identificação da mesma.  

P
o

lít
ic

a 
d

e 

d
o

cu
m

e
n

ta
çã

o
 



8. No caso da peça recebida ainda não ter um local de acondicionamento 

definido, colocar a mesma num local temporário até que os responsáveis pela colecção 

estudem a melhor localização do objecto. A localização deste, mesmo que temporária, 

deve vir sempre mencionada no processo da peça.  

 
 
 

Saída de objectos 
 

1. No Livro de Saídas devem ser registadas todas as saídas de objectos do 

MMP, independentemente do motivo. Deve conter informação sobre a saída do objecto, 

tal como: funcionário responsável pela remoção; entidade receptora e funcionário 

responsável pela recepção; número de inventário; designação ou descrição do objecto; 

estado de conservação; seguradora; valor da apólice; motivo de saída e data da 

devolução. O Livro de Saídas deve ser preenchido manualmente, cosidos e com termo 

de abertura, bem como as folhas devem ser numeradas de forma sequencial e rubricadas 

pelo responsável das colecções (ou o director do museu). 

 
 
 

Inventário 
 

1. A Lei Quadro dos Museus Portugueses (Secção IV, Artigo 15.º, Alínea 1) 

refere que «Os bens culturais incorporados são obrigatoriamente objecto de elaboração 

do correspondente inventário museológico». Sendo definido inventário museológico 

como a «relação exaustiva dos bens culturais que constituem o acervo próprio de cada 

museu, independentemente da modalidade de incorporação. O inventário museológico 

visa a identificação e individualização de cada bem cultural e integra a respectiva 

documentação de acordo com as normas técnicas mais adequadas à sua natureza e 

características» (Lei Quadro dos Museus Portugueses, Secção IV, Artigo 16.º, Alíneas 1 

e 2). 

2. O inventário museológico é individual para cada objecto e, compreende, 

obrigatoriamente um número de inventário (único e intransmissível, devendo ser 

imediatamente marcado no objecto de forma reversível) e uma ficha de inventário (que, 

normalmente, se encontra informatizada) com elementos que varia consoante o museu e 

a especificidade das colecções.  
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3. O inventário do MMP é assegurado através da aplicação informática 

Inarte Premium. A aplicação informática Inarte Premium faz a gestão de uma base de 

dados relacional, isto significa que armazena informação relativa aos dados elementares 

e estabelece relações entre eles, permitindo uma gestão integrada dos mesmos. A 

unidade mínima elementar de informação é designada por campo ou dado elementar 

(ex. número de inventário, cores, autorias). Um conjunto de campos referentes a uma 

mesma unidade de informação (ex. um objecto) constitui um registo. Um conjunto de 

registos constitui uma base de dados. 

4. O Inarte Premium é constituído por sete módulos, que se subdividem em 

diferentes tarefas. As tarefas subdividem-se em vários campos ou dados elementares 

que podem ser modificados/acrescentados/eliminados consoante a 

necessidade/especificidade dos bens patrimoniais do Exército. Assim, a qualquer 

momento pode ser solicitado à empresa Sistemas do Futuro que acrescente campos que 

actualmente não existem ou que torne invisível campos que não têm pertinência para o 

inventário das colecções militares. 

5. Seguem-se os procedimentos para carregamentos de dados na aplicação 

informática. 

 

 

I – UTILIZADORES E PERMISSÕES 

 

PERFIS DE UTILIZADOR 

 

1. Os perfis de utilizador permitem assegurar diferentes permissões de 

acordo com as necessidades existentes em cada projecto. É possível criar diferentes 

perfis de utilizadores como o Administrador da aplicação; o Director de museus; o 

Administrador das tabelas auxiliares; o inventariante; perfis específicos e ainda acesso 

público. Sempre que necessário poderão ser criados perfis específicos que deverão ter 

níveis de permissão adequados às funções, como por exemplo para estagiários ou 

investigadores externos. O pedido para a criação dos perfis deve ser feito ao 

Administrador da aplicação. 
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2. Tabela com os níveis de permissão para cada tipo de utilizador: 

 

PERFIS DE 

UTILIZADOR 

PERMISSÕES 

Tarefas do 

próprio museu 

Tarefas dos outros 

museus militares 

Tabelas auxiliares Utilizadores Aplicação 

InAdmin 

V
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r 
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r 

E
lim
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r 
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r 
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r 
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r 
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r 
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D
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T
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Administrador da 

aplicação 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Director de museu X    X           

Administrador das 

Tabelas Auxiliares 

X X X X X    X X X X    

Inventariante X X X X X    X       

 

 

 

II – BASE DE DADOS E FICHEIROS ASSOCIADOS: ARMAZENAMENTO E 

MANUTENÇÃO 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

1. A base de dados fica armazenada no servidor RTM-DBS.  

2. Os ficheiros associados ficam armazenados na pasta partilhada do servidor 

com o nome InnArt_Associacoes.  

 

EQUIPAMENTO 

 

1. O equipamento electrónico (ex. discos rígidos, fita digital, CD ROM, DVD) 

deteriora-se com o tempo. Isto acarreta o risco de a informação aí contida se corromper, 

se não se tomarem as devidas precauções quanto ao seu armazenamento. Assim, o 

equipamento electrónico de armazenamento deve ser de qualidade e ter manutenção ao 

longo do tempo, mesmo após os projectos de digitalização terem terminado. Tal como 
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os arquivos em papel, os dados arquivados electronicamente devem ser manuseados ou 

usados de forma tão esporádica quanto possível. 

2. Os arquivos electrónicos devem ser transferidos para novos equipamentos 

de forma periódica, tendo em consideração a degradação física. O armazenamento dos 

dados e do hardware deve ser feito em condições ambientais apropriadas. 

Normalmente, os fabricantes fornecem esta informação acerca dos seus produtos. 

 

MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS 

 

1. Revisão anual de conteúdos  

 O Administrador da aplicação deve agendar, anualmente, uma revisão dos 

conteúdos introduzidos no sistema de informação pelos diferentes utilizadores. Esta 

revisão deve ser coordenada pelo Administrador de Tabelas Auxiliares. 

 A revisão deverá ter como principais objectivos: detectar erros e 

carregamentos de informação num formato que não se coadune com os princípios 

definidos no manual; adaptação dos procedimentos à especificidade da informação 

carregada; complementação da construção e revisão das tabelas auxiliares. 

 

ACTUALIZAÇÃO DOS FORMATOS DOS FICHEIROS ASSOCIADOS 

 

1. Os formatos do suporte dos ficheiros associados devem ser actualizados, de 

5 em 5 anos, sendo que a actualização será da responsabilidade do Regimento de 

Transmissões. 

 

CÓPIAS DE SEGURANÇA E RECUPERAÇÃO 

 

1. Os dados electrónicos que serão produzidos no âmbito da aplicação 

informática Inarte Premium, devido à sua natureza, são vulneráveis à perda ou 

danificação resultante de falhas no software ou no harware. Devem ser feitas cópias de 

segurança (backup) dos dados de forma correcta e regular, para que se acontecer a 
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destruição de informação digital relevante, possa sempre existir uma cópia actualizada e 

disponível. 

2. As informações sobre os procedimentos de backups e de recuperação devem 

ser totalmente documentados de forma a que, mesmo que as equipas mudem, estes 

procedimentos sejam facilmente compreendidos e executados. 

3. Os procedimentos de recuperação da informação devem ser testados, 

regularmente, de forma a garantir que os dados possam ser recuperados com sucesso e 

que os backups se mantenham compatíveis com a tecnologia em mudança. 

4. Os backups devem ser guardados na Repartição de Património da DHCM, 

de forma a localizarem-se noutro local que não o da instituição onde está armazenada a 

base de dados, precavendo assim situações de roubo, incêndio, inundação, entre outros.  

 

 

III – FICHEIROS ASSOCIADOS 

 

IMAGEM DIGITAL 

 

1. A digitalização é uma técnica que permite aos museus partilhar 

informação sobre as suas colecções, electronicamente. Nos museus, a digitalização pode 

ser definida como o processo de transformar objectos e documentos para um formato 

digital, por exemplo através da fotografia digital ou da digitalização. Alguns exemplos 

são a fotografia para identificação do objecto; fotografia de um pormenor do objecto 

especialmente significativo do ponto de vista do inventário da peça; fotografia do 

contexto do objecto no momento anterior à incorporação no museu; digitalização do 

relatório de restauro; digitalização de um catálogo onde o objecto está referenciado, 

entre outros. 
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Resolução Formato Tamanho Utilização Qualidade Observações 

A resolução das imagens 

refere-se ao número de 

pixéis individuais de cor 

ou informação da escala 

cinza (greyscale) 

arquivadas em cada 

imagem digital.  

Quando se fotografa ou 

se faz a digitalização de 

fotografias ou outros 

documentos, a resolução 

relaciona-se com a 

qualidade das imagens 

obtidas. A resolução 

máxima irá depender do 

hardware fotográfico ou 

de digitalização usado. 

Maiores resoluções 

resultarão em ficheiros 

mais pesados e, 

normalmente, maior 

qualidade de imagem. 

Recomenda-se: 

- ao fazer a digitalização 

de impressões 

fotográficas, deve utilizar 

uma resolução de 600 dpi 

e uma profundidade de bit 

de 24-bits de cor ou 8-bits 

em escala cinza. 

- 2400 dpi para slides de 

35 mm, de forma a 

capturar o maior detalhe. 

 

 

T
IF

F
 

(T
a
g
g
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d
 I

m
a
g
e
  
F
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 F
o
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a
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A definir Arquivo de 

imagens 

originais 

digitalizadas 

Os ficheiros TIFF 

não são 

usualmente 

comprimidos, para 

que a imagem 

digital seja 

armazenada na 

sua resolução 

máxima possível. 

O formato TIFF  permite 

armazenar imagens raster 

(ou bitmap) de dimensão 

considerável, sem perda de 

qualidade e 

independentemente das 

plataformas ou dos 

periféricos utilizados. 

Contudo, esta característica 

torna-os inapropriados para 

o uso em sítios Web.  

Algumas câmaras digitais 

permitem produzir ficheiros 

RAW não comprimidos. 

Trata-se de formatos 

proprietários que devem ser 

guardados como TIFF uma 

vez descarregados da 

câmara. 
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 1MB 

Armazenamen

to e Utilização 

de imagens 

digitais na 

internet. 

O ficheiro JPEG 

permite comprimir 

imagens, sendo 

possível escolher o 

tamanho de 

armazenamento e 

consequentemente 

a qualidade da 

imagem.  

O formato JPEG pode ser 

igualmente adequado para a 

captura de imagens, sendo 

que algumas câmaras 

digitais apenas produzem 

este tipo de ficheiro. Estes 

serão de uma qualidade 

inferior relativamente às 

imagens TIFF, e não devem 

ser utilizados num projecto 

de digitalização de larga 

escala. 
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ÁUDIO DIGITAL 

 

Muitos museus estão a utilizar computadores e equipamento de gravação digital 

para produzir ficheiros áudio, tal como histórias orais; relatos do anterior proprietário; 

registo do som do objecto em funcionamento, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato Tamanho Utilização Qualidade Observações 

W
A

V
 

A definir Armazenamento de 

originais áudio 

digitalizados para 

uma cópia de 

arquivo 

Mínimo de 44100 

samples por segundo.  

Stereo.  

Samples de 16 bits. 

Tal como com as imagens digitais, a ideia que está 

por trás dos ficheiros áudio digitais é a da 

possibilidade de, a partir destes, se poderem 

produzir outras versões sem ser necessária uma 

nova digitalização. Armazene-se o original sem 

qualquer processamento de som (tal como 

redução de som ou compressão), uma vez que a 

maior parte destas operações não é reversível. A 

qualidade de som corresponde ao standard de 

qualidade de um CD. 

M
P

3
 o

u
 W

M
A

 

A definir 

Para utilização na 

Web, ou utilização 

com um dispositivo 

portátil, tal como o 

iPod 

 

 

256 kBit/s para 

qualidade próxima de 

CD.  

160 kBit/s para uma 

boa qualidade 

Bit rates abaixo de 

128 kBit/s produzem 

uma distorção 

perceptível do som 

A publicação de um ficheiro áudio na Web requer 

normalmente que estes sejam comprimidos para 

permitir um download mais rápido. 

Estes formatos de ficheiros permitem que estes 

sejam compridos para Playback. Proceda-se à 

mudança de qualquer formato proprietário para 

MP3 a não ser que exista uma boa razão para não 

o fazer. Deve haver um acesso aberto a qualquer 

um destes formatos (por ex., Plug-ins gratuitos). O 

WMA é um formato alternativo da Microsoft para o 

MP3, podendo ser apresentado como alternativo 

ao utilizador. 
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VÍDEO DIGITAL 

 

 

Qualidade 

do vídeo 

Resolução 

(em pixéis) 

Profundidade 

de Cor  

(em Bits) 

Frames por 

segundo 

Método de 

disseminação 

Observações 

Alta 

 

 

 

Baixa 

640x480 24 

 

30 DVD A imagem final de um vídeo digital 

depende de um grande número de 

factores. Estes incluem a resolução (a 

dimensão da imagem de vídeo em 

pixéis), profundidade de cor (o número 

de cores no vídeo, normalmente 

expressos em bits), e frame rate (o 

número de frames individuais do vídeo 

por segundo). 

Recomenda-se que: 

- o conteúdo de vídeo deve ser criado e 

arquivado na maior resolução possível, 

profundidade de cor e frame rate 

práticos e acessíveis financeiramente. 

- a qualidade de vídeo deve ser reduzida 

de acordo com a disponibilização através 

da internet para garantir tempos de 

download mais rápidos. 

320x240 16 

 

25 CD-ROM 

320x240 8 

 

15 CD-ROM 

160x120 8 

 

10 Internet de banda 

larga 

160x120 8 5 Internet  

dial-up 

Formato 

de vídeo 

Utilização   Formato de ficheiros Recomendações 

P
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g
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s
s
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o
s
 

Este formato requer que os utilizadores 

façam o download do vídeo por completo 

antes de poderem visualizá-lo. Isto pode 

resultar num processo longo de download 

caso o vídeo esteja disponível na internet. 

Assim, os formatos progressivos são 

geralmente mais apropriados para arquivo 

ou disponibilização em CD-ROM e DVD, 

onde o tempo de download é um 

problema menor. 

AVI (Audio Video Interleave) - O conteúdo vídeo digital deve ser 

criado e armazenado usando formatos 

abertos MPEG, ou proprietários mas 

largamente usados, tal como Microsoft 

AVI ou Apple QuickTime. 

- A audiência provável do conteúdo de 

vídeo deve ser considerada na escolha 

do formato. Se o vídeo é pretendido 

principalmente para utilizadores 

usando Windows, então um formato 

de streaming da Microsoft deve ser 

preferido, tal como o ASF ou WMV. Se 

é prevista uma audiência mais geral 

(como a da internet), então são 

preferíveis formatos como o RealMedia 

ou QuickTime. 

MPEG-1 (Moving Picture 

Experts Group) 

MPEG-2 (Moving Picture 

Experts Group) 

QT (Apple QuickTime) 

RM (Real Media) 

WMV (Windows Media Video) 

S
tr

e
a

m
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g
 

Este formato permite aos utilizadores 

começar a visualizar o vídeo após alguns 

segundos, enquanto as restantes partes 

do vídeo estão ainda a ser descarregadas. 

Assim, este formato é bastante 

aconselhável para utilização no contexto 

da internet. Contudo, a qualidade deste 

tipo de formato tem tendência a ser 

menor devido aos métodos de 

compressão usados.  

ASF (Advanced Streming 

Format) 

QT (Apple QuickTime) 

RM (Real Media) 

WMV (Windows Media Video) 
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LOCALIZAÇÃO 

 

1. Como foi referido a base de dados não armazena directamente os ficheiros 

associados mas o caminho para a sua localização no disco de rede. Assim, não deve 

haver alteração dessa localização após a sua associação à base de dados. 

2. Em casos excepcionais, se houver necessidade imperiosa de proceder a uma 

modificação da localização de um ficheiro associado, deve-se voltar a associar esse 

ficheiro a todas as fichas em todos os módulos, tarefas e grupos de informação iniciais. 

 

ESTRUTURA DO DIRECTÓRIO DE ARQUIVO 

 

1. A estrutura do directório do arquivo deve facilitar a pesquisa de ficheiros, 

bem como permitir ao utilizador, de uma forma imediata, localizar o directório onde é 

mais vantajoso colocar determinado tipo de informação. 

2. Num primeiro nível, a informação é agrupada por museu militar e, dentro de 

cada um deles, a estrutura deverá ser idêntica à base de dados, reflectindo os módulos e 

tarefas. Dentro de cada tarefa as pastas devem ser organizadas da seguinte maneira: 

000_100; 101_200 e assim sucessivamente. 

 

NOME DOS FICHEIROS 

 

1. A identificação dos ficheiros é fundamental para uma boa gestão e 

manutenção do arquivo digital. No que respeita o formato do nome dos ficheiros, 

embora os sistemas operativos da Microsoft Windows e da Apple Macintosh suportem 

nomes longos deve-se, sempre que possível, procurar respeitar a Convenção 8.3 que 

assegura a interoperabilidade entre plataformas. A Convenção 8.3 limita o nome dos 

ficheiros a oito caracteres seguidos de uma extensão de três caracteres, tal como 

12345678.txt. 

2. Os nomes dos ficheiros podem assumir uma forma descritiva ou não 

descritiva. Deve-se sempre optar pela forma descritiva para que o nome possa remeter 

para o seu conteúdo. (ex. relatorio_restauroMMP00001.pdf). No caso dos ficheiros que 

se relacionam com um único artefacto deverão assumir o número de inventário 
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respectivo (ex. MMP00023). Caso exista mais do que um ficheiro relativo ao mesmo 

número de inventário, deverá ser acrescentada uma sequência alfabética ao número, 

como a seguir se apresenta: 

Ex. 

MMP00001.jpg = Imagem do artefacto n.º de inventário MMP0001 (vista geral) 

MMP0001A.jpg = Imagem do artefacto n.º de inventário MMP0001 (pormenor 

da inscrição) 

3. Nunca se devem utilizar designações genéricas, tais como, ―foto1.jpg‖ ou 

ainda aquelas que são atribuídas, por defeito, por alguns equipamentos, como por 

exemplo ―DSC3911‖, tendo em conta que estes formatos limitam a identificação do seu 

conteúdo. 

4. Como medida preventiva para eventuais problemas relativos ao acesso aos 

ficheiros, nunca se deve utilizar: 

 Caracteres acentuados (ex. exposição.jpg), pontos finais (ex. 

exposição.janeiro.jpg) ou outros caracteres especiais (ex. % * ? ― <  > & / \ |). 

 Espaços entre os caracteres. Estes devem ser substituídos por exemplo 

pelo underscore ( _ ) ou pelo hyphen ( - ). 

 

 

IV – CARREGAMENTO DE DADOS 

 

PREENCHIMENTO EM CAMPOS DE TEXTO 

 

1. De uma forma geral deve-se respeitar as regras definidas pelas convenções 

de dactilografia usadas em documentos de texto informático, excepto nas transcrições 

de texto, inscrições, marcas, entre outros, devendo-se respeitar a grafia empregue 

originalmente.  

 Deve-se utilizar o espaçamento após vírgulas e pontos finais; 

 Os nomes próprios devem ter inicial maiúscula; 
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 As entradas dos parágrafos não devem ter entrada (Tab); 

 As unidades de medida devem ser sempre grafadas em minúsculas (ex. kg, 

mm) 

 Deve-se utilizar o ponto final, à excepção: do campo título / modelo, 

excepto se a designação do título/modelo o exigir; quando o campo é utilizado para 

data, números ou termos soltos (ex. Indeterminado); 

 Nos campos de texto, os numerais devem seguir as seguintes regras: os 

numerais cardinais são escritos por extenso até ao número 10 (exclusive) e a partir do 

10 em numeração árabe; os numerais ordinais são escritos por extenso até ao 10.º 

(exclusive) e a partir daí em numeração árabe; 

 Relativamente às datas: quando conhecemos o dia, mês e ano: 17 de Março 

de 1982; quando conhecemos o mês e ano: Março de 1982; quando conhecemos o 

século: ex. Século XXI; quando conhecemos a década: ex. Década de 50; quando 

conhecemos a data por aproximação: Cerca de 1809. 

 No que diz respeito às moradas devem seguir o seguinte formato: Rua – 

seguida de vírgula, número da porta – seguido de vírgula, andar em maiúscula e 

abreviado, hífen, código postal e localidade em maiúscula 

Ex. Rua da Ribeira, n.º 23, Cave Dto. – 4430-022 Porto 

 

Preenchimento em campos de data 

1. As datas devem seguir o seguinte formato: AAAA-MM-DD (ex. 2011-06-

21). Quando não é possível determinar com exactidão o ano, mês ou data, os dígitos 

correspondentes devem ser substituídos pelo algarismo zero. 

Ex.  

2011-06-00 = dia indeterminado do mês de Junho de 2011 

2011-00-0 = dia e mês indeterminados do ano de 2011 

0000-00-00 = ano, mês e dia indeterminados  
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PREENCHIMENTO NAS TABELAS AUXILIARES 

 

1. Nas Tabelas Auxiliares os termos utilizados devem ter inicial maiúscula, 

excepto quando são subdivisões de um termo geral (ex. Instrumentos musicais \ 

cordofone) 

 

INDETERMINAÇÕES E DÚVIDAS NO REGISTO DA INFORMAÇÃO  

 

1. Sempre que a determinação de qualquer dos descritores do objecto ofereça 

dúvidas ao inventariante isso deverá ser registado no campo Notas do grupo de 

informação a que pertence, ou no campo Descrição caso a dúvida se observe no grupo 

de informação genérica. Deverá ser evitada, em qualquer caso, a utilização de caracteres 

para o registo da dúvida do inventariante (ex: ?; ?...; ―[...]‖; etc.). Esse registo deverá 

constituir a forma de texto, o mais breve e preciso possível, em que obrigatoriamente 

deverá constar a palavra ―dúvida‖, para que uma pesquisa efectuada pela presença desta 

palavra no campo ―Notas‖ ou ―Descrição‖ devolva efectivamente todos os registos que 

cumprem esta condição. 

2. Sempre que não seja possível determinar qualquer tipo de informação 

deverão ser utilizada a expressão ―Indeterminado‖. 

 

 

V – CONCEITOS 

 

DEFINIÇÃO DE OBJECTO 

1. Objecto  

Por objectos entendem-se os bens culturais móveis criados pelo homem 

(artefacto) ou naturais (naturalia) que representem testemunho material com valor de 

civilização ou de cultura.  

2. Objecto composto / componente de objecto 
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Objecto composto é aquele que é constituído por vários componentes distintos e 

amovíveis, na falta dos quais esse objecto está incompleto e/ou não pode funcionar. 

Sempre que um objecto é considerado como composto deverão ser introduzidos 

os registos correspondentes a cada um dos componentes no grupo de informação 

específica Componentes. Estes componentes têm todo o mesmo número de inventário. 

 

Designação Descrição Componente N.º itens Fotografia 

Espingarda 

 

Espingarda de Infantaria 

Kropatschek, modelo de 1886, 

em corte, com baioneta. Esta 

arma de repetição tem culatra 

de ferrolho com cabeça móvel, 

de funcionamento por 

deslizamento longitudinal e 

rotação, sendo o carregador 

tubular de oito munições. O 

depósito tubular encontra-se ao 

longo do fuste sob o cano, de 5 

munições. Apresenta aparelho 

de pontaria (linha de mira axial; 

alça de ranhuras múltiplas de 

lâmina com cursor graduado dos 

300 aos 1500 m; Ponto de mira 

de secção triangular). A munição 

é constituída por um invólucro 

metálico com base em rebordo e 

de percussão central. 

Espingarda\baioneta 1  

Espingarda\munição 5 

Bule Bule de chá, em porcelana 

preta, com o corpo facetado até 

2/3 da altura e logo estreitando 

para o bordo superior, assente 

em base circular, com asa 

curvada e tampa circular 

facetada e rematada por botão. 

Bule\Tampa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Parte 

Parte relaciona-se com os elementos de um objecto único que, normalmente por 

necessidades descritivas é importante individualizar. Em alguns grupos de informação 

específica (ex. materiais, medidas) existe um campo designado parte descrita, onde 

deverá ser registada informação relativa a partes de objecto simples ou a componentes 

de objecto. Atenção que os componentes são sempre partes descritas de um objecto, 

mas nem todas as partes descritas correspondem a componentes do objecto. 
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Informação 

genérica 

Informação específica Fotografia 

Designação Componente Tipo de Material Parte descrita 

Condecoração  Liga\prata Cruz 

 

Seda Fita de suspensão 

 

4. Conjunto de objectos 

O conjunto de objecto é elementos de uma unidade (temática, funcional, colector 

ou outra), mas que constituem objectos individualizados. Podem ser utilizados e/ou 

existir uns sem os outros, embora assumam um outro significado e valor quando 

associados aos restantes elementos do conjunto. 

Na aplicação informática, os conjuntos de objectos são registados no módulo 

―inventário‖/tarefa ―Conjunto de Objectos‖. Para criar um registo de conjunto de 

objectos, é necessário registar individualmente cada um dos objectos no módulo 

―Inventário‖/ tarefa ―Objectos‖, já que a definição do conjunto se faz pela relação que 

se estabelece entre as várias fichas de objecto e a ficha de conjunto de objectos.  

Os conjuntos de objectos podem ser definidos por vários motivos, sendo 

fundamental que esses motivos fiquem claramente expressos, quer no campo ―Tipo de 

conjunto‖, quer no campo ―Descrição‖. 

Exemplos:  

Colecção Vitorino Ribeiro (objectos que foram coleccionados pelo pintor 

portuense Joaquim Vitorino Ribeiro, entre os séculos XIX e XX) 

Nos conjuntos cada objecto tem um número de inventário distinto. Ao conjunto 

deve-se atribuir um número de conjunto (este número é distinto do número de 

inventário) que deve ter o seguinte formato: ex. MMP00001C. 

 

5. Outros objectos 
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Objectos cuja propriedade e/ou responsabilidade de gestão não é da DHCM, mas 

cuja informação é relevante registar (ex. objectos que integram exposições temporárias 

juntamente com acervo dos museus da DHCM; objectos em depósitos nos museus da 

DHCM, etc.) 

A estrutura de registo de informação em Outros Objectos é exactamente igual à 

de Objecto, pelo que se devem aplicar os mesmos princípios e conceitos já definidos. 

A Outros objectos não deve ser atribuído número de inventário igual aos 

objectos do acervo. Deve-se criar números diferentes:  

Ex. 

MMA00001D (objectos em depósito) 

MMA00001E (objectos em empréstimo) 

 

 

VI – INVENTÁRIO DE UM OBJECTO 

 

1. Nesta primeira fase de informatização das colecções aconselha-se o 

preenchimento limitado de campos para que se consiga o mais rapidamente possível 

introduzir todos os objectos que constituem o acervo dos museus. Numa fase posterior 

será então feito o inventário desenvolvido e a gestão dos objectos através da aplicação 

informática. 

2. Assim, definiu-se como prioritário o preenchimento dos seguintes campos: 
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3. Tabelas Auxiliares 

3.1 A utilização de dicionários de termos e tabelas de inserção de dados num 

sistema de gestão de base de dados é importante a vários níveis. Permite a correcção de 

dados facilitada (nomeadamente no que diz respeito à prevenção e correcção de erros de 

ortografia ou gralhas de digitação), evita os erros de inserção de dados e permite a 

criação de listas de termos (thesauri), fundamentais num trabalho de sistematização de 

introdução de dados. 

3.2 A aplicação Inarte Premium permite a inserção de dados de uma forma 

segmentada, em forma de árvore, numa relação pai-filho que cria interdependências 

entre os registos e permite a criação de uma cadeia de informação associada.  

3.3 O módulo de tabelas auxiliares permite, aos Administradores das tabelas 

auxiliares, a criação de listas de termos que serão utilizados por todos os outros no 

preenchimento normalizado de determinados campos da base de dados. Sempre que 

houver necessidade de acrescentar termos às tabelas auxiliares o inventariante deve 

comunicar ao Administrador das tabelas auxiliares do seu museu. Posteriormente, o 

termo escolhido deve ser validado por todos os Administradores das tabelas auxiliares, 

bem como do Administrador da aplicação. 

Módulo Tarefa Campo 

Inventário Objectos Número de inventário 

Museu 

Título / Modelo 

Descrição  

Medidas 

Localização 

Incorporação 

Classificação 

Designação 

Numerações 

Tabelas Auxiliares Específicas Museu 

Localização 

Incorporação 

Classificação 

Designação 
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4. Número de inventário 

4.1 O número de inventário permite ligar o objecto à sua documentação. Desta 

forma, este número deve ser único e irrepetível, bem como deve ser marcado, de forma 

reversível, no objecto. 

4.2 O número de inventário corresponde a um único objecto, sendo que mesmo 

que este seja abatido o número nunca deve ser reutilizado. Isto acontece porque o abate 

do objecto não implica que sejam eliminadas todas as referências ao seu número de 

inventário em registos de informação precedentes (ex. catálogos) e, consequentemente, 

a sua reutilização poderá dar origem a prejudiciais equívocos de informação. 

4.3 Para além do número de inventário actualmente associado a um objecto, 

outros poderão ter existido. Os números de inventário anteriores devem ser sempre 

registados no campo Numerações e fotografados.  

4.4 Relativamente à atribuição do número de inventário deve-se respeitar o 

seguinte formato: acrónimo do museu seguido por uma numeração sequencial de cinco 

dígitos. 

Exemplo: MMP00001 

 

5. Designação 

5.1 Designação é o nome genérico atribuído ao objecto, pelo qual ele é 

geralmente conhecido pelo maior número de pessoas. Ou seja, é a designação de uso 

comum que mais facilmente o identifica, com o mínimo de equívocos possíveis. Mesmo 

que se reconheça que a designação comum encerra alguma incoerência ou erro de 

interpretação deverá ser sempre essa a utilizada no grupo de informação genérica.  

5.2 Outras designações também utilizadas para nomear objectos e imóveis, 

sejam elas locais, regionais ou científicas/especializadas, devem ser remetidas para o 

grupo de informação específica ―Designações‖, justificando-se ou especificando esse 

uso (local, cronologia, contexto, disciplina, etc.) no campo justificação. 

5.3 Os princípios de atribuição de uma designação devem pautar-se sempre pela 

simplicidade, clareza e abrangência. Tendo em conta que a Tabela Auxiliare de 

designações em Inventário\Objectos incluirá designações de acervos de áreas tão 
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diversificadas como instrumentos musicais, traje, armas ou pintura, é fundamental que 

se procure reduzir essa tabela às designações mais simples e abrangentes que possam 

ser usadas no maior número de colecções possíveis. Sempre que necessário, serão 

usadas designações compostas que possam ser hierarquizadas na tabela auxiliar. 

5.4 Devem evitar-se designações compostas com informação que pode ser 

registada noutros campos. Ressalva-se que as possibilidades de pesquisa automática na 

base de dados dispensam a necessidade de conter o máximo de informação no campo 

designação. Seguem alguns exemplos a evitar pois inclui na designação informação 

pertencente a outros campos: «marmita e talheres»; «pistola c/fecho de pedreneira 

inglesa 17mm, 1ªmet. sec.xix»; «colar da antiga e muito nobre ordem da torre e espada 

do valor, lialdade e mérito-alvará de1832»; «botão de uniforme do regimento n.º 11». 
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Formulários 

 

 Contrato de compra e venda 

 Recibo de entrega 

 Contrato de doação 

 Auto de doação 

 Contrato de legado 

 Auto de legado 

 Contrato de herança 

 Auto de recepção do legado 

 Contrato de herança 

 Declaração de autorização de transferência interna 

 Contrato de permuta 

 Pacto de preferência 

 Contrato de dação em pagamento 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 

VICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

DIRECÇÃO DE HISTÓRIA E CULTURA MILITAR 

MUSEU MILITAR DO PORTO 

 

Contrato de Compra e Venda 

Entre: 

_____________, natural  da freguesia de ______________, conselho de ___________, NIF 

____________, portador do Cartão de Cidadão N.º __________, com data de validade ______, 

residente na rua __________________, código postal _____________, na condição de 

proeminente vendedor, adiante designado por primeiro outorgante, acorda no seguinte 

contrato que será redigido pelas cláusulas abaixo enumeradas 

e 

Chefe do Estado Maior do Exército, em representação do Exército Português, com sede na rua 

Museu de Artilharia, 1149-065 Lisboa, na condição de proeminente comprador, adiante 

designado por segundo outorgante acorda no seguinte contrato que será redigido pelas 

cláusulas abaixo enumeradas 

Artigo 1.º 

Objecto do contrato 

O primeiro outorgante é o único e legítimo detentor do direito de propriedade do(s) 

artefacto(s) constantes na lista anexa a este contrato. 

Artigo 2.º 

Direitos e deveres das partes 

1. Pelo preço total de ____________ euros (escrever por extenso) vende a totalidade dos 

seus direitos ao segundo outorgante.  
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2. Compete ao segundo outorgante marcar a escritura pública, devendo avisar o primeiro 

outorgante do dia, hora e cartório notarial, através de carta registada com oito dias de 

antecedência. 

3. Compromete-se o primeiro outorgante a entregar ao segundo outorgante todos os 

documentos (a saber: fotocópia do cartão de cidadão; certidão das Finanças atestando 

não apresentar dívidas; certidão da Segurança Social atestando não apresentar 

dívidas) necessários à marcação da escritura pública de compra e venda, no prazo 

máximo de dez dias a contar da outorga do presente contrato. 

 

 

 

___________________, ____________ de ____________ de 20____ 

 

 

 

O Primeiro Outorgante 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

O Segundo Outorgante 

 

_____________________________________________ 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 

VICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

DIRECÇÃO DE HISTÓRIA E CULTURA MILITAR 

MUSEU MILITAR DO PORTO 

 

Recibo de entrega 
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Designação  

Fotografia  

 

 

Motivo  

Destino  

R
es
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ve
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Nome  

Contacto  

Instituição  

 

___________________, ____________ de ____________ de 20____ 

 

Responsável pela entrega 

_____________________________________________ 

Responsável pela recepção 

_____________________________________________ 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 

VICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

DIRECÇÃO DE HISTÓRIA E CULTURA MILITAR 

MUSEU MILITAR DO PORTO 

 

Contrato de doação 

Entre: 

_____________, natural  da freguesia de ______________, conselho de ___________, NIF 

____________, portador do Cartão de Cidadão N.º __________, com data de validade ______, 

residente na rua __________________, código postal _____________, na condição de 

entidade doadora, adiante designado por primeiro outorgante, acorda no seguinte contrato 

que será redigido pelas cláusulas abaixo enumeradas 

e 

Chefe do Estado Maior do Exército, em representação do Exército Português, com sede na rua 

Museu de Artilharia, 1149-065 Lisboa, na condição de entidade donatária, adiante designado 

por segundo outorgante acorda no seguinte contrato que será redigido pelas cláusulas abaixo 

enumeradas 

Artigo 1.º 

Objecto do contrato 

O primeiro outorgante sendo o único e legítimo detentor do direito de propriedade do(s) 

artefacto(s) constantes na lista anexa a este contrato, declarou que doa ao segundo 

outorgante o(s) artefacto(s) já referidos. 

Artigo 2.º 

Deveres das partes 

1. O segundo outorgante assegurará todos os procedimentos necessários à concretização 

desta doação, nomeadamente, a preparação da documentação de identificação (ficha 

 
 

Fo
rm

u
lá

ri
o

s 



de inventário e fotografia), descriminação de condições de conservação, auto de 

doação, embalagem, e acompanhamento do transporte do(s) artefacto(s). 

2. O(s) artefacto(s)  permanecerá em reserva/exposição/colecção pedagógica sendo 

garantidas todas as condições necessárias para a sua preservação, estudo, 

interpretação e divulgação. 

3. Compromete-se o primeiro outorgante, no prazo máximo de 10 dias a contar da 

outorga do presente contrato, a entregar ao segundo outorgante uma carta de 

doação, a qual terá que ser reconhecida notarialmente. 

Artigo 3.º 

Direitos das partes 

1. Pelo presente contrato o segundo outorgante passará a ser o único e legítimo detentor 

do direito de propriedade do(s) artefacto(s), podendo livremente explorá-lo(s). 

2. O MMP/DHCM/Exército compromete-se a fazer referência, em exposições ou 

publicações em que figurem o(s) artefacto(s), à entidade doadora. 

 

___________________, ____________ de ____________ de 20____ 

 

 

 

O Primeiro Outorgante 

 

_____________________________________________ 

 

O Segundo Outorgante 

 

_____________________________________________ 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 

VICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

DIRECÇÃO DE HISTÓRIA E CULTURA MILITAR 

MUSEU MILITAR DO PORTO 

Auto de doação 
 

P
ro

ce
ss

o
 

Número  

Despacho  

Doador  

Descrição  

 

Contrapartidas / 
Exigências 

 

Observações / 
Justificação 

 

 

Síntese da informação do MMP: 

Favorável               Desfavorável  

O Director do Museu 

_________________________ 

___________ 

Data __________________________ 

Síntese da informação RP/DHCM: 

Favorável               Desfavorável  

O Chefe da Repartição 

_________________________ 

___________ 

Data __________________________ 

 

Despacho do Director da DHCM 

___________________________________________________________________________ 

Data_______________________                                                           O Director 

__________________________________ 
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Anexos: Carta do doador                           Lista de artefactos                           Fotografia 

Parecer do MMP Protocolo Outros               ____________________________ 

 

Identificação legível da entidade que entrega a doação 

_______________________________________________________________ 

Assinatura 

_______________________________________________________________ 

Identificação legível da entidade que recebe a doação 

_______________________________________________________________ 

Assinatura 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________ 

(posto e função) 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 

VICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

DIRECÇÃO DE HISTÓRIA E CULTURA MILITAR 

MUSEU MILITAR DO PORTO 

 

Contrato de legado 

Entre: 

_____________, natural  da freguesia de ______________, conselho de ___________, NIF 

____________, portador do Cartão de Cidadão N.º __________, com data de validade ______, 

residente na rua __________________, código postal _____________, na condição de 

entidade testadora, adiante designado por primeiro outorgante, acorda no seguinte contrato 

que será redigido pelas cláusulas abaixo enumeradas 

e 

Chefe do Estado Maior do Exército, em representação do Exército Português, com sede na rua 

Museu de Artilharia, 1149-065 Lisboa, na condição de entidade legatária, adiante designado 

por segundo outorgante acorda no seguinte contrato que será redigido pelas cláusulas abaixo 

enumeradas 

Artigo 1.º 

Objecto do contrato 

O primeiro outorgante deixa em seu testamento o desejo e a vontade de ceder a título 

definitivo o(s) artefacto(s) constantes na lista anexa a este contrato, de sua propriedade, ao 

segundo outorgante. 

Artigo 2.º 

Deveres das partes 
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4. O segundo outorgante assegurará todos os procedimentos necessários à concretização 

deste legado, nomeadamente, a preparação da documentação de identificação (ficha 

de inventário e fotografia), descriminação de condições de conservação, auto de 

legado, embalagem, e acompanhamento do transporte do(s) artefacto(s). 

5. O(s) artefacto(s)  permanecerá em reserva/exposição/colecção pedagógica sendo 

garantidas todas as condições necessárias para a sua preservação, estudo, 

interpretação e divulgação. 

Artigo 3.º 

Direitos das partes 

3. Pelo presente contrato o segundo outorgante passará a ser o único e legítimo detentor 

do direito de propriedade do(s) artefacto(s), podendo livremente explorá-lo(s). 

4. O MMP/DHCM/Exército compromete-se a fazer referência, em exposições ou 

publicações em que figurem o(s) artefacto(s), à entidade que o(s) legou. 

 

___________________, ____________ de ____________ de 20____ 

 

 

 

O Primeiro Outorgante 

 

_____________________________________________ 

 

O Segundo Outorgante 

 

_____________________________________________ 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 

VICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

DIRECÇÃO DE HISTÓRIA E CULTURA MILITAR 

MUSEU MILITAR DO PORTO 

Auto de recepção de legado 
 

P
ro

ce
ss

o
 

Número  

Despacho  

Legado por  

Descrição  

 

Contrapartidas / 
Exigências 

 

Observações / 
Justificação 

 

 

Síntese da informação do MMP: 

Favorável               Desfavorável  

O Director do Museu 

_________________________ 

___________ 

Data __________________________ 

Síntese da informação RP/DHCM: 

Favorável               Desfavorável  

O Chefe da Repartição 

_________________________ 

___________ 

Data __________________________ 

 

Despacho do Director da DHCM 

___________________________________________________________________________ 

Data_______________________                                                           O Director 

__________________________________ 
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Anexos: Testamento                           Lista de artefactos                           Fotografia 

Parecer do MMP Protocolo Outros               ____________________________ 

 

Identificação legível da entidade que entrega o legado 

_______________________________________________________________ 

Assinatura 

_______________________________________________________________ 

Identificação legível da entidade que recebe o legado 

_______________________________________________________________ 

Assinatura 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________ 

(posto e função) 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 

VICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

DIRECÇÃO DE HISTÓRIA E CULTURA MILITAR 

MUSEU MILITAR DO PORTO 

 

Contrato de herança 

Entre: 

_____________, natural  da freguesia de ______________, conselho de ___________, NIF 

____________, portador do Cartão de Cidadão N.º __________, com data de validade ______, 

residente na rua __________________, código postal _____________, na condição de 

entidade testadora, adiante designado por primeiro outorgante, acorda no seguinte contrato 

que será redigido pelas cláusulas abaixo enumeradas 

e 

Chefe do Estado Maior do Exército, em representação do Exército Português, com sede na rua 

Museu de Artilharia, 1149-065 Lisboa, na condição de entidade herdeira, adiante designado 

por segundo outorgante acorda no seguinte contrato que será redigido pelas cláusulas abaixo 

enumeradas 

Artigo 1.º 

Objecto do contrato 

O primeiro outorgante deixa em seu testamento o desejo e a vontade de ceder a título 

definitivo o valor de ____________dos artefactos constantes da sua colecção. Esse valor deve 

ser adquirido pelo segundo outorgante em artefactos da referida colecção, tendo em 

consideração o valor das mesmas à morte do testador.  

Artigo 2.º 

Deveres das partes 

6. O segundo outorgante assegurará todos os procedimentos necessários à concretização 

desta herança, nomeadamente, a preparação da documentação de identificação (ficha 

Fo
rm

u
lá

ri
o

s 



de inventário e fotografia), descriminação de condições de conservação, auto de 

herança, embalagem, e acompanhamento do transporte do(s) artefacto(s). 

7. O(s) artefacto(s)  permanecerá em reserva/exposição/colecção pedagógica sendo 

garantidas todas as condições necessárias para a sua preservação, estudo, 

interpretação e divulgação. 

Artigo 3.º 

Direitos das partes 

5. Pelo presente contrato o segundo outorgante passará a ser o único e legítimo detentor 

do direito de propriedade do(s) artefacto(s), podendo livremente explorá-lo(s). 

6. O MMP/DHCM/Exército compromete-se a fazer referência, em exposições ou 

publicações em que figurem o(s) artefacto(s), à entidade que o(s) testamentou. 

 

___________________, ____________ de ____________ de 20____ 

 

 

 

O Primeiro Outorgante 

 

_____________________________________________ 

 

O Segundo Outorgante 

 

_____________________________________________ 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 

VICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

DIRECÇÃO DE HISTÓRIA E CULTURA MILITAR 

MUSEU MILITAR DO PORTO 

 

Declaração de autorização de transferência interna 

 

____________________________________________________, Director/Comandante de 

_______________________________________, venho por este meio autorizar a recolha e 

transferência do(s) artefacto(s), constantes em lista anexa a esta declaração, em favor do 

Museu Militar do Porto/Direcção de História e Cultura Militar. 

 

 

___________________, ____________ de ____________ de 20____ 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

(assinatura) 

 

______________________________ 

(posto) 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 

VICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

DIRECÇÃO DE HISTÓRIA E CULTURA MILITAR 

MUSEU MILITAR DO PORTO 

 

Contrato de permuta 

Entre: 

_____________, natural  da freguesia de ______________, conselho de ___________, NIF 

____________, portador do Cartão de Cidadão N.º __________, com data de validade ______, 

residente na rua __________________, código postal _____________, adiante designado por 

primeiro outorgante. 

e 

Chefe do Estado Maior do Exército, em representação do Exército Português, com sede na rua 

Museu de Artilharia, 1149-065 Lisboa, na condição de entidade herdeira, adiante designado 

por segundo outorgante. 

 

Pelos outorgantes foi declarado que fazem a seguinte permuta: 

 

1 O primeiro outorgante cede ao segundo ________________________________(nome do 

artefacto ou descrição), incluído na sua colecção de ____________________, com o 

número de inventário ___________________________, e o valor tributável de 

_________________________ (escrever por extenso); 

2 O segundo outorgante cede ao segundo ________________________________(nome do 

artefacto ou descrição), incluído na sua colecção de ____________________, com o 

número de inventário ___________________________, e o valor tributável de 

_________________________ (escrever por extenso); 

3 A cada um destes bens culturais móveis atribuem o valor de ________________ (escrever 

por extenso). 
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Assim o disseram e outorgaram. 

 

 

 

___________________, ____________ de ____________ de 20____ 

 

 

 

O Primeiro Outorgante 

 

_____________________________________________ 

 

O Segundo Outorgante 

 

_____________________________________________ 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 

VICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

DIRECÇÃO DE HISTÓRIA E CULTURA MILITAR 

MUSEU MILITAR DO PORTO 

 

Pacto de preferência 

Entre: 

_____________, natural  da freguesia de ______________, conselho de ___________, NIF 

____________, portador do Cartão de Cidadão N.º __________, com data de validade ______, 

residente na rua __________________, código postal _____________, adiante designado por 

primeiro outorgante. 

e 

Chefe do Estado Maior do Exército, em representação do Exército Português, com sede na rua 

Museu de Artilharia, 1149-065 Lisboa, na condição de entidade herdeira, adiante designado 

por segundo outorgante. 

 

Pelos outorgantes foi declarado: 

 

Que é atribuído ao segundo outorgante, pelo primeiro outorgante, o direito convencional de 

preferência em caso de, por qualquer motivo e seja qual for a data, decidir proceder à venda 

dos artefactos identificados na lista anexa a este pacto. 

 

Assim o disseram e outorgaram. 

___________________, ____________ de ____________ de 20____ 

O Primeiro Outorgante 

_____________________________________________ 

 

O Segundo Outorgante 

_____________________________________________ 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 

VICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

DIRECÇÃO DE HISTÓRIA E CULTURA MILITAR 

MUSEU MILITAR DO PORTO 

 

Contrato de dação em pagamento 

Entre: 

_____________, natural  da freguesia de ______________, conselho de ___________, NIF 

____________, portador do Cartão de Cidadão N.º __________, com data de validade ______, 

residente na rua __________________, código postal _____________, adiante designado por 

primeiro outorgante. 

e 

Chefe do Estado Maior do Exército, em representação do Exército Português, com sede na rua 

Museu de Artilharia, 1149-065 Lisboa, na condição de entidade herdeira, adiante designado 

por segundo outorgante. 

 

E considerando que: 

 

1. O primeiro outorgante tem uma dívida de _________________________(valor por 

extenso) para com o segundo outorgante, que ainda não pagou; 

2. A dívida tem origem______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

É celebrado o presente Acordo, de que fazem parte os Considerandos supra referidos e o 

anexo adiante identificado, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes. 
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1.º 

O Primeiro Outorgante, nos termos e para os efeitos previstos na lei, reconhece a sua dívida de 

capital ao Segundo Outorgante no montante actual de ______________________ (valor por 

extenso), tal como resulta do extracto de conta, que se junta como anexo n.º 1 e que se dá 

como reproduzido para todos os efeitos legais. 

 

2.º 

O Primeiro Outorgante obriga-se perante o Segundo Outorgante a proceder à liquidação 

integral da sua dívida, no valor referido na cláusula anterior. 

 

3.º 

A importância referida na 1.ª cláusula será liquidada através da entrega de 

_________________________________________________________________________ , 

descritas pormenorizadamente numa lista que se junta como anexo n.º 2 e que se dá 

reproduzida para todos os efeitos legais, avaliada num valor aceite pelo Segundo Outorgante. 

 

Com a assinatura do presente contrato de dação em pagamento, extingue-se os créditos dos 

Outorgantes, nada mais havendo a receber ou pagar pelos signatários do presente acordo. 

 

 

 

___________________, ____________ de ____________ de 20____ 

 

 

 

O Primeiro Outorgante 

 

_____________________________________________ 

 

O Segundo Outorgante 

 

_____________________________________________ 

 

Fo
rm

u
lá

ri
o

s 



Glossário 

 

Acervo Totalidade de objectos na posse legal de um museu. 

Alienação Ocorre quando um objecto é removido, a título permanente, da 

colecção de um museu, deixando de ser sua propriedade ao mesmo 

tempo que é abatido no número de inventário. 

Aquisição O mesmo que incorporação. 

Base de dados Um conjunto de registos. 

Campo Unidade mínima elementar de informação. 

Colecção Grupo de objectos reunidos por uma pessoa singular ou colectiva que 

estão relacionados entre si. 

Colecção visitável «1 — Considera-se colecção visitável o conjunto de bens culturais 

conservados por uma pessoa singular ou por uma pessoa colectiva, pública 

ou privada, exposto publicamente em instalações especialmente afectas a 

esse fim, mas que não reúna os meios que permitam 

o pleno desempenho das restantes funções museológicas que a presente lei 

estabelece para o museu. 

2 — A colecção visitável é objecto de benefícios e de programas de apoio 

e de qualificação adequados à sua natureza e dimensão através do Estado, 

das regiões autónomas e dos municípios, desde que disponha de bens 

culturais inventariados nos termos do artigo 19.o da Lei n.o 107/2001, de 

8 de Setembro. 

3 — Os programas referidos no número anterior são preferencialmente 

estabelecidos quando seja assegurada a possibilidade de investigação, 

acesso e visita pública regular» (Lei Quadro dos Museus Portugueses, 

Capítulo I, Artigo 4.º) 

Colecção visitável 

do Exército 

«1. Colecção visitável militar é o conjunto de bens culturais militares 

conservados e expostos em instalações ou espaços especialmente afectos a 

esse fim, numa unidade/estabelecimento/órgão (U/E/O). 

2. A colecção visitável militar está exposta na sala de história, sala de 

honra, gabinetes, bibliotecas ou outros espaços nobres da U/E/O, em 

função do respectivo historial, da área funcional caracterizadora e das 

instalações disponíveis consoante as características das peças 

museológicas. 

3. Para efeitos dos números anteriores, podem ser incluídos os símbolos, 

troféus, menções honrosas, documentos históricos, fotografias e outros 

elementos ou artigos que se relacionam com a história e tradições da 

U/E/O, não devendo ser considerados para este efeito, salvo casos 

excepcionais, os troféus referentes a competições desportivas, os quais, 

G
lo

ss
ár

io
 



devidamente arrolados, podem ser dispostos noutra ou noutras 

dependências. 

4. A colecção visitável pode incluir bens museológicos à carga de um 

museu militar sendo a responsabilidade pela sua conservação da U/E/O 

em que os bens estejam depositados, de acordo com as orientações 

fornecidas pelo museu. 

5. O inventário da colecção visitável da U/E/O é obrigatório, as fichas 

respectivas referem os elementos estipulados nas presentes normas, para 

os museus militares, e deve ser comunicado à DHCM. 

6. A cada bem cultural incorporado é atribuído um número de registo de 

inventário sequencial, único e intransmissível, precedido de uma 

abreviatura caracterizadora da respectiva U/E/O.  

7. A alteração ao inventário da colecção visitável ou a possibilidade de 

inclusão, a título excepcional, de algum troféu desportivo na colecção 

visitável militar da U/E/O obedece ao procedimento previsto no n.º 5» 

(Normas Gerais dos museus e colecções visitáveis do Exército, Capítulo I, 

Artigo 4.º) 

Comodante Parte que empresta o objecto. 

Comodatário Parte que recebe o objecto emprestado. 

Compra Acontece quando um sujeito jurídico adquire a propriedade de uma coisa, 

ou outro direito mediante um preço. Para haver compra, tem que existir 

uma outra parte disponível a vender aquilo que se pretende comprar de 

livre vontade. 

Conteúdo digital Material criado e disseminado de forma digital. O termo relaciona-se com 

o tipo de conteúdo e com o seu emissor digital, não o meio de 

disseminação. 

Dação em 

pagamento 

Forma de liquidação de uma obrigação através da prestação, com o acordo 

do credor, de uma coisa distinta da que constitui o objecto da obrigação. 

Depositante Solicita a um outro sujeito jurídico a guarda de um objecto que lhe 

pertence. 

Depositário Aquele que fica responsável pela guarda do objecto.  

Depósito Contrato pelo qual uma das partes entrega à outra uma coisa, móvel ou 

imóvel, para que a guarde, e a restitua quando for exigida.  

Direito de 

preferência 

Convenção pela qual alguém assume a obrigação de dar preferência a 

outrem na venda de determinada coisa, desde que se disponha a celebrar o 

contrato em igualdade de condições. 

Doação Contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de liberdade e à custa do seu 

património, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um direito, ou 

assume uma obrigação, em benefício do outro contraente.  

Doador Indivíduo ou instituição que faz uma doação.  

G
lo

ss
ár

io
 



Empréstimo Acto pelo qual uma instituição cede a outra, um objecto, a título 

temporário, com um determinado propósito, mas sem que a sua 

propriedade seja transferida.  

Falerística Disciplina que estuda as Ordens Honoríficas, Condecorações, Medalhas e 

outras Insígnias, que são usadas no vestuário do agraciado para 

reconhecimento público, quer sejam civis ou militares. Este vocábulo tem 

origem num tipo de medalha metálica, redonda, para pendurar nas 

couraças, com que os Legionários Romanos eram agraciados – a Phalerae. 

Fundo antigo Conjunto de objectos a partir dos quais é criado o museu. 

Herança Conjunto das relações jurídicas patrimoniais de que uma pessoa singular é 

titular ao tempo da sua morte e que, em consequência desta, se transmitem 

aos seus sucessores. 

Incorporação Aquisição definitiva de objectos em favor do museu. A incorporação 

ocorre quando o objecto dá entrada no museu e passa a ser propriedade do 

mesmo. 

Interoperabilidade No contexto das Tecnologias da Informação e Comunicação, o termo 

define a facilidade com a qual os dados podem ser trocados entre 

diferentes aplicações de software, plataformas e bases de dados.  

Inventário Relação mais ou menos exaustiva de todos os objectos que constituem o 

acervo próprio de uma instituição, independentemente do seu modo de 

incorporação, e que estão registados no sistema de documentação do 

museu.  

Legado Bem ou valor determinado atribuído na sucessão a um sujeito jurídico. 

Também é considerado legado um conjunto de bens, desde que 

perfeitamente definidos na sua composição e limites.  

Museu 

 

«1 — Museu é uma instituição de carácter permanente, com ou sem 

personalidade jurídica, sem fins lucrativos, dotada de uma estrutura 

organizacional que lhe permite: 

a) Garantir um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-

los através da investigação, incorporação, inventário, documentação, 

conservação, interpretação, exposição e divulgação, com objectivos 

científicos, educativos e lúdicos; 

b) Facultar acesso regular ao público e fomentar a democratização da 

cultura, a promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade. 

2 — Consideram-se museus as instituições, com diferentes designações, 

que apresentem as características e cumpram as funções museológicas 

previstas na presente lei para o museu, ainda que o respectivo acervo 

integre espécies vivas, tanto botânicas como zoológicas, testemunhos 

resultantes da materialização de ideias, representações de realidades 

existentes ou virtuais, assim como bens de património cultural imóvel, 

ambiental e paisagístico» (Lei Quadro dos Museus Portugueses, Capítulo 
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I, Artigo 3.º) 

Museu Militar «1. O Museu militar é um órgão de natureza cultural depositário e 

expositor do espólio de interesse histórico-militar, com possibilidade para 

garantir um destino unitário, designadamente a bens culturais militares e 

valorizá-los através da investigação, incorporação, inventário, 

documentação, conservação, interpretação, exposição e divulgação, com 

objectivos científicos, educativos e lúdicos, incluindo o acesso regular ao 

público  

2. Os museus militares dependem da DHCM e, nos termos da lei, são os 

seguintes: 

 Museu Militar dos Açores 

 Museu Militar de Bragança 

 Museu Militar do Buçaco (destacamento do Museu Militar de 

Lisboa) 

 Museu Militar de Coimbra 

 Museu Militar de Elvas 

 Museu Militar de Lisboa 

 Museu Militar da Madeira 

 Museu Militar da Porto».  

(Normas Gerais dos museus e colecções visitáveis do Exército, Capítulo I, 

Artigo 3.º) 

Normas mínimas Regras básicas cujo cumprimento se pode esperar de todos os museus e 

profissionais de museus.  

Obsoleto Não ter mais utilização. Existem dois grupos de objectos designados (por 

vezes indistintamente) como obsoletos: os tecnicamente obsoletos e os 

comercialmente obsoletos.  

Permuta Também designado por troca, é o contrato pelo qual uma pessoa transmite 

a propriedade de um bem ou direito contra a propriedade de um outro bem 

ou direito.  

Políticas Determinam o instrumento necessário para as decisões que motivam os 

desenvolvimentos a longo prazo da gestão das colecções das instituições, 

disponibilizando as linhas de orientação para conjunturas que ainda não 

surgiram, mas que podem suceder a qualquer momento.  

Procedimentos Explicam como executar as políticas, dispondo os mecanismos e os 

detalhes necessários para as implementar.  

Profissional de 

museu 

São profissionais de museu todos os membros do pessoal dos museus, que 

tenham uma formação especializada ou possuam experiência prática 

equivalente, em todas as áreas ligadas à gestão e às actividades do museu 

e pessoas independentes que respeitem o Código Deontológico do ICOM 
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para os Museus e que trabalham para os museus, como consultores ou 

profissionais, excluindo todos os que promovem e comercializam 

produtos e equipamentos necessários aos museus e aos seus serviços.  

Registo Um conjunto de campos referentes a uma mesma unidade de informação. 

Thesaurus Lista de termos. 

Título de 

propriedade 

Direito de propriedade de um artefacto reconhecido por legislação 

nacional.  

Transferência É toda a passagem de um direito ou obrigação da esfera jurídica de um 

sujeito para outro.  
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Legislação 

 

 Código deontológico do ICOM para museus 

 Lei N.º 47/2004, de 19 de Agosto – Aprova a Lei Quadro dos Museus 

Portugueses (em anexo no separador da legislação). 

 Normas Gerais dos Museus e Colecções Visitáveis do Exército – 

Aprovadas pelo Despacho do Chefe do Estado Maior do Exército n.º 96 de 2008, de 22 

de Abril. 
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