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“...a Cultura não é o lugar de revelação alguma, é apenas o lugar onde 

todas as revelações são examinadas e discutidas sem fim. Para que 

cada um de nós possa viver dessa discussão infinita do mundo e de si 

mesmo.” 
 Eduardo Lourenço.  

Jornal Público 28/02/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fig.1 José Rodrigues (1936-2016). Guardador de Sol, 1963   

Coleção do Museu da FBAUP  
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RESUMO 
 

O Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), apesar 

de oficialmente reconhecido por decreto em 1996, tem a sua origem no ano de 1833 

altura em que é criado o Museu Portuense de Pinturas e Estampas por vontade do 

então rei D. Pedro IV. O processo de formação da coleção e as alterações que, 

entretanto, veio a sofrer ao longo de quase dois séculos não deixou de afetar o valor 

intrínseco desta Coleção, como coleção de ensino e coleção de arte, e como 

herança importante ao nível do ensino artístico em Portugal.  Na verdade, os 

Museus Universitários ou Académicos tem sido alvo de especial atenção nos 

últimos 15 anos por parte do Conselho Internacional de Museus (ICOM) tendo 

levado à fundação, em 2001, do Comité Internacional para os Museus e Coleções 

Universitárias (UMAC) para lidar com a especificidade dos museus universitários. 

Mas também a nível europeu, com a criação no ano de 2000 de uma rede de 

património universitário europeu, o UNIVERSEUM (European Academic Heritage 

Network); e a promulgação de uma Recomendação do Conselho Europeu para a 

Preservação do Património Universitário em 2005.   

Também no ano de 2000 é criado um projeto de estruturação de uma rede de 

museus em Portugal.  Assim, é criada a Rede Portuguese de Museus (RPM) com o 

objetivo de valorizar e qualificar os museus portugueses. A adesão à RPM é aberta 

a todo o tipo de museus, independentemente da sua tutela, da sua tipologia, ou do 

seu âmbito territorial. Com cerca de 16 anos de atividade e com cerca de 146 

museus credenciados, fazer parte desta rede é algo que todos os museus 

portugueses aspiram. O Museu da FBAUP não é exceção, mas havia a consciência 

de que era necessário preencher os requisitos técnicos mínimos, situação que 

começa agora a acontecer. 

É neste contexto, acrescentando a recente renovação e inauguração do Pavilhão de 

Exposições, dotando o Museu da FBAUP  de mais um espaço de exposição aberto 

ao público, com as condições adequadas em termos de segurança, acessibilidades 

e conservação dos trabalhos artísticos, que este prepara a sua candidatura à RPM.  

Para além da particularidade  do próprio Museu, em que o ensino e a investigação 

são encarados de uma forma diferente quando comparados com outros museus não 

académicos, entende-se que este cumpre os três parâmetros em que assenta a 
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adesão de museus à RPM: o cumprimento da função social, condições de 

sustentabilidade, e a observância dos cuidados de preservação e de valorização da 

coleção. 

Este projeto pretende, assim,  preparar o processo de candidatura do  museu da 

FBAUP à RPM, preenchendo um formulário, seguindo os parâmetros constantes no 

Regulamento de Adesão à RPM que, depois de validado, deverá ser submetido 

para apreciação técnica à RPM e posteriormente avaliado.  O objetivo é melhorar 

ainda mais o atual Museu da FBAUP para que o seu património seja devidamente 

conservado, estudado e documentado e para que a comunidade onde o museu se 

insere fique melhor servida e o público em geral tenha acesso a uma coleção que 

atravessa a história do ensino artístico em Portugal, promovendo assim a educação 

e a cidadania. 
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Abstract 

The Museum of Fine Arts of the Faculty of Fine Arts of University of Porto (FBAUP), 

although officially recognized in 1996, has its roots in 1833 when the Portuguese 

King D. Pedro IV creates the Engravings and Paintings Museum of Porto. The 

Collection has suffered some changes during almost two centuries now, but that 

didn´t affect its intrinsic value, as a teaching collection and a fine art collection. In 

fact, Academic or University Museums have been the subject of special attention in 

the last 15 years by institutions like: The International Committee for University 

Museums and Collections (UMAC), a specific committee for university collections 

and museums created in 2001 by The International Council of Museums (ICOM); the 

UNIVERSEUM, created in 2000 in order to build a European Heritage network; and 

the Recommendation issued by the European Counsel in 2005 on the Preservation 

of the University Heritage. 

In the year 2000 the Portuguese Network of Museums (RPM) is set up in order to 

qualify the Portuguese museums by providing technical and financial support. The 

application is open to all types of museums independently of their type or 

ownsership. With almost 16 years of activity, to be part of this network is something 

that all Portuguese museums aspire. The FBAUP Museum is not an exception, but 

some technical requirements needed yet to be fulfilled.  It is within this framework, 

adding the recent inauguration of one of the exhibition spaces belonging to the 

FBAUP Museum providing it with a new space and proper conditions in terms of 

security, access, and preservation of the art works, that the Museum decides to 

prepare its application to the RPM. Beyond its specificity, meaning teaching and 

resource activities have a special place when compared to other non academic 

museums functions, we do understand that the FBAUP Museum fulfills the three 

parameters required to be part of the RPM: to have a social function, be sustainable, 

and taking care and raising the value of the collection. 

This project is about preparing the application of the FBAUP Museum to the RPM, by 

filling in a form and following the instructions on the regulation of membership to the 

RPM. That needs to be validated by the director of the Museum, submitted for 

technical assessment to the RPM, and then finally evaluated. The goal is to further 

improve the FBAUP Museum so that its heritage can be properly preserved, studied 

and documented and so that the community where the museum belongs can be 

better served and the general public can access the Collection. 
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I. INTRODUÇÃO 
 

i. APRESENTAÇÃO 
	
	
Este projeto surgiu no ano em que é renovado e inaugurado o Pavilhão  de 

Exposições do Museu da Faculdade de Belas Artes do Porto (FBAUP), projeto 

financiado pelo FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o que 

permitiu dotar o museu de um espaço para exposições com as condições 

adequadas em termos de segurança, acessibilidades e conservação dos trabalhos 

artísticos. Nesse ano de 2015 estava a concluir o meu primeiro ano do curso de 

mestrado em Estudos Artísticos na FBAUP e em conversa com a diretora do curso, 

Professora Doutora Lúcia Almeida Matos, achamos que seria um bom projeto de 

segundo ano preparar a credenciação do Museu da FBAUP à Rede Portuguesa de 

Museus (RPM), tendo em conta as novas condições melhoradas do museu com um 

espaço de exposições recuperado e a possibilidade de potenciar esse mesmo 

espaço e o museu em si ao fazer parte de uma rede que, para além do apoio 

técnico e financeiro, permite que se estabeleçam pontes e parcerias com outras 

entidades.  

Este projeto exigiu um levantamento exaustivo das condições em que o museu hoje 

opera com base no regulamento para a candidatura à RPM, enquadrá-lo no 

panorama museológico enquanto museu universitário,  e aferir quais os principais 

desafios que o Museu da FBAUP possa ter tendo em conta os dois pontos 

anteriores.  

Foi essencial neste projeto, o apoio e a confiança da Professora Lúcia Matos; o 

apoio do atual Técnico do Museu da FBAUP, Luís Pinto Nunes, na recolha de 

informação e acesso aos espaços do museu desta faculdade; e a orientação da 

Professora Joana Teixeira para a elaboração do manual de conservação do museu. 

Também foram importantes os contributos escritos e públicos de Cláudia Garradas, 

Técnica Superior do Museu da FBAUP até 2013, no que se refere a toda a 

informação e investigação feita ao Museu da FBAUP nos anos em que trabalhou 

para aquela entidade; de Clara Frayão Camacho, antiga Coordenadora da Rede 

Portuguesa de Museus (2000-2005) e atual Técnica Superior da Direção Geral do 

Património Cultural, e de Marta C. Lourenço, atual Subdiretora dos Museus da 
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Universidade de Lisboa, no estudo extensivo que tem feito sobre o património 

universitário português.  

 

O relatório do projeto está dividido em três capítulos. No primeiro pretende-se fazer 

uma breve exposição do que é a Rede Portuguesa de Museus e o que são os 

Museus Universitários e qual o seu enquadramento no plano museológico 

institucional. No segundo capítulo, apresenta-se o projeto em si mas de uma forma 

resumida com as principais conclusões da análise de cada um dos pontos principais 

do formulário de candidatura à credenciação dos museus. Foi necessário ainda criar 

de raíz um manual de conservação preventiva para o Museu da FBAUP, visto que, 

apesar de o Museu levar a cabo na sua rotina diária procedimentos de conservação 

preventiva, havia necessidade de os sistematizar num documento para depois ser 

entregue juntamente com o formulário. O terceiro capítulo apresenta as principais 

conclusões que resultaram da elaboração deste projeto. Faz-se uma análise SWOT, 

identificando os pontos fortes e as fragilidades do museu, as oportunidades e 

ameaças e sugerem-se planos de ação. 
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ii. REDE PORTUGUESA DE MUSEUS 
	
 
A Rede Portuguesa de Museus (RPM)  pretende ser um sistema organizado de 

museus criado no ano de 2000 no âmbito de uma Estrutura de Projecto dependente 

do Instituto Português de Museus (IPM). Apesar de inicialmente ter sido criada como 

estrutura temporária por um período de 3 anos1, mais tarde, no ano de 2007, no 

âmbito do Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado 

(PRACE), altura em que foi criado o Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), 

que resultou da fusão do IPM com o Instituto Português de Conservação e Restauro 

(IPCR), passou de estrutura temporária a novo serviço da orgânica do IMC. No ano 

de 2011, no âmbito de um Plano de Redução e Melhoria da Administração Central 

do Estado (PREMAC) dá-se a fusão do IMC com o Instituto de Gestão do 

Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), e com outras três entidades, 

criando-se um novo organismo, a  Direção-Geral do Património Cultural (DGPC)2, 

sucedendo-se ao IMC nas suas funções e compromissos. Apesar das 

transformações nos últimos 15 anos, a RPM acompanhou sempre as alterações do 

quadro institucional português na área da Cultura e das dinâmicas do panorama 

museológico mantendo a sua importância estratégica, o seu espírito fundador, a sua 

definição, o seu conceito e os seus objetivos. 

 

Os grandes eixos de atuação da RPM são: a Credenciação; a Cooperação, a 

Qualificação; a Informação / Divulgação; e a Formação. A rede define os seguintes 

objetivos3:  

-    valorização e qualificação da realidade museológica nacional;  

- promover a descentralização de recursos;   

- mediação dos investimentos públicos que decorrem da aplicação dos fundos 

comunitários em museus;  

- divulgação e a informação, quer entre os museus da Rede quer para o 

exterior. A DGPC propõe-se assumir um papel significativo no reforço dos 

																																																								
1	Conjunto dos Ministros das Finanças, da Cultura e da Reforma do Estado e da Administração 
Despacho Pública nº 616/2000, de 5 de Junho	
2	Decreto lei nº115/2012 artigo 13º	
3	Lei nº47/2004 de 19 de Agosto, Cap. VIII, art.102º a 109º  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canais de comunicação e da visibilidade externa da RPM, com vista à sua 

projeção nacional e internacional;  

- promoção do rigor e profissionalismo na prática museológica e das técnicas 

museográficas. Neste eixo o apoio técnico e formação são promovidos 

através da constituição de uma bolsa de consultores e de formadores que 

conta com a participação de especialistas em áreas científicas e técnicas 

centrais para os museus, integrando técnicos da DGPC, dos museus da RPM 

e ainda de entidades terceiras que se constituam como parceiras 

(universidades, estabelecimentos de ensino, centros de investigação, ou 

outras instituições, públicas ou privadas, com ligação aos temas da 

museologia); 

- a cooperação institucional e articulação entre os museus na partilha de 

saberes técnicos e científicos, de recursos, de serviços. A organização de 

reuniões ou encontros temáticos entre museus da RPM poderá promover 

sinergias entre museus com temáticas afins e a criação de grupos de 

trabalho com afinidades disciplinares.  

 

A RPM não constitui uma tutela, não existindo uma estrutura hierárquica. Funciona 

como uma plataforma de apoio aos museus. O processo de adesão à RPM é 

voluntário, partindo de cada museu a iniciativa de propor essa candidatura logo que 

julgue possuir os requisitos mínimos. A Lei Quadro dos Museus Portugueses 

nº47/2004, aprovada a 19 de Agosto, estabelece essas regras de credenciação e os 

princípios orientadores. O Despacho Normativo nº3/2006 vem aprovar o formulário 

de candidatura à credenciação de museus, a documentação obrigatória a entregar 

juntamente com esse formulário, e as instruções de preenchimento. 

O Formulário de candidatura à credenciação de museus deve ser solicitado pelo 

responsável da entidade de tutela do museu à Direção Geral do Património Cultural 

(DGPC). Para além do formulário deverá ser anexado um conjunto de documentos 

obrigatórios relacionados com o próprio museu que se candidata e assinada uma 

declaração de compromisso para que se inicie o processo de apreciação de 

candidatura.  As candidaturas são assim sujeitas a uma apreciação técnica, pelo 	
Departamento de Museus, Conservação e Credenciação e a Divisão de Museus e 

Credenciação (DMCC/DMC), unidades específicas dentro da DGPC, mediante 

visitas, acompanhamento e orientação técnicas. O processo, a par da decisão final 
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é acompanhado de relatórios de avaliação e de aconselhamento técnico, incluindo 

recomendações aos museus. Caberá depois à DGPC fiscalizar o cumprimento, por 

parte dos museus que integram a RPM, dos requisitos de credenciação (decreto lei 

nº115/2012 artigo 2º nº3 alínea x). 

 

A RPM integra atualmente 146 museus4 de diferentes tutelas, incluindo os museus e 

palácios nacionais tutelados pela Direção Geral do Património Cultural (DGPC), os 

museus tutelados pelas Direções Regionais da Cultura do Continente, da Região 

Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira, os palácios nacionais 

geridos pela empresa Parques de Sintra-Monte da Lua e mais 90 museus tutelados 

por diversas entidades como Municípios, Universidades, Fundações, Associações, 

Empresas Públicas, Empresas Privadas, Igreja Católica e Misericórdias5.  

O modelo de funcionamento da RPM é transversal e não vertical ou centralizado. 

Essa rede facilita a troca direta de experiências entre museus e que os contactos 

possam partir dos mesmos sem a necessidade de serem geridos por uma tutela ou 

estrutura central. No âmbito da RPM, museus mais capacitados e com mais 

recursos poderão apoiar diretamente os museus menos capacitados em recursos 

humanos, técnicos e materiais.  É o chamado conceito de subsidiariedade, ligado ao 

eixo da cooperação, e previsto na Lei Quadro de Museus Portugueses6. 

Neste momento integram a RPM três museus Universitários/Académicos: o Museu 

de Lanifícios da Universidade da Beira Interior, o Museu Nacional da História 

Natural, e o Museu do Instituto Superior de Engenharia do Porto. No mesmo 

relatório é referido que no ano de 2013 estariam pendentes processos de  

candidaturas à credenciação três museus da Universidade do Porto: o Museu da 

Faculdade de Engenharia do Porto, o Museu de Ciência da Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto, e o Museu de História Natural da Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto7. Como estes museus não constam na lista que aparece 

atualmente no site da DGPC como pertencendo à RPM, entende-se que estes ainda 

se encontram, eventualmente, em processo de credenciação.  O que é do 

conhecimento público é que houve essa intenção de se candidatarem em 

																																																								
4	http://www.patrimoniocultural.pt/pt/museus-e-monumentos/rede-portuguesa/ 
5	http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/Relatorio_reunioes_RPM_2013. p.3	
6	Lei nº47/2004 de 19 de agosto, art. 107º e 108º	
7		Relatório das reuniões dos museus da Rede Portuguesa de Museus, Abril 2013, p.10	
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determinada altura e isto poderá indicar que o processo poderá ser moroso e 

complexo no caso dos museus universitários.   

  

	
 

	

iii. MUSEUS UNIVERSITÁRIOS 
	
 

Os Museus Universitários deverão ser entendidos antes de mais como uma 

realidade distinta dos restantes museus. Não só se distinguem em termos da sua 

organização, gestão, e tutela das coleções; mas sobretudo na política de 

incorporações e construção de coleções que está intimamente ligada à principal 

missão das Universidades: o ensino e a investigação8.  

Assim, apesar dos museus universitários cumprirem as funções de museu, tal como 

vem definido na Lei Quadro Museus9, há essencialmente dois aspetos que os 

distinguem dos demais museus: o Ensino, como ato de ensinar e aprender, é a 

função primordial dos museus universitários. Muitos dos objetos adquiridos que 

deram origem às coleções existentes serviram o único propósito do ensino formal 

nas universidades ou instituições que prestam serviços de educação superior. O 

outro aspeto é a Investigação, há no universo dos museus universitários coleções 

construídas com base em objetos que vieram parar a essas entidades com o intuito 

de serem investigados e de ser colhida informação científica10.  

O reconhecimento da importância e das particularidades que caracterizam os 

museus universitários, apesar da sua diversidade, e as crescentes dificuldades de 

sobrevivência que estes enfrentam levou a que fossem levadas a cabo três 

importantes iniciativas no panorama internacional. Assim, em 2000, criou-se a rede 

de património universitário europeu, o Universeum Network (European Academic 

Heritage Network) entre 12 das mais antigas e conhecidas Universidades da Europa 

																																																								
8		LOURENÇO, Marta 2002. Are university collections and museums still meaningful? Outline of a 
research project. Museologia 2: p.52	
9	A Lei Quadro dos Museus Portugueses nº47/2004, aprovada a 19 de Agosto, artigo 7º. Funções 
dos museus: Estudo e Investigação, Incorporação, Inventário e Documentação, Conservação, 
Segurança, Interpretação e Exposição, Educação. 	
10		LOURENÇO, Marta 2002. Are university collections and museums still meaningful? Outline of a 
research project. Museologia 2: p.54-55	
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(Universidade de Amsterdão, Universidade de Humboldt em Berlim, Universidade de 

Bolonha, Universidade de Cambridge, Universidade de Groningen, Universidade 

Martin-Luther de Halle-Wittenberg, Universidade de Leipzig, Royal College of 

Surgeons of England, Universidade de Oxford, Universidade de Pavia, Universidade 

de Uppsala e a Universidade de Utrecht). Um projeto financiado pela União 

Europeia que visa partilhar conhecimento e experiência e tomar iniciativas para 

facilitar o acesso às coleções. Em 2001 o Conselho Internacional de Museus 

(ICOM) fundou o Comité Internacional para os Museus e Coleções Universitárias 

(UMAC), tornando-o na primeira associação de coleções e museus universitários de 

cariz internacional. Isto significou também que a distinta identidade dos museus 

universitários foi reconhecida pela mais importante organização de museus mundial. 

De acordo com o site do UMAC, esta associação constitui um fórum para os seus 

membros identificarem oportunidades de parceria relacionadas com os recursos das 

suas coleções, partilharem conhecimentos e experiências, e melhorarem o acesso 

às suas coleções. O objetivo é proteger  as coleções ao cuidado das universidades. 

O Museu da FBAUP é membro desta associação e a investigadora dos Museus da 

Universidade de Lisboa, Marta C. Lourenço, é desde 2016 a Presidente do Comité 

Internacional do ICOM para a associação das coleções e museus universitários 

(UMAC) e Vice Presidente da entidade Universeum.  

Por fim, em 2005, foi promulgada uma Recomendação do Conselho Europeu para a 

Preservação do Património Universitário dirigida aos governos dos estados 

membros. O texto inclui recomendações a nível de boas práticas na governação e 

gestão em relação ao património das universidades europeias11. Todos estes foram 

passos importantes no reconhecimento das particularidades destes museus e na 

necessidade de os distinguir e apoiar. 

 

Fazendo o enquadramento museológico português, e segundo a listagem disponível 

no site do UMAC12, existem atualmente cerca de 138 Coleções e Museus 

Universitários em Portugal, sendo que 26 destes correspondem a Museus 

Universitários. A Universidade de Coimbra conta com 8 museus universitários, 

Lisboa e Porto contam atualmente com 5 museus universitários cada uma. Destaca-

se o número de Coleções Universitárias, sobretudo em Lisboa, e a pouca 
																																																								
11  CM(2005)159   
12		http://publicus.culture.hu-berlin.de/collections/list.php?id=i&l=Portugal&force=1 
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representatividade de museus ou coleções universitárias fora das grandes cidades 

de Lisboa, Coimbra e Porto. Sendo que a existência destas está intimamente ligada 

à própria localização das Universidades no país. Comparando com outros países, 

numa análise puramente quantitativa sem ter em consideração o que cada coleção 

ou museu compreende, estamos atrás da Alemanha (819), do Reino Unido (175), 

Itália (170) e França (145). Portugal encontra-se assim no 5º lugar da Europa em 

número de Coleções e Museus Universitários e em 8º a nível mundial, atrás da 

Austrália (297), dos  Estados Unidos da América (217), e do Brasil (155). Dada a 

dimensão do nosso país e os constrangimentos financeiros que toda a economia e 

instituições governamentais tem sido sujeitas nos últimos anos, será certamente um 

desafio manter todas estas entidades em funcionamento no futuro.  

Outra das razões que levaram a que nos últimos 15 anos  fosse dada uma maior 

atenção a estes museus, para além da especificidade dos museus universitários,  

são os problemas genéricos/estruturais que estas instituições atravessam ao longo 

de décadas. Segundo Marta C. Lourenço, existe um claro problema de 

financiamento que afeta todas as coleções universitárias. As universidades não 

sabem como financiar os seus museus, sendo que em Portugal esta questão ainda 

é mais severa dada a crise financeira que atravessamos e o próprio modelo de 

financiamento das universidades que dependem essencialmente do número de 

alunos e não tem em conta os museus ou coleções. E acrescenta ainda: “Enquanto 

este problema não se resolver e enquanto aquilo que é diferente for tratado de 

forma igual, os museus e coleções serão vulneráveis e o patrimônio estará em 

risco.”13  
Há assim, ainda, um longo trabalho a fazer para que  a especificidade do património 

dos museus universitários seja reconhecida e valorizada e para que seja entendido 

o papel que estes desempenham na universidade e na sociedade contemporânea.  

A este respeito, no Boletim nº19 da RPM, de Março de 200614, Marta C. Lourenço 

escreve no artigo sobre os museus e as coleções das universidades europeias que 

existe também um problema de percepção, havendo a tendência de olhar para os 

																																																								

13		M.C. Lourenço, 2009. Patrimônio da Ciência e da Técnica nas Universidades Portuguesas: Breve 
Panorama no contexto europeu. In M. Granato & Márcio F. Rangel (eds). Cultura Material e 
Patrimônio da Ciência e Tecnologia, MAST, Rio de Janeiro (ebook) p.53 

14	http://www.ilam.org/ILAMDOC/MuseusEmRede/boletim_n19.pdf p.13-14	
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museus universitários tendo os outros museus – nacionais, locais, regionais, como 

referência. Para além disso, o seu papel começou a ser questionado pela própria 

universidade, quando a partir dos anos 60 muitos museus universitários europeus 

começaram a olhar para os seus congéneres não universitários em busca de 

inspiração, no que diz respeito a organização, públicos, e à identidade.  

Ainda segundo a mesma, as coleções e museus universitário não podem ser 

compreendidos sem se entenderem as particularidades das universidades (e eu 

acrescentaria também das faculdades) em que estão envolvidas. Um dos pontos de 

discussão que esta investigadora levanta, e que parece pertinente para o projeto de 

credenciação aqui em causa, é o atual dilema das coleções e museus universitários: 

estes museus para serem considerados relevantes para as universidades, as suas 

coleções terão que contribuir significativamente para o Ensino e Investigação; e 

para serem considerados relevantes para a sociedade em geral, necessitam de criar 

condições de acesso à coleção, elevar o grau de profissionalismo e prestar um 

serviço público mais abrangente15. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
15	LOURENÇO, Marta - Between two worlds/The distinct nature and contemporary significance of 
university museums and collections in Europe . Paris: Conservatoire national des arts et métiers 
École doctorale technologique et professionelle, 2005 p.121	
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II. MUSEU DA FACULDADE DE BELAS ARTES DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
	

i. PROJETO DE CREDENCIAÇÃO: METODOLOGIA 
 

O projeto de mestrado em Estudos Artísticos consistiu na preparação do processo 

de credenciação do Museu da FBAUP à RPM, tendo como principal suporte o 

preenchimento do formulário de candidatura necessário para a credenciação. 

A metodologia aplicada foi, em primeiro lugar, obter todas as informações junto do 

site da RPM sobre os procedimentos de credenciação e o enquadramento legal. 

Seguidamente, obter o modelo do próprio formulário de candidatura e as instruções 

de  preenchimento, conforme o Despacho Normativo nº3/2006 relativo à 

credenciação de museus. Para preenchimento do referido formulário analisei a 

documentação e informação disponível relativa à história e coleção do Museu da 

FBAUP. As fontes utilizadas foram os documentos legislativos relativos à criação do 

próprio Museu e os seus estatutos; documentos produzidos por Cláudia Garradas, 

Técnica Superior do Museu da FBAUP, desde o regulamento do Museu, tese de 

mestrado sobre a coleção e a história do Museu, artigos para conferências, etc. Foi 

também importante para este projeto analisar a informação sobre a história recente 

do Museu com base na revista Apontamentos publicada pelo Museu nos anos de 

1997, 1998, 2005 e 2006. E, por fim, aceder aos espaços do Museu e obter 

informações específicas relativas ao funcionamento do mesmo com o apoio do atual 

Técnico, Luís Pinto Nunes.   

Durante o processo de preenchimento e à medida que ia analisando os diversos 

pontos, cheguei à conclusão que um dos documentos que era solicitado como 

anexo ao próprio formulário, o manual de conservação preventiva, não existia como 

tal. Apesar de o Museu ter práticas de conservação preventiva, estas não estariam 

sistematizadas ainda num documento. Propus também a elaboração deste 

documento e procurei orientação junto da professora do curso de Conservação, 

Joana Teixeira, que me indicou bibliografia bastante útil. Acabou por ser uma tarefa 

mais complexa do que eu imaginei e, mais uma vez, a informação relativa aos 

procedimentos internos do museu, plantas, edifícios, foi sendo explorada com a 

ajuda do Técnico do Museu. Apesar de grande parte do trabalho estar feita, sob 

pena de ser necessário atualizar alguns dos pontos na altura em que esse pedido 
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for formalizado junto da DGPC, sinto que muito mais haveria a explorar neste 

Museu com uma Coleção importante do ensino das Artes em Portugal até aos dias 

de hoje.  

Em anexo a este relatório apresenta-se o resultado deste projeto sob a forma de 2 

documentos: o formulário de candidatura à credenciação do Museu da FBAUP à 

RPM e o Manual de Conservação Preventiva do Museu da FBAUP. 

 

ii. FORMULÁRIO DE CANDIDATURA À CREDENCIAÇÃO DE 
MUSEUS 

	
	

i. IDENTIFICAÇÃO 
	
No capítulo do formulário referente à identificação do museu candidato à 

credenciação de museus, para além de obter informação sobre a extensa história do 

Museu da FBAUP, que tem como origem o ano de 1833 quando D. Pedro IV decide 

criar o Museu Portuense de Pinturas e Estampas; foi necessário fazer o 

enquadramento desse Museu no que respeita à sua tutela, tratando-se hoje de um 

serviço da faculdade (FBAUP) e mantendo-se na esfera académica/universitária 

desde que em 1839 é feita a anexação do Museu Portuense de Pinturas e 

Estampas à Academia de Belas Artes do Porto, criada em 1836.  

No ponto relacionado com a vocação do Museu, o maior desafio foi corresponder o 

conceito de museu tal como vem referido nos estatutos da FBAUP no artigo 13º 16 

com o conceito de museu aprovado pela legislação portuguesa, que é posterior. Na 

verdade, a Lei Quadro Museus, aprovada em 200417 (os estatutos da FBAUP foram 

aprovados em 1996), refere mais duas funções museológicas: incorporação e 

segurança, para além daquelas que vem referidas nos estatutos da FBAUP. No 

entanto, o facto de estas funções não estarem descritas nos estatutos (apesar de 

constarem no regulamento interno do Museu), tal não significa que o Museu da 

FBAUP não as cumpra, apenas não foram explicitadas na altura da elaboração dos 

estatutos. Foi também neste ponto que se pretendeu chamar a atenção para a 
																																																								
16	PORTUGAL. Leis, decretos, etc. – Estatutos da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do 
Porto . Diário da República. II Serie, nº84. Lisboa.  (09 Abril 1996) p. 4835 
	
17	PORTUGAL. Leis, decretos, etc. – Lei Quadro dos Museus Portugueses. Diário da República. I 
Serie. Lisboa. 47 (19 Ago. 2004) artigo 7º  
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especificidade dos museus universitários como é o caso do Museu da FBAUP, 

nomeadamente no que toca à sua missão, o que inevitavelmente teve 

consequências a nível dos objetos que foram sendo incorporados e que constituem 

hoje a Coleção.  O acervo constituído por cerca de 10.000 objetos é composto, na 

sua maior parte, por esculturas, pinturas, desenhos e gravuras, objetos que 

serviram para a aprendizagem dos estudantes de belas artes e para a formação dos 

artistas. Outra parte importante do acervo são os objetos relacionados com as 

provas de concurso dos professores, situação que já não acontece nos nossos dias. 

 

 

ii. CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES MUSEOLÓGICAS 
	

O capítulo referente às funções museológicas inclui 7 grandes pontos que 

correspondem às 7 funções museológicas tal como vem referido na Lei Quadro 

Museus de 2004. Assim temos: 

- Estudo e Investigação. Foi relativamente simples obter exemplos do que se 

faz no Museu da FBAUP neste âmbito, sendo esta função uma das principais 

funções de um museu universitário, como é o caso. Normalmente o estudo e 

investigação é feito em parceria com o Arquivo da FBAUP, pois é aqui que 

vamos encontrar os documentos relacionados com os objetos que compõem 

o acervo. O próprio Técnico do Museu da FBAUP desenvolve investigação 

em torno dos autores representados na coleção. Esta também é 

desenvolvida pela docência, pelos estudantes da própria FBAUP, ou então 

por outras instituições de ensino e instituições museológicas. O Museu da 

FBAUP funciona também como uma plataforma de produção e oferta de 

conteúdos para unidades de investigação criadas dentro da própria FBAUP, 

como o Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade (i2ADS).  

- Para o segundo ponto, Política de Incorporações, a principal dificuldade foi 

distinguir as diferentes modalidades de incorporação que existem no Museu 

da FBAUP e as alterações que estas foram sofrendo ao longo do tempo. Por 

exemplo, atualmente já não existem as provas dos docentes ou os trabalhos 

dos pensionistas que eram incorporados diretamente no acervo do Museu da 

FBAUP. Também neste ponto o próprio regulamento do Museu da FBAUP, 
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para além de contemplar as compras (onde se inclui os Prémios de Aquisição 

e Mecenato) e doações, devesse acrescentar a herança e o legado já que 

estas são modalidades indicadas na Lei Quadro Museus artigo 13º, e as 

quais o próprio Museu da FBAUP já beneficiou no acervo existente. 

- No terceiro ponto, Inventário museológico, destaca-se o grande esforço que 

tem sido feito no sentido de informatizar todo o inventário. Ainda assim, 

apenas 40% das fichas manuais se encontram em sistema, faltando toda a 

Gravura Antiga, 3000 objetos, e grande parte do Projeto Atlas (desenhos 

recentes) com 3783 objetos. A questão mais preocupante neste ponto é o 

facto de não existirem cópias de segurança do inventário museológico 

informatizado. Não foram dadas garantias que, no caso de falharem os 

computadores do Museu da FBAUP, seja possível recuperar essa informação 

no servidor da Reitoria, ou de outro modo.  

- Relativamente à  Conservação, falaremos no capítulo seguinte em mais 

detalhe sobre este ponto.  

- Sobre o quinto ponto, Segurança, apesar da vigilância e equipamentos 

existentes, esta é uma das funções em que vai ser necessário uma maior 

sistematização e formalização dos procedimentos por parte do Museu da 

FBAUP.  Não sendo obrigatório para a candidatura à credenciação à RPM, é 

aconselhável a elaboração do plano de segurança.    

- No sexto ponto, Interpretação e exposição, mais uma vez o dinamismo do 

museu da FBAUP poderá ser testado. Com a reabertura de mais um espaço 

de exposições, o Pavilhão de Exposições, o Museu passa a deter 3 espaços 

de exposições com várias exposições temporárias ao longo do ano, que 

poderão chegar até 20 exposições divididas entre esses espaços. Estas 

exposições podem compreender trabalhos de estudantes da FBAUP, objetos 

da coleção e produção artística atual, e projetos expositivos externos à 

instituição. No entanto, penso que se poderia fazer uma divisão mais clara 

entre os espaços em relação ao tipo de exposições que se poderá 

apresentar. Neste momento os dois espaços maiores, Pavilhão de 

Exposições e Sala de Exposições oMuseu, não apresentam diferenças no 

que se refere ao tipo de exposições que poderão apresentar, apesar de no 

primeiro as exposições normalmente terem uma duração mais longa, e serem 

apresentadas exposições com um carácter menos académico. Seria também 



	 23	

interessante explorar com esta candidatura a possibilidade de ter a coleção 

permanente em exposição. A RPM é uma possibilidade para o Museu da 

FBAUP alargar o seu público para além da comunidade académica. Seria 

interessante debater a possibilidade de mostrar a coleção com um carácter 

permanente (ou com rotação dos objetos da Coleção), sobretudo agora que o 

Pavilhão de Exposições, depois dos trabalhos a que foi sujeito, apresenta 

todas as condições de apresentação de obras artísticas, conforto e 

segurança. No que toca às publicações do Museu da FBAUP, existe 

atualmente o caderno colecionável que acompanha as exposições do 

Pavilhão de Exposições com o apoio de parceiros, mas também poderia ser 

equacionado retomar  a revista anual Apontamentos, que faz um sumário dos 

principais acontecimentos do Museu no ano. Ainda em relação a este ponto, 

acrescentar que ainda há espaço para trabalhar melhor na divulgação, 

sobretudo nos meios digitais, página do Museu da FBAUP (sem atividade), 

Facebook, site da Câmara do Porto ou até sites de referência do ponto de 

vista turístico. A RPM também poderá dar uma ajuda neste aspeto.  

- Por último, a Educação; de referir que neste ponto o Museu da FBAUP 

trabalha sobretudo com crianças e jovens em contexto escolar. Apenas como 

sugestão, ponderar alargar essas colaborações a séniores, entidades 

recreativas, e entidades que trabalhem com turismo internacional.  
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iii. RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E INSTALAÇÕES 
 
 
O Museu da FBAUP conta com uma diretora ou responsável científica e um 

responsável técnico.  Apesar da responsável estar em funções no cargo desde 

2015, é alguém que conhece bastante bem o museu, por já ter exercido esta função 

no passado, de 1996 a 2010. Para além de diretora é  professora associada da 

FBAUP com vários cargos nesta instituição.  O responsável técnico está no dia a dia 

das atividades do museu e vai gerindo o serviço com ajudas pontuais de estagiários 

ou voluntários para além do apoio de outro pessoal afeto ao Museu da FBAUP mas 

com o vínculo à faculdade nas áreas de: montagem, fotografia, design, vídeo e 

segurança. A existência de uma só pessoa com dedicação total ao museu significa 

que áreas como as do inventário, conservação preventiva, poderão não ter a 

evolução ou acompanhamento necessário. Não havendo possibilidade, pela 

questão orçamental, para contratar uma pessoa para apoiar o atual técnico, então 

deveria ser estudado um plano para atração de voluntários e/ou estagiários com 

tarefas específicas para áreas que necessitem de um acompanhamento mais 

contínuo. Com tão poucos recursos também é natural que sobre pouco tempo para 

formação, ainda assim o Museu da FBAUP tem tentado participar em algumas das 

formações disponíveis, como o Programa Erasmus para o staff.  

 

No que se refere aos Recursos Financeiros, apenas de referir que não há 

propriamente um orçamento alocado ao Museu da FBAUP por parte da entidade 

que a tutela, sendo o que acontece é que o técnico, no decurso da atividade do 

Museu, vai solicitando a aprovação de determinadas despesas para a gestão do seu 

dia a dia e organização de exposições, sendo estas aprovadas ou não pelo 

Conselho Diretivo da FBAUP consoante a gestão que vai fazendo do orçamento que 

lhe é atribuído pela Universidade do Porto e com base na sua atividade e outros 

serviços que tem a seu cargo. Sendo esta uma característica comum dos museus 

universitários em Portugal, e dada a inconstância que isso apresenta para a própria 

gestão do Museu, este vê-se obrigado a procurar outras formas de financiamento, 

através de parcerias, ações de mecenato, ou outras; o que não tem sido fácil na 

situação atual que o país enfrenta. No entanto, este parece-me um aspeto bastante 
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importante, e esta é também uma das razões deste projeto de candidatura à 

credenciação.  

 

As Instalações do Museu da FBAUP ao estarem distribuídas pelos edifícios da 

FBAUP beneficiam desta proximidade com os alunos da própria faculdade, mas ao 

mesmo tempo, se os espaços expositivos não forem devidamente identificadas 

dentro das instalações da faculdade, a sua localização pode tornar-se confusa para 

quem não conhece ou não estuda nessa faculdade, e está apenas de visita.  

 

iv. ACESSO PÚBLICO 
	
No que se refere ao acesso público, de referir que os espaços do museu são de 

acesso gratuito e que os horários de abertura diferem em cada um dos espaços. 

Poderia ser equacionado ter as duas salas principais de exposição, Pavilhão de 

Exposições e sala de exposições oMuseu, com o mesmo horário, dando a 

possibilidade a quem se desloca poder visitar os 2 espaços independentemente da 

hora; isto tendo presente que o Pavilhão de Exposições, como obriga a ter um 

vigilante permanente, poderá ser mais difícil de alargar o horário. O que seria 

importante aqui explorar era a possibilidade de um espaço apresentar a coleção 

permanente do Museu e o outro apresentar trabalhos mais contemporâneos, e ser 

dada essas duas possibilidades ao visitante numa só visita.  

No que se refere ao registo e estudo de visitantes, apesar de não ser feito 

atualmente, pois não há a venda de ingressos, este poderia ser equacionado. Por 

exemplo, em situações pontuais pedir para que o vigilante registe o número de 

entradas (só se aplicará ao Pavilhão de Exposições, pois apenas este é vigiado), 

e/ou tentar colocar um pequeno e simples questionário para os visitantes 

responderem. Uma última nota para referir que mais atenção deveria ser dada à 

sinalização do Museu da FBAUP.  À exceção de uma lona que foi colocada à 

entrada do edifício da faculdade, não há nenhuma placa que indique a existência 

dos espaços do Museu quer dentro das instalações da própria faculdade, quer fora. 

Um museu que queira atrair público, deverá informar e indicar onde se localiza. A 

situação chega ao ponto de mesmo os alunos dessa faculdade, não saberem da 

existência do Museu.    

	



	 26	

iii. MANUAL DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA 
	
	
Conforme foi referido anteriormente, a elaboração do manual de conservação 

preventiva não estava prevista inicialmente. No entanto, verifiquei que apesar de 

medidas de conservação preventiva estarem presentes no dia a dia do Museu da 

FBAUP, não havia ainda um manual de procedimentos que estruturasse essas 

mesmas medidas. A bibliografia que me foi recomendada pela Professora Joana 

Teixeira  para a elaboração do manual é extensa e organizada de acordo com as 

recomendações do extinto IMC na publicação de Temas de Museologia – Plano de 

Conservação Preventiva – Bases Orientadoras, normas e procedimentos (2007). A 

elaboração deste documento serviu para responder a algumas questões do 

formulário e também para ser anexado ao próprio documento na altura do envio da 

candidatura do Museu da FBAUP à credenciação à RPM. Há procedimentos que 

são sugeridos neste manual, principalmente no que se refere à monitorização das 

condições ambientais, que se esperam virem a ser adoptados. 

	
	

i. CARACTERIZAÇÃO 
	
O capítulo da caracterização inclui vários aspetos mas irei debruçar-me apenas 

sobre aqueles que considero mais relevantes, ou aqueles que requerem mais 

atenção na perspectiva da preservação da Coleção.   

O estado de conservação do acervo é considerado razoável, o que não deixa de ser 

bastante positivo tendo em conta que inclui Desenhos de Mestres Antigos com 

cerca de quatro séculos. No entanto, o estado de conservação das esculturas de 

gesso que se encontram no Pavilhão de Esculturas, principal espaço de reserva 

para esta tipologia de objetos, não deixa de ser preocupante devido à forte 

humidade que se faz sentir aí. Já há medidas concretas para se avançar com obras 

nesse pavilhão e criar condições de acondicionamento, mas é urgente agir para 

assegurar a preservação desses objetos.  

A reserva da Coleção de Pintura e pequena Escultura apresenta também um 

problema relacionado com os suportes para as pinturas. É necessário ter suportes, 

como estantes metálicas em corredor, que permitam a suspensão vertical para uma 

boa parte das pinturas que se encontram neste momento pousadas no chão, e 
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deveria ser equacionado, logo que a reserva de escultura tenha condições, deslocar 

a pequena escultura para o Pavilhão de Escultura. Concentra-se aqui também neste 

espaço as caixas e catálogos da FBAUP, assim como antigas molduras de pinturas 

da Coleção, que deveriam ser deslocadas logo que existisse um espaço disponível. 

 

	

ii. AVALIAÇÃO DE RISCOS 
	
Não tendo o Museu da FBAUP atualmente exposições permanentes, estando a 

maior parte da Coleção guardada nas reservas, com espaços obscurecidos e 

sistemas de ventilação geral e permanente para garantir a qualidade do ar 

necessário, e com um sistema de temperatura e humidade relativa controlado de 

acordo com os parâmetros necessários para garantir a preservação dos objetos, 

tudo indica que os riscos de deterioração dos objetos é reduzido. A única exceção é 

a reserva de escultura atualmente instalada no Pavilhão de Escultura, conforme foi 

referido no ponto anterior. Um outro aspeto é que estando a temperatura e 

humidade relativa controlada, à partida a presença de pragas também é controlada.   

Nas salas de exposição, apenas o Pavilhão de Exposições tem um sistema de ar 

condicionado que permite ter uma constante monitorização ambiental. Em termos 

de luz que entra através da claraboia existente, foi colocado neste espaço um 

sistema de telas motorizado que controla a luz em excesso e evita o excessivo 

aquecimento do pavilhão. A Sala de Exposição oMuseu, possui luz fluorescente e 

luz natural que provem de uma grande janela virada a sul (com filtro UV), mas não 

possui atualmente um sistema de refrigeração e extração de ar, podendo não 

oferecer as melhores condições para exposição de objetos mais delicados em 

alturas de Verão ou Inverno extremos. Apesar de neste espaço terem sido feitas 

obras recentemente, que melhoraram substancialmente as suas condições, 

verificam-se ainda pequenas infiltrações, sobretudo em alturas que chove bastante 

durante vários dias consecutivos. 
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iii. NORMAS E PROCEDIMENTOS  
	
O Museu da FBAUP cumpre, em geral, o conjunto de boas práticas para a 

conservação e proteção dos seus bens. No entanto, e apesar de haver 

equipamentos de monitorização das condições ambientais nos espaços de reservas 

e de exposição (excepto na Galeria Cozinha e Sala de Exposições oMuseu), esse 

mesmo controle já não existe. Quer seja através de registos periódicos dessas 

condições por parte do Técnico nos diferentes locais, quer seja através da recolha 

da informação que esses equipamentos possam produzir para um determinado 

período (médias de temperatura e humidade relativa para determinado mês, etc).  

Foi sugerido um plano de monitorização e registo das condições ambientais, para 

que mensalmente o técnico se desloque aos espaços e registe a temperatura e 

humidade relativa (se possível com mais do que um equipamento); e no caso da 

luminosidade e Ultravioletas, que registe esses dados sempre que haja uma nova 

exposição temporária ou uma alteração no projeto luminotécnico nas salas de 

exposições. Ainda em relação aos equipamentos de monitorização, o museu não 

possui neste momento um medidor de ultravioleta, pelo que seria importante a sua 

aquisição.  

O controlo biológico também apresenta algumas falhas, nomeadamente, não é feita 

a inspeção periódica a insectos xilófagos como os cupins.  As vistorias de rotina em 

locais específicos como vãos dos telhados, ambientes húmidos e escuros e sob 

assoalhados, são feitas por técnicos subcontratados da FBAUP mas o Museu não 

possui, neste momento, um registo de controle dessas pragas. A única prevenção 

que é feita nos espaços de reserva é aos insetos chamados peixinhos de prata, mas 

depois falta precisamente o controle. Para além desse plano de monitorização e 

controle da população de Pestes que sugiro no próprio manual é recomendável  as 

chamadas armadilhas mais abrangentes do tipo Insect Monitoring Trap. A 

esterilização do ar também permite fazer esse controle biológico, o Museu poderia 

considerar o uso do aparelho tipo Sterilair que possui baixo consumo.  

De referir que em termos de organização dos espaços, a reserva da Coleção de  

Pintura e Escultura deveria manter apenas uma tipologia de objetos: a Pintura. Até 

porque todo o espaço é necessário para as acondicionar. Também as caixas e 

catálogos da FBAUP, e as molduras antigas de pinturas da coleção deveriam, logo 

que fosse possível, serem removidas deste espaço. Outra questão, é que 
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atualmente não existem espaços no Museu da FBAUP para preparar as obras para 

exposição, levar a cabo ações de restauro, ou mesmo para registo fotográfico 

durante o processo de inventário. O que acontece é que são utilizados os espaços 

de reservas ou então o gabinete do Técnico , uma situação que já devia ter tido uma 

solução nesta altura. O mesmo acontece para o armazenamento de material de 

apoio à exposição (ferramentas, Kit de montagem, mesas, armários, papel, 

molduras, etc.). Também não existe atualmente um espaço para as obras ficarem 

em quarentena.   

Ainda em relação às normas e procedimentos do Museu da FBAUP, outro aspecto a 

considerar é o facto de não existirem normas de segurança afixadas de forma 

visível para os usuários do museu, nem existir sinalização relativa às normas de 

comportamento, quanto ao uso das câmaras fotográficas, cigarros, comida e bebida 

nas dependências da instituição; ao horário de funcionamento e procedimentos em 

caso de emergência.  
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III. CONCLUSÕES 
	
 

Do projeto realizado e tendo sempre em consideração de que o Museu da FBAUP 

trata-se de um museu universitário que pretende candidatar-se à credenciação da 

RPM, que abarca diferentes tipos de museus debaixo de várias tutelas, sumarizo os 

aspetos mais importantes através de uma análise SWOT (Forças, Oportunidades, 

Fraquezas e Ameaças), terminando com a sugestão de um plano de ação na tabela 

em baixo: 

 
 
Coleção do Museu: onde se encontram 
trabalhos de artistas portugueses 
consagrados, tais como: Henrique Pousão,  
Lagoa Henriques, António Carneiro,  
Francisco José Resende, Eduardo Batarda,  
Ângelo de Sousa, entre outros; e até de 
artistas estrangeiros, como o desenho de 
Leonardo da Vinci. 
 
Instalações:  

- renovações recentes dos espaços 
de exposições: Pavilhão de 
exposições e galeria “oMuseu” 
permitiu ter finalmente instalações 
adequadas, abertas ao público. 

 
Público:  

- o Museu ao localizar-se dentro da 
própria FBAUP, permite uma maior 
proximidade ao público académico 

                        Fraquezas 
 
Estruturais:  
- Falta de pessoal ao serviço do Museu 

para apoio do Técnico Superior: 
conservadores, vigilantes/seguranças 
permanente para os principais espaços de 
exposição. 

- Falta equipamento de conservação: 
medidores de UV, sistema de climatização 
para a galeria oMuseu e reserva de 
Pinturas. 

- Falta material/Equipamentos de 
acondicionamento para a Reserva de 
Pinturas. 

- Reserva de escultura em gesso sem 
condições de acondicionamento. 

- Insuficiência de espaços específicos para 
preparação de exposições, ações de 
conservação, inventário e registo 
fotográfico dos objetos. 

-  
Organização: ligada à escassez de recursos 
(humanos, técnicos): 

- Inexistência de um plano de 
segurança. 

- Inexistência de cópia de segurança do 
acervo informatizado. 

- Distinção clara das funções de cada 
um dos espaços expositivos ao serviço 
do Museu; 

- Inexistência de medidas para atrair 
público fora do âmbito académico ou 
escolar 

 
Divulgação: Inexistência de um espaço 
dedicado à exposição permanente (o que 
dificulta o próprio reconhecimento do museu 
da FBAUP junto da comunidade exterior à 

Forças 
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Academia). 
- necessário reforçar comunicação, 

sobretudo junto das publicações de 
massas; 

- inexistência de um logótipo que permita 
identificar o Museu; 

- site do Museu desatualizado e sem 
atividade. 

- Inexistência de uma publicação dedicada 
ao Museu, como a que foi em tempos a 
revista Apontamentos; 

- Inexistência de Merchandising alusivo ao 
Museu. 

 
 
Nome/Marca: Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto, é reconhecida como 
sendo uma referência no ensino artístico e 
na cultura nacional. 
 
Localização e Edifício: Museu situado muito 
próximo do centro da cidade com boas 
acessibilidades. Edifício onde se insere o 
Museu classificado como Monumento de 
Interesse Público. 
 
Arquivo da FBAUP: o Museu partilha o 
espaço físico com um dos maiores serviços 
no que se refere ao conhecimento da 
História da Arte em Portugal. 
 
RPM: rede criada para apoio na valorização 
e qualificação dos museus portugueses. 
 
UMAC, Universeum: entidades criadas (a 
nível internacional e europeu) para apoiar 
especificamente os museus universitários. 
 
Recomendação a nível do Conselho 
Europeu: para que os estados membros 
adotem medidas de Preservação do 
Património universitário. 
 
Potenciar sinergias com os Centros de 
Investigação da FBAUP: i2ADS e ID+ 
 
Turismo: cidade do Porto cada vez mais 
visitada por turistas. 
 
Investimento por parte da autarquia na 
cultura e arte. 

                     Ameaças 
 
Crise Económica e financeira que Portugal 
atravessa desde os últimos 5 anos com 
poucos sinais de vir a melhorar no futuro 
próximo. 
 
Financiamento:  Orçamento atribuído pelo 
Estado às Universidades cada vez mais 
reduzido.  
 
Agenda: Museu da FBAUP como mais um 
serviço da Faculdade e não visto de forma 
independente. 
 
Falta de sinalização: que indique a existência 
do Museu da FBAUP na cidade ou mesmo no 
interior do edifício. 
 
 
Mecenato: dificuldade em angariar mecenas 
associado à crise que Portugal atravessa. 
 
 
      

 

Oportunidades 
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Plano de Ação 
 
- Diversificar as fontes de financiamento: esforço na angariação de Mecenato ou 

parceiros para o Museu, como já foi feito no passado. O Museu da FBAUP deverá 

estudar e tentar captar aquelas empresas ou instituições que de alguma forma não 

tenham sido tão afetadas pela crise e que possam ter interesse em apoiar um museu 

académico de artes. A questão da divulgação do Museu deverá acompanhar este ponto, 

uma vez que, o que esses mecenas procuram muitas vezes é estarem associados ao 

nome da instituição que apoiam. Além do trabalho no campo da divulgação também é 

necessária proatividade na procura e levantamento desses potenciais mecenas ou 

parceiros, tentar um contacto para depois fazer a apresentação do Museu da FBAUP.  

- Desenvolver um Plano para o Museu de 3 a 5 anos que sirva não só para apresentar ao 

organismo que o tutela mas também aos potenciais financiadores/mecenas. 

- Reforço de parcerias com outras entidades nacionais e estrangeiras. Essas parcerias 

poderão revestir variadas formas: organização de exposições com entidades 

congéneres como forma de partilhar experiências e divulgar a coleção. Utilizar as 

entidades UMAC e Universeum para desenvolver esses contactos. Parcerias com 

entidades que organizem eventos culturais, por exemplo, para que o Museu passe a ser 

incluído no circuito de espaços de arte a visitar. 

- Avançar com a candidatura à credenciação à RPM para um maior apoio a aspetos 

como: a formação, cooperação, divulgação. 

- Plano de contratação de mais uma pessoa para dar apoio ao Técnico do Museu, ou 

então definir um plano para captar estagiários ou voluntários para tarefas específicas. 

Como por exemplo, para o processo de inventariação das obras, ou para a montagem 

de uma exposição.  

- Apostar numa mais forte divulgação das atividades do Museu, sobretudo nas 

plataformas digitais; como por exemplo na página do Facebook do Museu e da FBAUP,  

na Porto Lazer, Artecapital, no portal oficial do Porto Turismo, etc.  

- Atualização do site do Museu e alimentação diária ou no máximo semanal do mesmo 

(exº :criação de Newsletter para divulgação das exposições). 

- Aproveitar a renovação do Pavilhão de Exposições para passar a dispor de um espaço 

com condições de apresentação da coleção permanente e que permita “criar” uma 

identidade para o próprio Museu. Este espaço poderia ser coordenado com um outro, 

como a Sala de Exposições oMuseu, onde se apresentasse as exposições temporárias 

com produção artística atual, ou exposições de características curriculares. 

- Aproveitar sinergias com os próprios alunos da faculdade (alunos de curadoria e de 
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práticas artísticas) na criação de exposições para o Museu, ou ainda no trabalho com 

obras da coleção. 

- Apelar à necessidade de se avançar com as medidas de conservação: obras no 

pavilhão de escultura no sentido de criar condições de acondicionamento das 

esculturas, equipamentos de refrigeração de ar e extração de ar para a sala de 

exposição oMuseu e para a reserva de Pintura.  

- Aproveitar ainda mais as sinergias com a Unidade de Investigação, ação e 

desenvolvimento que opera nas áreas expandidas da arte e design: i2ADS criada em	

2011 e com sede na FBAUP. 

 
 

Como nota final julgo que o Museu da FBAUP, apesar dos pontos menos positivos, 

tem-se mostrado bastante dinâmico, quer no número e qualidade de exposições que 

tem realizado nos seus espaços, quer nas parcerias que vai fazendo para a 

utilização destes e nas colaborações com outras entidades, investigadores 

internacionais e profissionais de várias áreas.  Para além disso, no decorrer dos 

últimos anos, tem conseguido chamar a atenção para a sua importância no 

panorama artístico português com o acesso a fundos comunitários que permitiram 

criar condições quer para a inventariação do seu acervo, quer para a apresentação 

deste. O  seu papel como instrumento de ensino e de investigação tem sido, assim, 

assegurado e consolidado. Outro fator não menos importante é a dedicação das 

pessoas que lá trabalham e o apoio da própria faculdade. No entanto, há um certo 

consenso que o Museu tem potencial para muito mais, apesar dos recentes 

desenvolvimentos. É aqui que entra a Rede Portuguesa de Museus, pois o Museu 

da FBAUP ao fazer parte deste sistema em rede, no fundo o principal objetivo desta 

candidatura, poderá beneficiar de algumas medidas que poderão ajudar ainda mais 

à sua qualificação, no apoio técnico e formação de quem lá trabalha, no apoio 

financeiro para aqueles aspetos essenciais que ainda não foram ultrapassados por 

falta de recursos, na cooperação institucional com outros museus e entidades, e na 

sua divulgação.  
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I	IDENTIFICAÇÃO	

1. Designação *   

Museu	da	Faculdade	de	Belas	Artes	da	Universidade	do	Porto	
A	designação	do	museu	deve	corresponder	ao	seu	nome	oficial,	tal	como	é	utilizado	no	Regulamento	do	museu	e	em	outros	documentos	
formais,	bem	como	nos	instrumentos	de	divulgação.	Não	se	pretende	a	indicação	de	outros	nomes	pelos	quais	o	museu	possa	ser	também	
conhecido.		
	
	

2. Contactos do museu * 
	
Morada	Av. Rodrigues de Freitas, 265	
Código	postal	 4049-021 Porto 	 	
Freguesia	 Bonfim		 	 Concelho	 Porto	 	
Distrito	Porto	 	 	 	 	 Nut	II  	
Telefone(s)	225 192 415	
Fax(s)	225 367 036	
Endereço	eletrónico	omuseu@fba.up.pt/lnunes@fba.up.pt	
Página	na	Internet		http://museu.fba.up.pt	
Nome	do	diretor	Professor Doutor José Carlos de Paiva	
	

3. Contactos da entidade dotada de personalidade jurídica de que o museu depende (nos 
casos em que o museu não tenha personalidade jurídica)  

	

Designação	da	entidade	Universidade do Porto - Reitoria	

Morada	Praça Gomes Teixeira	
Código	postal	 4099-002 Porto 	 	
Freguesia	 Vitória	 	 	 Concelho	 Porto	 	
Distrito		 Porto	 	 	 	 Nut	II  	
Telefone(s)	 220 408 000	
Fax(s)	 	 220 408 186/7	
Endereço	eletrónico		reitoria@reit.up.pt 	
Página	na	Internet		http://www.reit.up.pt/	
Identificação	do	responsável	da	entidade	Sebastião Feyo de Azevedo	

	
4. Historial * 

 

O Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, de agora em diante designado 

Museu da FBAUP, ou simplesmente Museu, ganhou oficialmente esta identidade em 1996, no 

artigo 13º dos estatutos da recém-formada Faculdade de Belas Artes.  
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Apesar desta recente designação oficial, grande parte do acervo do Museu da FBAUP conta já 

com muitos anos de existência. Remonta ao tempo do Museu Portuense de Pintura e Estampas 

(também chamado Ateneu D. Pedro), fundado na cidade do Porto, por iniciativa de D. Pedro IV, 

em 1833. Da tarefa de organizar o Museu ficou encarregue João Baptista Ribeiro (1790-1868), 

que o idealizara como uma instituição viva e formadora dos artistas e do público, um desejo 

bem patente no Regulamento1 que ele próprio elaborou.  

O Museu foi instalado no antigo Convento de Santo António da Cidade, juntamente com a Real 

Biblioteca Pública da Cidade do Porto. Em Setembro de 1836, seria assegurada definitivamente 

a existência do Museu, por Decreto do governo de Passos Manuel2 . 

A 22 de Novembro de 1836, um mês depois da criação da Academia de Lisboa, é criada a 

Academia Portuense de Belas Artes. E em 1839, são expedidas ordens para que o Diretor do 

Museu fizesse a entrega de tudo quanto o Museu possuísse, mediante um inventário, a uma 

comissão de professores da Academia nomeada para o efeito. Quando o Museu foi entregue à 

Academia, ainda não tinha sido aberto oficialmente ao público, pois a inauguração feita por 

altura da visita dos monarcas, fora apenas um ato cerimonioso. Só em 1840, a 29 de Junho, se 

dá por aberto ao público o Museu de Pinturas e Estampas, segundo a noticia publicada no 

jornal portuense, O Atleta. As duas instituições, Museu e Academia, passam a ter direção 

comum e os seus destinos irão ser, por muitos anos, indissociáveis. O Museu passaria a servir, 

não só para uso do público em geral, mas também, e principalmente, para uso de professores e 

alunos da Academia. Instalados no edifício do extinto Convento de Santo António da Cidade 

(atual Biblioteca Pública Municipal do Porto) juntamente com a Real Biblioteca Pública da 

Cidade do Porto, Museu e Academia cruzam-se nas suas histórias, refletindo aquele o percurso 

                                                
1 “1. Os Paineis, Estampas, Livros proprios d’ Arte, bem como quaesquer outras produções pertencentes ao Museo serão franqueadas e 

collocadas em logar proprio, para alli serem copiadas, analyzadas, e estudadas em qualquer sentido.  

4.  Para lhes dar todo o desenvolvimento, e formar Artistas capazes de produzir obras originaes que acreditem a Nação Portugueza, (...)  

5.  A casa d’estudo do Museo será provida de modelos naturaes, como, armas antigas e modernas, vestiduras, alfaias, tecidos exquisitos 

apropriados aos costumes para guiar o artista na composição dos quadros históricos, obras d’Escultura, e Decorações d’ Architectura 

Civil. Este é o unico methodo para conseguir producções de verdadeiro merecimento, por isso que derivão da propria verdade. (...)”.  

Este é o unico methodo para conseguir producções de verdadeiro merecimento, por isso que derivão da propria verdade. (...)”. 
2   “DECRETO. Tendo em consideração a que Meu Augusto Pai, de saudosa Memória, levado do desejo de promover a civilisação dos 

Portuguezes, diffundir o gosto do bello, e proporcionar todos os meios de auxiliar a Instrucção Publica, criára na Cidade do Porto, entre as 

fadigas da guerra, um Museu de Pinturas, Estampas, e outros objectos de Bellas Artes: E querendo Eu assegurar a existencia de tão util 

Estabelecimento, e fazendo-lhe os possiveis melhoramentos, Determinar interinamente os vencimentos dos seus actuaes empregados, 

bem como, bem como a quantia indispensavel para o seu costeamento, Hei por bem Decretar o seguinte: «Artigo 1.o Fica subsistindo na 

antiga, muito nobre, e sempre leal Cidade do Porto o Museu de Pinturas, Estampas, e outros objectos de Bellas Artes, que alli se acha 

organisado por Meu Augusto Pai, de saudosa Memoria.  

«Art.2o O Lente de Desenho da Academia do Commercio e Marinha da Cidade do Porto será conjunctamente Director do Museu 

Portuense, com a gratificação annual de duzentos mil réis. (...)”  
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trilhado pelo estabelecimento de ensino. Nos anos que se seguiram, o Museu viu o seu acervo 

enriquecido sobretudo com as produções artísticas dos alunos, provas escolares dignas de 

mérito, as remessas dos pensionistas no estrangeiro e provas de concursos de professores, a que 

se juntaram algumas aquisições.  

A superintendência da Academia sobre o Museu manteve-se até 1911, ano em que são 

reorganizados os Serviços Artísticos e Arqueológicos, e em que o Museu, agora com a nova 

designação de “Museu Soares dos Reis”, fica subordinado ao Conselho de Arte e Arqueologia 

da 3ª Circunscrição - Porto. Em 1932, com a extinção dos Conselhos de Arte e Arqueologia das 

três circunscrições, e com a passagem do Museu Soares do Reis a Museu Nacional dá-se por 

definitivo a separação. Os critérios que presidiram à divisão do acervo, são ainda hoje uma 

incógnita. Contudo, é possível verificar, tendo em conta o atual acervo do Museu Nacional de 

Soares dos Reis e o do Museu da FBAUP, que o primeiro ficou na posse das obras realizadas 

após a formação académica dos artistas e o segundo com as obras produzidas durante a 

formação dos artistas. O Museu, agora como Museu Nacional de Soares dos Reis, foi novamente 

aberto ao público a 11 de Abril de 1933, um século depois da data da sua criação, já instalado 

no Palácio dos Carrancas.  

Por Decreto Lei no 23 103 de 9 de Outubro de 1933, a Escola de Belas Artes é transferida para o 

antigo Casa dos Braguinhas (ou casa da família Forbes), situado na Rua Rodrigues de Freitas, no 

265 onde ainda hoje subsiste a Faculdade de Belas Artes do Porto.  

Na década de 50, sob direção de Carlos Ramos, e com base no Decreto Lei no 2043 de 10 de 

Julho de 1950, assiste-se a uma remodelação do ensino das Escolas de Belas Artes sendo estas 

elevadas à categoria de Escolas Superiores. Cursos como os de Pintura, Escultura, e Arquitetura 

são remodelados passando a ser considerados como cursos de Ensino Superior obrigando a 

uma reorganização do ensino artístico e a criação de oficinas, museus, e outras instalações 

exigidas para a finalidade do ensino. É neste contexto que é concebido e inaugurado em 1954 

um pavilhão de exposições junto à Casa dos Braguinhas (Palacete que serviria inicialmente 

para acondicionar o acervo do museu e para ser um espaço de exposições;  mas que, por falta 

de espaço para os alunos, passa a ser um sítio onde são lecionadas aulas); e que é levado a 

cabo, em 1957/58, um projeto de recuperação e ampliação, no próprio Palacete, com a 

construção de um auditório, bem como a remodelação das águas furtadas com a criação de 

espaço para exposições e museus.   
A Coleção de Arte da Faculdade de Belas Artes do Porto adquiriu então o estatuto de Coleção 

Universitária em 1992, após a integração da Escola Superior de Belas Artes na Universidade do 

Porto, sob a designação de Museu . À data da sua criação oficial, em 1996, aquilo a que ao 

longo destes seus anos de existência muitos foram chamando o Museu, era assim constituído 

por um acervo e um espaço para exposições. Com a posterior designação da docente 
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responsável pela sua direção e a disponibilização de verbas, foi então possível definir a missão 

e os objectivos do Museu e pôr em funcionamento um programa de ação. Em 1998, sob a 

orientação da Professora Lúcia Matos, deu-se início a uma revisão dos objetos pertencentes ao 

Museu da FBAUP, procedeu-se à informatização do inventário e elaboração do registo 

fotográfico da parte mais significativa do acervo, e tratou-se de assegurar a conservação dos 

desenhos mais antigos e debilitados de acordo com a sua raridade e delicadeza. 

No ano de 2001 em Barcelona, é criada a primeira associação de museus e coleções 

universitários de cariz internacional, a International Committee for University Museums and 

Collections (UMAC), ligado ao International Council of Museums (ICOM), em que o museu da  

FBAUP passa a fazer parte como membro e participa em vários encontros nos anos de 2007, 

2008 e 2011.  

Em 2010 é levada a cabo uma restruturação dos espaços expositivos no edifico central do 
museu no edifício central, e em 2015 o pavilhão de exposições é sujeito a uma renovação 
através de um projeto financiado pelo FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional - 
tendo sido finalmente concluído e inaugurado em Maio de 2015, o que permitiu dotar o museu 
de mais um espaço para exposições com as condições adequadas em termos de segurança, 
acessibilidades e conservação dos trabalhos artísticos. 

Em 2013, foi classificado como Monumento de Interesse Público o conjunto edificado da 
Faculdade de Belas Artes pela Direção Geral do Património Cultural, através de portaria do 
Diário da República. Para isso terá contribuído a qualidade dos edifícios, onde se destaca o 
edifício original oitocentista terminado em 1873 e os pavilhões modernos, que vão desde a 
década de 50 até aos anos 90, incluindo uma das obras primas de Carlos Ramos; os jardins 
projetados por Florent Claes no final do século XIX, alvo de alterações na segunda metade do 
século XX, e onde estão expostas esculturas de artistas consagrados como Barata Feyo, Lagoa 
Henriques ou José Rodrigues; mas também terá contribuído para esta classificação: “... o valor 
artístico do acervo conservado no Museu da FBAUP, cujas coleções de desenho, escultura, 
gravura e pintura integram obras de grande valor e compõem uma verdadeira aula de história 
da arte portuguesa desde meados do século XIX até aos nossos dias”3.  

O acervo do Museu da FBAUP é composto, essencialmente, por Desenhos, Gravuras, Pinturas e 
Esculturas. Tratam-se de trabalhos elaborados durante o período de aprendizagem e formação 
dos artistas, pois desde a criação da Academia que as obras dignas de mérito e as melhores 
dos pensionistas, eram pertença sua. Um número considerável das provas de concurso de 
docentes com vista ao ingresso na instituição de ensino ou ao avanço na carreira integraram o 
acervo do Museu a que se juntaram algumas doações e aquisições. A Coleção de Desenhos, 
num total de 1730 obras inventariadas, inclui desenhos datados do final do século XVIII até ao 

                                                
3	Diário da República, 2ª série – Nº67 – 5 de Abril de 2013-Portaria nº175/2013	
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presente e a chamada Coleção de Desenhos de Mestres Antigos, datados entre os finais do 
século XV e século XVIII. A Coleção de Desenhos de Mestres Antigos, que inclui o famoso 
desenho de Leonardo da Vinci, conta até à data com 111 desenhos. A Coleção de Pintura, num 
total de 932 obras, inclui pinturas do início do século XIX até aos dias de hoje. A Coleção de 
Escultura inclui cerca de 451 objetos, da qual fazem parte cópias em gesso de esculturas 
clássicas, utilizadas não só nas aulas de escultura como nas de desenho. A coleção de Gravura 
Antiga que integra mais de 3000 exemplares do século XVI ao século XIX de autores, na sua 
maioria, de Itália, França e Norte da Europa, guardada, atualmente, na Biblioteca, aguarda 
condições de incorporação na coleção do Museu. Mais recentemente o Museu da FBAUP 
passou a incluir no seu acervo vídeo, fotografias, e instalações. 

Descrever	sumariamente	o	processo	de	criação	e	de	evolução	do	museu,	no	qual	sejam	claros	o	ano	da	sua	
fundação,	o	modo	de	incorporação	do	seu	acervo	e	a	sua	estruturação	como	instituição	museológica,	salientando	
as	principais	etapas	e	personalidades	envolvidas,	quando	for	o	caso.		
Escrever	máximo	de	1800	caracteres		

	
	

5. Vocação * 
 

O Museu da FBAUP foi criado oficialmente em 1996 através da publicação em Diário da 

República – II Série, Nº84, 9 de Abril de 1996.  No número 1 do artigo 13º dos estatutos da então 

recém-formada Faculdade de Belas Artes ficou definido que o Museu “exerce a sua ação nos 

domínios do registo, preservação e investigação do património artístico da Faculdade e da 

promoção de ações de extensão cultural”.  Para além destas funções contempladas nos seus 

estatutos inclui-se as relacionadas com a incorporação e segurança.   

O Museu da FBAUP é um museu de arte académico tutelado por uma unidade orgânica da 

Universidade do Porto. Trata-se de uma instituição de carácter permanente, sem fins lucrativos, 

e aberta ao público, tendo como missão, conforme vem transposto no seu regulamento interno, 

dar a conhecer à comunidade universitária (discentes, docentes, investigadores) e não 

universitária, não só um acervo artístico de qualidade, constituído por pinturas, desenhos, 

gravuras e esculturas, que se vem guardando há mais de século e meio e que bem ilustra a 

história do ensino das Belas Artes em Portugal, mas também ser uma ferramenta pedagógica, 

confrontando práticas artísticas passadas com atuais, pondo professores e alunos a trabalhar 

lado a lado.  

A coleção do Museu da FBAUP possui características particulares que a permitem distinguir em 

relação a outras coleções de arte. Em primeiro lugar, o objetivo principal dessa coleção é 

desenvolver uma série de instrumentos de ensino e de aprendizagem para estudantes de belas 
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artes. Neste contexto, a coleção inclui uma série de desenhos e gravuras adquiridos ao longo 

dos anos como ferramentas de ensino; trabalhos de jovens artistas produzidos nas aulas durante 

o seu período de aprendizagem e trabalhos feitos por professores no âmbito de exames para 

progressão na carreira. A coleção de desenho inclui trabalhos que vão desde o final do século 

XV até ao presente. O autor português mais antigo é o Vieira Portuense, mestre de Desenho e 

Esboço na Academia Real da Marinha e Comércio do Porto. Existe também um grupo grande 

de gravuras de interpretação, isto é, gravuras  que registam ou interpretam trabalhos artísticos 

noutros suportes como pinturas, desenhos ou esculturas; incluindo gravuras de Bartollozi ou 

Piranesi, entre outros. No caso da pintura, que vai desde o início do século XIX até ao presente, 

temos como referência mais antiga uma pintura de Domingos Sequeira, um pintor do século 

XIX, diretor da aula de Desenho da Academia Real da Marinha e Comércio do Porto em 1806. A 

coleção de escultura também inclui cópias em gesso de esculturas clássicas, assim como 

trabalhos originais de estudantes e professores. O tema mais recorrente dessa coleção é o 

modelo humano nu. Hoje em dia os novos trabalhos na coleção utilizam técnicas e suportes 

contemporâneos como no caso da instalação da aluna de Design Catarina Mendes ou o vídeo 

de Fernando José Pereira (professor na Faculdade de Belas Artes) encomendado pela 

Universidade do Porto.       

A coleção constitui assim uma representação importante do ensino das artes e da investigação 

que tem sido feito ao longo dos anos na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e, 

portanto, refletindo aquilo que melhor se tem feito a nível do ensino das artes da região do Norte 

de Portugal; mas também, e porque atrai alunos de todo o país, constitui uma herança  

importante a nível do ensino artístico em Portugal. É também a coleção de arte mais 

representativa  para o período a que se refere em Portugal. Para além disso, ao incluir desenhos 

antigos de Mestres Europeus, sobretudo italianos, entre os quais se destaca um de Leonardo da 

Vinci, constitui uma referência artística que vai para além do território nacional.  

 
Indicar	a	vocação	do	museu.	A	vocação	do	museu	deve	refletir	a	correspondência	entre	a	instituição	candidata	à	
credenciação	e	o	conceito	de	museu	da	Lei	Quadro	dos	Museus	Portugueses,	incluindo	a	menção	às	funções	
museológicas.	A	vocação	do	museu	deve	ser	definida	de	acordo	com	o	acervo	existente	e	tendo	em	conta	as	
incorporações	previstas.	Deve	exprimir-se	pela	sua	abrangência	territorial	e	pela	caracterização	do	seu	campo	
temático,	segundo	a	sua	natureza	disciplinar	e	segundo	a	sua	dependência	administrativa.		
Escrever	máximo	de	1350	caracteres		
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6. Objetivos * 
	
 

Para que seja possível concretizar esta missão o Museu da FBAUP procura cumprir os seguintes 

objectivos:  

• documentar e inventariar todo o acervo que tem à sua guarda, através do 

estabelecimento de um sistema de documentação e inventário, pensado de acordo 

com a natureza do Museu e as normas nacionais e internacionais adoptadas;  

• conservar e, sempre que possível e necessário, restaurar o património edificado e móvel, 

a fim de acautelar eventuais estragos nas coleções, ou retardar a sua deterioração, bem 

como garantir a segurança das obras, o que implica naturalmente, um especial cuidado 

com a forma e com os locais onde estão acondicionadas as coleções;  

• investigar, interpretar e divulgar as obras que constituem o seu acervo, no cumprimento 

daquilo que define qualquer museu como tal, uma instituição permanente, ao serviço da 

sociedade, que se pretende como espaço de educação e deleite, pelo 

estabelecimento de ligações com a comunidade (universitária e geral), através da 

organização de eventos culturais, seminários e conferências, exposições, publicações, 

workshops, etc. 

Indicar	os	principais	objetivos	do	museu.	Os	objetivos	devem	ser	complementares	e	não	idênticos	à	definição	
da	vocação	do	museu,	bem	como	concisos	e	precisos	nas	suas	finalidades.	Os	objetivos	e	a	sua	materialização	
em	plano	de	atividades	(de	curto,	médio	ou	longo	prazo)	devem	concretizar,	ao	longo	do	tempo,	a	vocação	do	
museu.	

							Escrever	máximo	de	900	caracteres	

	
	

7. Acervo * 
 
 
 
O acervo do Museu da FBAUP apresenta características particulares que o distinguem de outras 

coleções habitualmente encontradas em museus de arte, dado ser composto essencialmente 

por trabalhos elaborados durante o período de aprendizagem e formação dos artistas, ou por 

provas de concurso de docentes com vista ao avanço na carreira. De entre os trabalhos 

executados foram guardados os considerados mais representativos e de melhor qualidade, 

pelo que hoje se pode afirmar que a coleção inclui obras de grande interesse não só histórico 

como artístico. 

 A Coleção de Arte do Museu da FBAUP é assim composta pela Coleção de Desenhos, num 

total de 1730 obras inventariadas, inclui desenhos datados do final do século XVIII até ao 
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presente, e uma Coleção de Desenhos de Mestres Antigos (111 objetos), datados entre o final 

do século XV e XVIII.  

A coleção de Gravura Antiga integra mais de 3000 exemplares do século XVI ao século XIX de 

autores, na sua maioria, de Itália, França e Norte da Europa, aguarda condições de 

incorporação na coleção do Museu. 

 A Coleção de Pintura, num total de 932 obras, inclui pinturas do início do século XIX até aos 

dias de hoje, tratando-se na sua maioria de obras de alunos da academia e artistas 

portugueses. 

A Coleção de Escultura inclui cerca de 451 objetos, da qual fazem parte cópias em gesso de 

esculturas clássicas, utilizadas não só nas aulas de escultura como nas de desenho. Obras 

originais de alunos e professores tratam, até meados do século XX, sobretudo o modelo vivo, o 

retrato e a estatuária, esta última, em forma de esbocetos ou maquetas, executados em gesso 

e, em alguns casos, passados a bronze. Novos materiais e atualizadas formas de fazer escultura 

estão representadas ainda em algumas peças mais recentes.  

A Coleção é ainda composta por 5 Instalações .  

Foi ainda criado, no âmbito do projeto Atlas, uma Subunidade Orgânica de Desenho, tratando-

se de uma coleção de desenho e impressão recente e que conta até à data com 3783 objetos.  

No ano de 2015 foi dado início a um novo núcleo da coleção, as fotografias documentais de 

exposição, cujos trabalhos de inventariação passaram pela documentação dos objetos, assim 

como pela sua digitalização e identificação. Este pequeno núcleo conta com 

aproximadamente 173 fotografias das exposições Magnas da ESBAP, sendo na sua maioria da 

autoria de Teófilo Rego. 

Existem ainda 24 objetos em processo de inventariação de Gravura, Instalação, Vídeo e 

Fotografia. 

Destaca-se ainda o acervo documental - Arquivo - com alguma relevância na história da 
academia  que, apesar de ser um serviço autónomo desta faculdade, é articulado com  o 
serviço do museu. 

O acervo do Museu é assim composto essencialmente por trabalhos elaborados durante o 

período de aprendizagem e formação dos artistas, pois desde a criação da Academia, que as 

obras dignas de mérito e as melhores dos pensionistas, eram pertença sua. Um número 

considerável das provas de concurso e docentes com vista ao ingresso na instituição de ensino 
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ou ao avanço na carreira docente, sobretudo no decorrer do século XIX, integraram o acervo 

do Museu a  que se juntaram algumas doações e aquisições. 

Descrever	sumariamente	o	acervo.	Indicar	os	tipos	de	bens	culturais	integrantes	do	acervo	do	museu,	incluindo	as	
suas	áreas	disciplinares	e	a	sua	proveniência	temporal	e	geográfica.		
Escrever	máximo	de	900	caracteres		
	
	

8. Documento fundador do museu 
ANEXO I 
	
Anexar Diário da República II Série nº84 9 de Abril 1996 
	
Apresentar	cópia	do	documento	fundador	do	museu	em	anexo	ao	formulário	de	candidatura.		
Corresponde	ao	documento	em	que	a	entidade	dotada	de	personalidade	jurídica	de	que	depende	o	museu	manifesta	formalmente	a	intenção	
de	criar	a	instituição	museológica	e	define	o	respetivo	estatuto	jurídico.	No	caso	de	se	ter	verificado,	em	data	posterior	à	criação	do	museu,	
alteração	do	respetivo	nome,	da	sua	tipologia	ou	de	outros	aspectos	relevantes,	deve	ser	também	remetida	cópia	do	documento	que	formaliza	
as	alterações	decorridas.	
	

9. Programa museológico 
ANEXO II 
	
O museu foi criado antes da Lei Quadro dos Museus Portugueses (2004); logo não é obrigatório. 
	
Apresentar	cópia	do	programa	museológico	em	anexo	ao	formulário	de	candidatura.		
Corresponde	ao	documento	que	fundamenta	a	criação	ou	a	fusão	de	museus,	devendo	integrar	os	elementos	
constantes	do	número	2	do	art.	86º	da	Lei	Quadro	dos	Museus	Portugueses.		
A	apresentação	deste	documento	é	obrigatória	para	museus	criados	após	a	entrada	em	vigor	da	Lei	Quadro	dos	
Museus	Portugueses.	
	
	
II	CUMPRIMENTO	DAS	FUNÇÕES	MUSEOLÓGICAS		
	

10. Estudo e investigação 
10.1. Promoção e desenvolvimento de atividades científicas através do estudo e da investigação dos bens 

do acervo. 

  

O Museu da FBAUP é um polo essencial para a investigação relativa a autores portugueses, quer 

seja investigação desenvolvida pela docência, ou então investigação dos estudantes do 1º, 2º, 

e 3º Ciclo de Estudos. O Museu da FBAUP também acolhe investigadores associados a outras 

instituições museológicas ou de ensino; e também há ainda a investigação individual, por vezes 

realizada por familiares de autores representados na coleção.  O Museu dá resposta às várias 

solicitações no âmbito da investigação, uma política que se tem traduzido em importantes 

contributos para o estudo de núcleos de obras e artistas representados na Coleção. A 

10.1.1. Principais estudos efetuados * 
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investigação, por norma, é feita em parceria com o Arquivo da FBAUP, devido aos documentos 

relacionados aos vários objetos. Para além deste apoio à investigação, o próprio serviço 

desenvolve a sua investigação. Os seus técnicos desenvolvem constantemente investigação 

em torno dos autores representados na coleção, ou investigação em torno de determinados 

núcleos do acervo que se encontrem a ser inventariados.  

 

Assim, alguns dos principais estudos promovidos nos últimos três anos: 

 

• Projeto ATLAS: Gabinete de Desenho & Gravura da FBAUP (2013) 

Projeto financiado pelo Serviço de Educação e Bolsas da Fundação Calouste Gulbenkian ao 

abrigo do Concurso de Recuperação, Tratamento e Organização de Acervos Documentais, 

teve como objetivo, dar início à reunião, inventariação e preservação deste extenso acervo 

com mais de 4000 exemplares, permitindo restabelecer e fortalecer a memória pedagógica e 

artística do ensino da FBAUP, a partir de exemplares das últimas décadas e ausentes na 

coleção FBAUP. O culminar do projeto foi a exposição "Ver, Fazer, Pensar, Editar" que  

compreendia a apresentação de mais de três centenas de objetos que vão desde exercícios 

da prática do Desenho - do primeiro ao terceiro ano curricular - à Gravura e Serigrafia, 

realizados pelos estudantes que passaram pela Escola e Faculdade de Belas Artes, nas últimas 

seis décadas; e a publicação de um catálogo. Este projeto foi coordenado por Cláudia Amandi, 

Graciela Machado e Pedro Maia,  

Publicação: Amandi, Cláudia; Machado, Graciela; Maia, Pedro; Ver, fazer, pensar, 

editar : Projeto Atlas : Gabinete de Desenho & Gravura da FBAUP; (Universidade do 

Porto, Faculdade de Belas Artes, Gabinete de Desenho e Gravura, 2012-2013). 

 

• Projeto FUTURO NÃO FUTURO (2013) 

Projeto consistiu numa exposição dos finalistas dos cursos de Design de Comunicação e Artes 

Plásticas da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto e na publicação de um 

catálogo.  

 Tratou-se de uma mostra de pintura, escultura, cartazes, publicações, fotografia, instalações 

áudio e vídeo por parte de 48 alunos, elaborados ao longo do seu último ano lectivo, no âmbito 

da cadeira de Projeto. Coordenado por Miguel Carvalhais, Pedro Maia e Luís Nunes com texto 

de Francisco Laranjo...[et al.]. 

Publicação: Maia, Pedro, Futuro não futuro : catálogo da exposição final das 

licenciaturas : Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, (Universidade do 

Porto, Faculdade de Belas Artes, 2013) 
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• Dissertação de Mestrado (2013) 

Dissertação de Mestrado em Estudos Artísticos - Estudos Museológicos e Curadoriais : “As quatro 

exposições dos "Quatro Vintes" : escritos, imagens e testemunhos” da autoria de Sara Raquel 

Tavares Pinheiro. apresentada à Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, sob a 

orientação da Professora Doutora Lúcia Almeida Matos.  

Um dos principais objetivos desta dissertação foi documentar a atividade do grupo portuense 

“Os Quatro Vintes” (1968-1972) que terá marcado a arte portuguesa, apesar da brevidade da 

sua atividade. Armando Alves, Ângelo de Sousa, Jorge Pinheiro e José Rodrigues terminaram o 

Curso de Pintura e Escultura com nota final de 20 valores e tornaram-se de seguida docentes da 

Escola Superior de Belas-Artes do Porto. Viram na sua camaradagem uma forma de projeção 

artística e juntaram-se para trabalhar e expor, cada um mantendo a respetiva individualidade 

no âmbito de uma ação coletiva.  

 

• Projeto TECHNICAL UNSCONSCIOUS (2014) 

Conversas, Workshops, Residências, Exposição 

Projeto cultural e de investigação multidisciplinar desenvolvido pela Faculdade de belas Artes 

do Porto e o Museu com curadoria de Inês Moreira. O programa incluiu residências de artistas 

estrangeiros para desenvolverem projetos in-situ individuais ou em colaboração com a 

comunidade. Mais tarde o projeto foi amplificado por conversas com os artistas, performances, 

workshops, visitas guiadas e uma exposição pública. 

 
• Projeto ÁGUA:PORTO (2014) 

Projeto com uma dimensão simultaneamente editorial e expositiva, de criação e de 

investigação artísticas. Coincidindo com a celebração, em 2013, do Ano Internacional da Água, 

o trabalho pretendeu plasmar o entendimento do discurso artístico como discurso 

simultaneamente universal e particular, amplo de possibilidades, e aberto de conexões 

académicas. Autores: António Quadros Ferreira, José Ramalheira Vaz, Mário Bismarck, Paulo Luís 

Almeida, Domènec Corbella, Rosa Vives Piqué, Pep Mata i Benedicto e Atilio Doreste. 

Publicação: Ferreira, António Quadros, Água-Porto=Aigua-Barcelona, (Faculdade de Belas 

Artes. i2ADS-Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade, 2014) 

 
• Dissertação de Mestrado e Projeto Curadorial (2014) 

Dissertação de Mestrado em Estudos Artísticos - Estudos Museológicos e Curadoriais : “Peça a 

peça : o Centro de Arte Contemporânea e as Coleções do Museu : um ciclo de exposições no 
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Museu Nacional de Soares dos Reis”, da autoria de Ana de Azevedo Oliveira Guimarães dos 

Santos, apresentada à Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, sob a orientação da 

Professora Doutora Lúcia Almeida Matos, e co-orientação da Dr.ªAna Paula Machado. 

Durante o período de 1 ano, de Maio de 2013 a Maio de 2014, foi apresentado um ciclo de seis 

exposições no Museu Nacional Soares dos Reis que se propôs a dar um olhar sobre os primeiros 

passos dados pelo Centro de Arte Contemporânea (CAC) e pelo Museu Nacional Soares dos 

Reis (MNSR), nos anos 70, na construção de uma coleção de arte contemporânea para o Porto. 

Os trabalhos expostos foram os dos seguintes artistas: Alberto Carneiro, Joaquim Pinto Vieira , 

Maria José Aguiar, António Quadros Ferreira João Machado e Rosa Ramos. 

Publicação: Santos, Ana de Azevedo Oliveira Guimarães, Peça a peça : o Centro de Arte 

Contemporânea e as Coleções do Museu, (Faculdade de Belas Artes. i2ADS-Instituto de 

Investigação em Arte, Design e Sociedade, 2014) 

 

• Livro sobre Lagoa Henriques (2015) 

Livro sobre o artista Lagoa Henriques da autoria de Maria  João Gamito, Professora Catedrática 

da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.  

Investigação feita às obras do artista pertencentes ao acervo do Museu da Faculdade de Belas 

Artes do Porto integrada no estudo alargado da obra do escultor. 

Publicação: Gamito, Maria João, Lagoa Henriques: eu e a minha casa, (Universidade do 

Lisboa, Faculdade de Belas Artes, Documenta, 2015) 

 

• A Exposição “Histórias da Presença Portuguesa na Bienal de São Paulo no Museu 

Nacional Soares dos Reis” (Novembro de 2015 a Janeiro de 2016)  

Esta exposição resultou de uma parceria entre o Museu da FBAUP e o Museu Nacional Soares 

dos Reis, e articula-se e dialoga com Como (...) coisas que não existem - uma exposição 

desenvolvida a partir da 31ª Bienal de São Paulo, patente nesse ano Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves, e com a exposição de Manuel Casimiro Identidade(s) 2 no 

Pavilhão de Exposições da FBAUP.  O projeto de investigação foi levado a cabo por Lígia 

Afonso,  doutoranda em História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade de Lisboa contando ainda com a participação das doutorandas Ana Luísa Barão 

Lopes, Isabel Falcão, Andreia Magalhães Correia, e pela Professora Lúcia Matos.	 
 

• Conferência “Desenhos e Anatomias”, proferida por Mário Bismarck, Professor 

Catedrático da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto no âmbito da 

Homenagem a uma Figura Eminente da U. Porto 2015 – Hernâni Monteiro.  
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A conferência teve, segundo Mário Bismarck, “como elemento despoletador a referência no 

currículo do Prof. Dr. Hernâni Monteiro de que este (…) fez parte de vários júris para concursos 

de professores na Escola de Belas Artes do Porto”. 

A palestra foi acompanhada por uma pequena exposição de livros antigos de anatomia (do 

séc. XVI ao séc. XIX), pertencentes ao acervo bibliográfico de três faculdades da Universidade 

do Porto (Belas Artes, Medicina e Fundo antigo da Faculdade de Ciências) que “servem como 

estímulo para penetrarmos no universo ao mesmo tempo claro e complexo, das imagens”. 

 

Indicar	os	principais	estudos	promovidos	pelo	museu	nos	três	anos	anteriores	à	candidatura,	respetivas	
designações,	temáticas	e	identificação	dos	respetivos	autores.	Caso	os	estudos	tenham	sido	objecto	de	publicação,	
indicar	as	respetivas	referências	bibliográficas	completas.		
Escrever	máximo	de	1350	caracteres		
	

 

 

O Museu da FBAUP funciona como uma plataforma de produção  e de oferta de conteúdos em 

colaboração com outras entidades. Neste sentido vai colaborando em vários projetos, quer seja 

através da disponiblização dos espaços para exposição das obras que resultem desses 

processos de investigação que estão muitas vezes ligados à própria FBAUP ou com os seus ex-

alunos e docentes, ou proporcionado o acesso às obras da coleção e ao arquivo do museu da 

FBAUP para estudos relacionados com os seus artistas ou com as técnicas envolvidas; ou até 

através da participação direta do técnico do Museu nesses projetos.  Dois dos  projetos em 

curso, apesar de serem recorrentes, são: 

 

Projeto PURE PRINT 

Organização: Graciela Machado (FBAUP), Professora Auxiliar do Departamento de Desenho e 

Técnicas de Impressão da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 

Encontro internacional de Gravura, IN PURE PRINT, na sua terceira edição, persiste segundo um 

princípio: tornar a investigação aplicada em curso em espaço de imersão e criação. 

Projeto anual que reúne artistas, teóricos, curadores para discutirem o ponto de situação da arte 

impressa contemporânea através da criação de um projeto editorial.  

O encontro traz assim à superfície o desejo e fascínio pela experimentação tecnológica como 

suporte das artes impressas, e com outros autores, sejam estes escritores, fotógrafos, ilustradores, 

gravadores, colabora para celebrar uma contemporaneidade que investiga o possível e o 

impossível, o puro e o impuro, através do acesso ao património tecnológico e documental 

ainda existente na cidade do Porto. Uma das vertentes a ensaiar, situa-se na inclusão de 

10.1.2. Projetos de investigação em curso 
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sessões exploratórias da prática da impressão em contextos oficinais comerciais dispersos na 

cidade.  

 

xCoAx  

Organização: Alison Clifford, Universidade da Escócia; André Rangel, 3kta; Graeme Truslove, 

Universidade da Escócia; Jason Reizner Bauhaus, Universidade de Weimar; Mario Verdicchio, 

Universidade de Bergamo; Miguel Carvalhais, Professor Auxiliar da Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto; Pedro Tudela, Professor Auxiliar da Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto. 

Trata-se de um encontro anual de uma audiência internacional para troca de experiências e 

ideais entre cientistas, artistas, praticantes nas áreas dos media e teóricos, na procura de 

sinergias interdisciplinares no campo da arte e cultura digital.  

O técnico do museu participou nas últimas 2 edições desta conferência e irá participar na 

próxima em Lisboa como curador no evento. 

 Enumerar	os	principais	projetos	de	investigação	promovidos	pelo	museu	que	se	encontrem	em	curso	à	data	da	
apresentação	da	candidatura,	respetivas	designações,	temáticas	e	identificação	dos	autores	dos	estudos.	No	caso	
da	existência	de	cooperação	entre	o	museu	e	outras	entidades,	designadamente	de	ensino	ou	de	investigação,	
exemplificar	as	formas	de	cooperação	em	curso.		
Escrever	máximo	de	1350	caracteres		

 

10.2. Disponibilização de oportunidades de prática profissional 
	
	
O Museu da FBAUP proporciona várias oportunidades de estágio e de voluntariado ao longo do 

ano. Os primeiros são atribuídos sobretudo a alunos de licenciatura da FBAUP que possuem no 

último semestre a unidade curricular de Projeto/Estágio ou então a alunos de mestrado; mas 

também proporciona oportunidades de estágio a outros estabelecimentos de ensino e a outras 

entidades.   

No caso específico dos alunos de licenciatura da própria faculdade, o estágio decorre durante 

o período de um semestre. O principal objetivo é reforçar as competências teórico-práticas 

adquiridas pelo estudante ao longo da sua formação académica e facilitar a inserção 

profissional quando diplomado. Deverá conhecer a missão, objetivos, procedimentos e demais 

regras do próprio museu. Posteriormente são-lhe atribuídas tarefas de apoio ao técnico do 

museu na organização de exposições: pesquisa de documentação, montagem da exposição e 

elaboração do próprio plano de comunicação.   

O Museu faculta ainda estágios profissionais no âmbito do Programa de Estágios Profissionais na 

Administração Central do Estado promovido  pela Direção-Geral da Qualificação dos 

Trabalhadores em Funções Públicas por períodos que poderão ir até 1 ano em que os objetivos 

pretendidos são: apoio na conservação e preservação a coleção da FBAUP; apoio na 
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manutenção, digitalização, e valorização das coleções e espaços museológicos, bem como 

em todos os meios que promovam a sua divulgação; apoio na organização e programação de 

atividades expositivas e respetiva coordenação editorial da publicação; apoio na realização 

de estudos e adaptar métodos e processos com vista à melhoria dos serviços.  

No caso dos voluntários, sendo a duração mais reduzida, normalmente de um a três meses, o 

Museu já faculta esta oportunidade de prática profissional  a outros estabelecimentos de ensino 

como no caso da Universidade de Lisboa em que o trabalho desenvolvido pelos alunos poderá 

incidir na gestão da coleção (inventário de objetos, e utilização de sistemas de organização da 

coleção, desde o inventário manual à utilização do programa In Arte Premium), e ainda no 

apoio à investigação relativa aos projetos em decurso no Museu. 

 
Indicar	as	oportunidades	de	prática	profissional,	designadamente	estágios,	que	o	museu	faculta	a	estabelecimentos	
de	ensino	e	a	outras	entidades.	Referir	exemplos	dos	modelos	adotados,	das	instituições	envolvidas	e	da	sua	
duração.	No	caso	da	sua	inexistência,	indicar	quais	as	razões.		
Escrever	máximo	de	900	caracteres		
	
	

11. Incorporação 
 

11.1. Política de incorporações 
	
A Política de incorporações para a constituição daquilo que é hoje a Coleção do museu da 

FBAUP é feita através de compras (inclui o Prémio de Aquisição, Reitoria da Universidade do 

Porto e Mecenato), doações, herança e legado (apesar de estas não estarem contempladas no 

regulamento interno do Museu). 

A aceitação de doações passa pela apreciação do dirigente do Museu, do Presidente do 

Conselho Diretivo, e, caso se justifique, a FBAUP poderá ainda requisitar a opinião de um 

especialista. Contudo, a FBAUP reserva para si o direito de recusar a doação, mesmo 

verificando- se todas as circunstâncias exigidas, se considerar que não tem condições 

espaciais e ambientais que garantam a conservação e preservação da(s) obra(s).  

A aceitação de uma doação implica a existência de um documento escrito, com assinaturas 

reconhecidas legalmente, que deverá referir:  

. a)  o nome e morada do doador; 

. b)  a designação da(s) obra(s) que vão ser doadas; 

. c)  o nome e morada da instituição beneficiária da doação; 
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. d)  as condições da doação – porquê, quando, se deve ou não figurar o nome   do doador se 

a(s) obra(s) for(em) exposta(s) ou reproduzida(s) em   publicações; 

. e)  as condições para aceitação da doação;    

Anexo a este documento escrito deverá constar, sempre que possível, um registo de 

autenticidade e proveniência do(s) objecto(s).  

A compra de obra(s) de arte para a sua integração no acervo do Museu da FBAUP, deverá 

obedecer às mesmas regras que foram definidas para as doações, ter em conta o acervo e, 

missão e objectivos do Museu. A decisão de comprar uma ou mais obras de arte, tem de 

passar pela apreciação do dirigente do Museu, do Presidente do Conselho Diretivo, e, caso se 

justifique, a FBAUP poderá ainda requisitar a opinião de um especialista.  

Antes de se efetuar a compra, deverá ser assegurado o registo de autenticidade da(s) obra(s) 

de arte e proveniência, assim como a recolha de toda a informação possível sobre a(s) 

peça(s).  

A aquisição de uma ou mais obras de arte para o Museu da FBAUP, terá em conta as 

características do seu acervo, pelo que será prioritário a aquisição de:  

• trabalhos elaborados durante o período de aprendizagem e formação dos artistas;  

• provas de concurso dos docentes para a progressão na carreira; 

• desenhos de mestres europeus; 

• trabalhos realizados por antigos ou atuais alunos e/ou professores da instituição; 

A compra propriamente dita, poderá ser feita pela FBAUP, que goza de autonomia financeira tal 

como está definido no nº 2 do artigo 5º dos Estatutos, (1996) e homologado no artigo 9º do 

despacho normativo nº8/2015 publicado no Diário da República, 2ª série, nº100, de 25 de Maio 

de 2015; ou através do Mecenato Cultural (Estatuto do Mecenato, Dec. Lei no 74/99 de 16 de 

Março), com as alterações introduzidas pela Lei no 160/ 99, de 14 Setembro11.  

O Prémio de Aquisição, Reitoria da Universidade do Porto, foi instituído em 1993, com vista a 

aquisição de um trabalho dos alunos finalistas (5º ano), dos cursos de Pintura, Escultura e Design, 

que passa a integrar o acervo do Museu da FBAUP.  

Descrever	sumariamente	as	principais	linhas	da	política	de	incorporações	adotada	pelo	museu,	em	consonância	
com	a	sua	vocação	e	a	sua	dimensão	e	as	estratégias	adotadas	para	o	enriquecimento	coerente	do	acervo.	Nos	
casos	em	que	não	seja	prosseguida	uma	política	de	incorporações,	justificar	a	situação,	com	base	na	vocação	do	
museu.		
Escrever	máximo	de	1350	caracteres		
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12. Inventário museológico 
12.1. Número de inventário * 
 

O sistema de numeração do Museu é alfanumérico e sequencial composto por dois dígitos que 

se referem ao ano em que a peça foi reconhecida como pertencente à coleção, seguido do 

tipo de coleção em que se insere, por exemplo Des., para a coleção de Desenho; e em Pintura, 

a sigla Pint.; seguidos do número do objeto (sequencial segundo a tipologia), separados por 

pontos. 

Ex. 98.Des.373 

 

Após a incorporação do objeto na coleção, é realizada a fotografia do objeto por dois técnicos 

inventariantes do projeto e por um técnico de fotografia, responsável pelo registo fotográfico da 

coleção, de acordo com as seguintes tipologias: imagem em baixa resolução (para utilização 

no programa de inventário), e ainda em alta resolução (para uso em impressão). Seguidamente 

os objetos passam a um segundo processo de inventário, sendo preenchidas as Fichas de 

Inventário Manual, um inventário sumário, que vem acelerar o processo de inventariação do 

objeto, condensando a informação essencial do mesmo. Este inventário é caracterizado 

essencialmente pela descrição do objeto, pelas suas medidas, materiais, técnicas, e ainda as 

inscrições e estado de conservação. Após a conclusão do inventário manual, é iniciado um 

outro momento do processo de inventário, a sua inserção na base de dados do In Arte, que 

depreende campos de preenchimento mais específicos relativos à coleção, que tem por 

objetivo reunir informação quanto à obra, o autor, e os seus eventos associados. Esta inserção 

no In Arte é um dos momentos finais de catalogação. Após a inserção da ficha de inventário no 

sistema informático, é-lhe associado uma fotografia do objeto ao número de inventário, para 

que seja fácil a verificação e localização do objeto a tratar. Assim sendo, sempre que é feito ou 

revisto o inventário da coleção é necessário identificar os núcleos da coleção a tratar, 

acondicionar os objetos de forma adequada, catalogar e inventariar o objeto (inventário), e 

limpar e conservar o objeto para a sua posteridade. 

 

Até à data foram inseridos 3134 objetos no sistema informático, sendo que 1730 pertencem à 

coleção de Desenho, 932 pertencem à coleção de Pintura, 451 pertencem à coleção de  

Escultura, 11 pertencem à coleção de Impressão/Gravura, 5 correspondem à coleção de 

Fotografia, 5 correspondem a instalações . Relativamente ao projeto Atlas (coleção de desenho 

e impressão recente) encontram-se inseridos no sistema 898 objetos (433 pertencem a Gravura 

e 465 a Desenho). 



      
 
   
                                                                

  
	

 
 57	

	
	
Indicar	qual	o	sistema	de	numeração	adotado	pelo	museu	para	registo	do	inventário.	Indicar	a	quantidade	de	bens	
registados	nas	fichas	de	inventário,	número	que	deve	corresponder	ao	último	registo	inventariado.	No	caso	de	o	
museu	não	dispor	ainda	de	um	único	sistema	sequencial	de	numeração	e,	por	razões	inerentes	ao	historial	da	
instituição,	possuir	mais	do	que	um	sistema	de	numeração	em	coexistência,	indicar	os	modelos	de	numeração	
existentes	e	apresentar	a	respetiva	justificação	para	esse	facto.	
Escrever	máximo	de	450	caracteres		
	
	
12.2. Ficha de inventário 
	

	
A	apresentar	em	anexo	ao	formulário	de	candidatura	cópias	de	três	fichas	de	inventário	no	caso	de	o	inventário	ser	
manual,	ou	da	impressão	de	três	fichas	no	caso	de	o	inventário	ser	informatizado,	incluindo	registo	fotográfico.			
As	fichas	seleccionadas	devem	corresponder	a	bens	exemplificativos	da	variedade	das	colecções	do	museu	e	
representativos	do	acervo.		
	
	

	
12.3. Sistema de registo e informatização 
 

 

O sistema de inventariação e documentação do Museu da FBAUP tem em conta a sua natureza 

e as normas nacionais e internacionais adoptadas. O programa informático de gestão de 

património artístico, selecionado foi o In Arte, patenteado e comercializado pela empresa 

Sistemas do Futuro.  

A incorporação de novos objetos para o Museu, implica a criação de uma nova ficha de 

inventário, com número próprio, não só no programa de gestão informático como no ficheiro 

manual.  

Quanto à restante documentação, ofícios, faxes, cartas diversas, informações, requerimentos, 

etc., é dado o mesmo tratamento que os serviços administrativos da Faculdade dão, segundo 

as regras da Administração Pública.  

Até à data já foram digitalizadas cerca de 40% (4.032 do total de 10.069 objetos) de texto e 

imagem de todo o inventário no sistema In Arte. A Coleção de Desenho, Pintura e Escultura 

encontra-se totalmente digitalizada, assim como as Instalações. 

No	caso	de	o	inventário	estar	informatizado	ou	em	vias	de	informatização,	indicar	as	percentagens	de	digitalização	
de	texto	e	de	imagem	do	inventário	e	qual	o	programa	informático	utilizado.		
Escrever	máximo	de	450	caracteres	
	

12.3.1. Informatização do inventário 



      
 
   
                                                                

  
	

 
 58	

	

	

 
A incorporação de novos objetos para o Museu, implica a criação de uma nova ficha de 

inventário, com número próprio, não só no programa de gestão informático como no ficheiro 

manual. Não existindo garantias que sejam feitas cópias de segurança no servidor da Reitoria 

da Universidade do Porto, o ficheiro manual constitui neste momento a única cópia de 

segurança do inventário museológico informatizado.  

Indicar	a	existência	de	cópias	de	segurança	do	inventário	museológico	informatizado.	No	caso	da	inexistência	
daquelas,	justificar	as	razões	e	indicar	as	medidas	preconizadas	para	alterar	esta	situação.		
Escrever	máximo	de	450	caracteres	
 
	
	
	

13. Conservação 
13.1. Normas e procedimentos de conservação preventiva 
	
Apresentar	cópia	das	normas	e	procedimentos	de	conservação	preventiva	em	anexo	ao	formulário	de	candidatura.		
As	normas	definem	os	princípios	e	as	prioridades	da	conservação	preventiva	e	da	avaliação	de	riscos	e	estabelecem	
os	respetivos	procedimentos.	Em	caso	da	sua	inexistência,	justificar	a	situação.		
Escrever	máximo	de	450	caracteres	
 
	
	
	
	
	
13.2. Monitorização das condições ambiente 

 

O controlo e monitorização das condições ambientais assume-se como um fator essencial para 

a avaliação do risco existente para as coleções, permitindo determinar as ações que devem 

ser tomadas para minorar os danos que possam ocorrer, bem como suportar uma política de 

conservação preventiva. 
	

O Museu da FBAUP utiliza o aparelho “testo 545 - light meter” para a medição da luz nos 
espaços de exposição. Como não existe exposição permanente, essas medições são feitas no 
início de cada de cada exposição temporária e sempre que o projeto luminotécnico o exija.  
Nas salas de exposição oMuseu, e no pavilhão de exposições, ambas expostas a luz natural, 
são também utilizados estores e telas para reduzir os níveis de iluminação e de ultravioleta.  

12.3.2. Cópias de segurança 

13.2.1. Métodos de monitorização * 
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O monitoramento da humidade relativa e temperatura é feito por termo higrómetros digitais da 
marca TFA Dostmann Kat. Nr. 30.5002. Estes encontram-se espalhados nos diferentes espaços de 
exposição,  e nos espaços de reserva do museu. A recolha desses dados é feita pelo técnico do 
museu que faz o acompanhamento dos índices de variação da humidade relativa e 
temperatura. O técnico do museu recolhe toda esta informação para controlo do sistema de 
climatização. O objetivo é assegurar que as condições de preservação pertencentes à coleção 
estão a ser seguidas e elaborar relatórios anuais que permitam caracterizar os vários espaços 
expositivos e as reservas. 

 

 

Quadro: Monitorização das condições ambientais 

 Luminosidade e UV Temperatura e 
Humidade 
relativa 

Metodologia 

Espaços de 
Exposições 

Na montagem de cada 
exposição temporária e 
sempre que a alteração do 
projeto luminotécnico o 
exija 

Mensalmente Dados recolhidos são 
tratados pelo Técnico do 
Museu que dedica 2h/mês 
para controlo do sistema e 
verificação do sistema de 
climatização. Elaborados 
relatórios anuais baseados 
nos dados fornecidos pelo 
sistema de monitorização 
ambiental para 
caracterização dos 
espaços expositivos e 
reservas 

Reservas Não é feita monitorização 
visto que estas encontram-
se na obscuridade,  sendo 
a utilização destes espaços 
reduzida. 

Mensalmente  

 

Informar	sobre	os	métodos	utilizados	no	museu	para	a	monitorização	regular	dos	níveis	de	iluminação	e	de	
humidade	relativa	ambiente,	a	periodicidade	média	das	medições	e	o	método	usado	para	a	análise	dos	dados.			
Apresentar	em	anexo	ao	formulário	de	candidatura	cópia	de	registo	atualizado	dos	níveis	de	humidade	relativa	de	
um	dos	espaços	de	exposição,	efetuado	com	recurso	a	um	termohigrógrafo,	datalogger	ou	outro	equipamento	
afim.		
Escrever	máximo	de	900	caracteres	
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13.3. Instalações do museu * 
	

 

O Museu da FBAUP está inserido nos próprios espaços da Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto. As salas de exposições e reservas ocupam parte do edifício central, 

conhecido por Casa dos Braguinhas (localizadas na sua grande parte no último piso – Piso 2); os 

pavilhões de exposição e de escultura constituem outros espaços de exposição e reserva, e 

também se encontram inseridos nos terrenos pertencentes à mesma faculdade.  

 

Edifício Central 

Em 2010 o edifício central  sofreu algumas obras de remodelação que tiveram como um dos 
objetivos a  adequação dos seus espaços à conservação dos bens culturais. Nomeadamente: 

•  Coberturas:  

a) na zona central do museu o revestimento em telha cerâmica da cobertura encontrava-se 
apoiado numa estrutura em ripado de madeira. Nesta cobertura foi aplicado isolamento 
térmico sobre o revestimento de teto constituído por placas rígidas de lã mineral com massa 
volúmica mínima de 50kg/m3 com 100 mm de espessura, aplicadas de forma contínua; 

b) nas águas furtadas laterais (reservas) encontrava-se uma laje de betão com cerca de 15 cm, 
sobre a qual foi aplicado ripado, subtelha e telha cerâmica do tipo Marselha. 

Nesta cobertura aplicou-se uma camada de isolamento térmico pelo exterior na vertente 
inclinada, constituída por poliestireno extrudido com 100 mm de espessura, aplicado de forma 
contínua. Sobre a laje de betão aplicou-se uma tela betuminosa APP, devendo ser garantida a 
sua continuidade e o adequado remate com os elementos envolventes.  

A ventilação do espaço de ar entre a telha e o suporte deve ser garantida. Para isso, procedeu-
se à aplicação de telhas de ventilação pontuais, ao nível da base e do topo das vertentes. 

o Cobertura em terraço acessível: 

Na zona do auditório a cobertura plana é do tipo cobertura “invertida” com revestimento em 
lajetas de lioz aplicadas sobre camada de isolamento térmico e sobre um sistema de 
impermeabilização que se admite composto por telas betuminosas. Procedeu-se à substituição 
do sistema de impermeabilização e o reforço da camada de isolamento térmico, através da 
aplicação de placas de poliestireno extrudido com 80 mm de espessura.  

 



      
 
   
                                                                

  
	

 
 61	

• Fachadas  

As características deste edifício, que na sua fachada principal e laterais apresenta paredes de 
alvenaria de pedra com cerca de 60 cm de espessura, implica que embora o isolamento 
térmico pelo exterior fosse recomendável, não foi possível a sua aplicação tendo em atenção 
as características históricas e patrimoniais das fachadas. 

Procedeu-se ainda à substituição de rebocos existentes feitos à base de cimento por novos 
rebocos à base de cal e a aplicação de tinta de silicato para permitir que a parede possa 
realizar trocas de vapor de água com o exterior. A escolha destes rebocos foi consequente das 
análises químicas e micro-estruturais das argamassas de assentamento para confirmação das 
composições compatíveis. 

• Vãos envidraçados 

Na fachada principal do edifício, recuperou-se a caixilharia original em madeira dado o seu 
valor estético e histórico, com recurso a próteses pontuais para reintegração de zonas 
danificadas, redução de índices de deterioração e diminuição das frinchas e consequentes 
entradas de ar. 

Nas fachadas laterais que apresentam caixilharias de valor estético inferior e muito alteradas 
por intervenções ao longo do tempo, procedeu-se à substituição integral das caixilharias de 
madeira com aplicação de vidro duplo, mantendo, no entanto, todas as guarnições exteriores e 
interiores que se encontrem em bom estado. Em termos de proteção solar, foram aplicadas 
proteções solares interiores translúcidas. 

Pavilhão de Exposições 

O pavilhão de exposições (280m2) foi inicialmente inaugurado em 1954 e concebido pelo 
arquiteto Manuel Lima Fernandes de Sá. Em 2014, esta sala espaçosa de um único piso com 
cerca de 280 m2 de superfície e 4,50 m de altura, com luz natural proveniente de ampla janela 
na parede norte e de cobertura envidraçada ao longo de toda a galeria, controlada por um 
sistema de lâminas ajustáveis, foi alvo de um plano de reabilitação concluído em 2015 pela 
equipa de arquitetos Carlos Guimarães e Luís Soares Carneiro (CG+LSC, Arquitetos). No decorrer 
dos anos o seu interior foi sendo desfigurado com a divisão deste espaço em salas de aula, em 
consequência do aumento do número de estudantes, e pela diversificação das áreas de 
formação artística.        

• Intervenções:  
A primeira medida foi retirar todas as construções abusivas que existiam no seu interior, o 
mesmo acontecendo com todo o pavimento, pois que a base em que ele assentava tinha 
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problemas de humidade que importava sanar por completo, até porque seria a utilização de 
um novo pavimento em madeira, à semelhança do que existia originalmente.  
Foi reconstruído o teto falso, com recurso a asnas secundárias, dado que não foi tido por 
adequado pendurar este elemento (que vai suportar ventilação, iluminação geral e projetores) 
das asnas de coberturas existentes, que foram alteradas nas obras dos anos oitenta e que foram 
sujeitas a maiores cargas pelo melhoramento da cobertura.  

O novo teto falso passa a ter, na sua parte central, cinco rasgos separados por septos de menor 
dimensão que deixarão passar a luz que vem da cobertura, e partes lisas laterais com material 
absorvente acústico. Em quatro alinhamentos (dois dos quais nas lâminas em gesso cartonado 
que separam os rasgos) foram previstas calhas para a colocação de projetores. A iluminação 
geral é assegurada por quatro linhas de armaduras fluorescentes, com especificações de 
máxima restituição da cor natural. A porta de entrada para o pavilhão foi recuperada e 
mantida, mas, por razões de segurança, alterada para permitir a sua abertura para o exterior. O 
vão envidraçado foi reconstruído em madeira, passando os vidros a serem duplos. Foi 
construído um novo vão, muito discreto, aberto no canto sudeste, permitindo aceder a um 
anexo existente, por onde não só se poderá sair em situação de emergência para o exterior, 
mas onde também existirão lavatórios ,além de servir de espaço de apoio.  

Todas as paredes do pavilhão possuem, na sua base, um rodapé técnico onde existem calhas 
com tomadas de energia e acessos a redes de dados, dado que as exposições podem assumir 
aspetos e modos muito variados. Sobre este rodapé acessível, existe um forro de parede em 
gesso cartonado, duplo, sobre o qual poderão ser afixados, diretamente, elementos expositivos, 
independentemente de existir uma barra de suspensão junto ao teto ao longo de todo o 
pavilhão.   

Na cobertura foi mantido o que restava do sistema original de volets de controle de luz exterior, 
com o respetivo mecanismo revisto e posto a funcionar, razão suplementar pela qual foi 
mantido o que resta das asnas originais. Mas, como a sua função térmica — dado que se 
localizam no interior — é escassa, sobre a claraboia existente (que ocupa boa parte da 
cobertura) foi prevista não só uma nova caixilharia com sistema de rutura térmica, mas também 
um sistema de telas motorizadas que permite, além de controlar a luz em excesso, sombrear as 
claraboias e evitar o excessivo aquecimento do pavilhão de forma natural.  

Independentemente das medidas passivas, entre as quais o isolamento das coberturas, em 
termos de controle ambiental foi prevista a existência de um sistema VRV (volume de 
refrigerante variável), de elevado rendimento, que aquece o ar interior no inverno, tal como o 
poderá arrefecer no verão, mas que garante igualmente a ventilação necessária. 
Adicionalmente, foram colocadas grelhas simples, motorizadas, para assegurar a ventilação 
natural da cobertura.  
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Pavilhão de Escultura 

 

O pavilhão de escultura (140 m2)  onde se encontra grande parte da reserva de gessos da 

coleção do Museu não apresenta condições favoráveis para o acondicionamento normal de 

uma gliptoteca e irá ser alvo de remodelação no sentido de melhorar as variações de 

temperatura e a humidade relativa para o bom acondicionamento de gessos e o 

acondicionamento das esculturas e relevos.  

 

Informar	sobre	as	medidas	adotadas	na	adequação	dos	espaços	do	museu	à	conservação	dos	bens	culturais	à	sua	
guarda.	Mencionar,	designadamente	o	tratamento	diferenciado	das	condições	de	conservação	dos	diversos	bens,	
bem	como	a	utilização	de	equipamentos	de	correcção,	tais	como	humidificadores,	desumidificadores,	filtros	UV,	
tipo	de	proteção	solar	existente	nas	janelas,	e	outros.		
Escrever	máximo	de	1350	caracteres		
 
	
	

13.4. Reservas * 
	
	
Os espaços de reservas situam-se, na sua grande maioria, nas águas furtadas no edifício 

central. Para colmatar as questões de eficiência energética e climatização adequada neste 

piso procedeu-se a: 

- na envolvente do corpo do Museu (Piso 2), a aplicação de isolamento térmico pelo exterior 

ETICS com dois a três centímetros de espessura de forma a garantir os alinhamentos com as 

cantarias existentes, cornijas, cunhais; 

- para as reservas (cujo acervo caracteriza-se por ser na sua maioria em suporte de papel e 

tela – materiais muito sensíveis aos valores de controle ambiental) optou-se por fazer o 

encerramento dos vãos existentes (para obscurecer os espaços de reserva e tornar mais 

eficiente o controle das condições de humidade relativa, temperatura, índice UV).  

No que se refere à ventilação, optou-se por um sistema de ventilação geral e permanente 

(admissão mais extração) que garanta a qualidade do ar necessária. A admissão de ar às 

reservas efetua-se através de aberturas criadas na envolvente do museu. 

• Reserva da Coleção de Desenho e Gravura – Gabinete de Desenho e Gravura – Edifício 

Central da FBAUP (PC 303), 63m2 

Esta reserva aloja a maioria da coleção de Desenho, Impressão, Gravura e Fotografia, 

contendo 18 arquivadores horizontais para desenho, e ainda 7 arquivadores horizontais para 

gravura. Este espaço reúne todas as condições necessárias à preservação desta tipologia 
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de objetos. O equipamento de ar condicionado é da empresa EMERSON NETWORK POWER 

da gama Liebert HPM Precision e modelo S04OA021V300020F0. Possui também um sistema 

de extração de ar dos espaços de museu. Está equipado com um sistema de alarme contra 

roubo e incêndio.  

 

• Reserva de da Coleção de Pintura e Escultura – Edifício Central da FBAUP (PC 306), 146m2 

Esta área aloja a Coleção de Pintura, alguma da pequena escultura de autor (Gliptoteca), e 

alguns objetos da coleção de desenho (grandes formatos). É necessária uma restruturação 

dos suportes e sustentação da tipologia de objetos de pintura – a sua suspensão na vertical, 

para uma boa conservação dos objetos e mais fácil acesso aos mesmos. Quanto à 

pequena escultura, esta encontra-se num compartimento no interior deste espaço, e 

existem poucos elementos deste núcleo da coleção. Nesta reserva é também o espaço de 

armazém para antigas molduras de pinturas da coleção, assim como para alguns 

dispositivos expositivos. Encontra-se com ambiente estável (22º de temperatura e 55% de 

humidade relativas) e está equipado com um sistema de alarme contra roubo e incêndio. 

      

• Reserva de Gessos – Pavilhão de Escultura da FBAUP (140 m2) 

Esta reserva como não apresenta condições favoráveis para o acondicionamento normal 

de uma gliptoteca, vai ser alvo de remodelação no sentido de melhorar: as variações de 

temperatura e a humidade relativa para o bom acondicionamento de gessos, que neste 

momento é demasiado elevada, o que os torna húmidos, causando a sua rápida 

deterioração; e o acondicionamento das esculturas e relevos, para não estarem em 

contacto direto com o chão ou paredes, e passem a ser utilizadas estruturas em madeira 

que possam servir de estantes e estrados.  

Informar	sobre	as	características	das	reservas	do	museu,	incluindo	a	existência	de	áreas	individualizadas	para	os	
diferentes	materiais	e	tipos	de	bens	culturais.	Indicar	o	tipo	de	mobiliário	e	equipamento	utilizado	nas	reservas.	
Mencionar	ainda	o	tipo	de	equipamento	de	monitorização	que	é	utilizado	nas	reservas.		
Escrever	máximo	de	900	caracteres		
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14. Segurança   
14.1. Plano de segurança 
 

O museu da FBAUP não possui neste momento um plano de segurança. Contudo, são aplicadas 

medidas genéricas de salvaguarda do acervo e de quem visita o museu. 

De acordo com o que foi dito, o acervo encontra-se sob vigilância durante o dia e com os 

alarmes ligados durante o período em que a faculdade se encontra encerrada.  Assim, estão 

implementados os seguintes procedimentos: 

 - controlo do acervo através da vigilância permanente dos objetos em exposição, os quais 

não poderão ser tocados ou manipulados; 

- presença permanente de vigias (aplica-se apenas ao pavilhão de exposições), os quais 

devem ter ausência autorizada somente quando devidamente substituídos; 

- controlo permanente das áreas de acesso ao público, em especial das salas de 

exposição; 

- vistoria do encerramento correto das portas e janelas após o horário de funcionamento do 

museu; 

- serviço de segurança por meio de instalação de alarmes; 

- prevenção e combate a incêndio, por meio de testes e operações periódicas, e da 

instalação de extintores e detetores de fumo, os quais são alvo de manutenção periódica;  

- formação da equipa de segurança, que devem estar preparados para agir 

preventivamente em caso de incêndio, roubos, danos e agressões pessoais; 

- uso de uniformes por parte dos vigilantes, visando a sua identificação imediata; 

- acesso pelos vigilantes dos telefones de emergência (polícia/pronto socorro/serviço de 

bombeiros: 112). 

Referir	a	existência	de	plano	de	segurança	do	museu,	não	sendo	necessário	o	envio.	O	plano	deve	ser	elaborado	
com	o	objetivo	de	garantir	a	prevenção	de	perigos	e	a	respetiva	neutralização.	Em	caso	da	sua	inexistência,	
justificar	a	situação.		
Escrever	máximo	de	450	caracteres		
 
	

14.2. Características do equipamento de segurança * 
	
	
O museu da FBAUP possui nos seus vários espaços sistemas de detecção e alarme contra 

incêndio e intrusão. No espaço pavilhão de exposições possui uma placa detecção de 

incêndio da marca Sinalux e o sistema Cirrus Pro 100 – Aspiring Fire Detector da marca Protec; 

possui ainda neste espaço dois sensores para detecção de intrusão da empresa inim 
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electronics. No resto dos espaços temos na Sala de Exposições oMuseu, no edifício principal, 

dois sensores para detecção de intrusão da mesma empresa, na reserva de Pintura apenas um 

sensor e outro sensor no gabinete do Técnico do museu.  

Indicar	as	características	do	equipamento	de	segurança	em	utilização	no	museu,	designadamente	equipamento	de	
deteção	e	alarme	contra	incêndio	e	intrusão.		
Escrever	máximo	de	900	caracteres		
 
	
	
14.3. Vigilância * 
	

O Museu beneficia atualmente, no que se refere aos espaços inseridos na FBAUP, de um sistema 

de vigilância da própria faculdade no que se refere aos acessos, já que a entrada/saída 

principal para o edifício é a mesmo que é usado pelos estudantes da faculdade e pelos 

visitantes do museu.  Há um segurança na entrada do edifício principal  durante o período de 

abertura da faculdade e museu. Para além disso, o  espaço pavilhão de exposições obriga a 

vigilância presencial no interior do mesmo, feita com recurso a funcionários da faculdade.  

Referir	a	existência	de	vigilância	presencial	e	a	existência	complementar	de	um	sistema	de	registo	de	imagens.	
Indicar	ainda	a	eventual	existência	de	equipamento	especial	de	vigilância,	como	detetores	de	metais	ou	aparelhos	
radiográficos	para	controlo	de	visitantes.		
Escrever	máximo	de	900	caracteres	
	
	
	
	

15. Interpretação e exposição  
15.1. Exposições  
 
A política de exposições do Museu da FBAUP contempla unicamente exposições temporárias.  

A última exposição temporária no Pavilhão de Exposições do Museu da FBAUP foi de um projeto 

da artista e ex aluna da Escola Superior de Belas Artes do Porto, Elvira Leite. A exposição com o 

título “Quem te ensinou? – Ninguém. Pena Ventosa 1977” decorreu entre 22 de Abril de 2016 a 

25 de Junho de 2016.  Esta exposição pretendeu revisitar o projeto de atividades de expressão 

criativa concebido e concretizado por Elvira Leite envolvendo os moradores do largo de Pena 

Ventosa, no Bairro da Sé, no Porto, no seguimento da extinção do SAAL em 1976. 

Durante cerca de um ano a rua tornou-se lugar de discussão de ideias, planeamento de 

atividades, demonstração de técnicas e finalmente espaço de atelier onde crianças de todas 

as idades concretizaram um plano, construído em diálogo, que integrou os seus interesses e 

propostas. A exposição organizou-se em núcleos de fotografias e diapositivos realizados por 

Elvira Leite, que documentam as diversas fases do projeto. As imagens revelam o pensamento 
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que o sustentou e testemunham o desenvolver da metodologia que se irá consolidar ao longo 

de uma vida dedicada à promoção de valores de democracia e de liberdade através de uma 

pedagogia orientada para o estímulo à expressão criativa individual e coletiva. 

A programação paralela incluía visitas guiadas à exposição pela responsável científica do 

Museu, Professora Lúcia Almeida Matos; uma conferência orientada pelo professor Mário Moura 

com o título: “O photo-book para crianças – um formato perdido?”; três dias de oficinas para 

crianças sob orientação de Susana Lourenço Marques e Samuel Silva, ambos assistentes na 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e Joana Nascimento, atualmente aluna do 

2º ano de Mestrado desta faculdade; e, por fim, com o encerramento da exposição, o 

lançamento de fascículo: “Quem te ensinou? – Ninguém”, com uma seleção de fotografias 

recuperadas pertencentes ao arquivo pessoal de Elvira Leite com edição de Pierrot le Fou.  

 

Esta exposição vai de encontro à vocação do Museu da FBAUP pois deu a conhecer à 

comunidade universitária e não universitária trabalhos de antigos estudantes.  

Indicar	a	data	de	conceção	e	execução	da	exposição	permanente	ou	de	longa	duração,	ou	a	data	da	sua	última	
renovação.	Descrever	sucintamente	a	última	exposição	temporária	realizada	no	museu,	incluindo	referências	ao	
título,	à	duração,	à	relação	com	a	vocação	do	museu,	ao	programa	de	atividades	complementares	e	ao	número	de	
visitantes.	Apresentar	um	exemplar	do	catálogo	da	última	exposição	realizada,	caso	exista,	bem	como	fotografias	
da	mesma	exposição,	em	anexo	ao	formulário	de	candidatura.		
Escrever	máximo	de	1350	caracteres		
 
	

15.2. Audiovisuais e multimédia 
	
	
O Museu da FBAUP apenas apresenta exposições temporárias. De acordo com a exposição em 

causa poderão ser utilizados conteúdos audiovisuais com entrevistas a artistas e curadores que 

acompanham essas mesmas exposições. 

	
Informar	sobre	a	utilização	de	equipamento	e	de	conteúdos	audiovisuais	e	multimédia	nas	exposições	
permanentes,	temporárias	e	itinerantes,	tais	como	quiosques	multimédia,	vídeos,	instalações	sonoras	ou	outros.	
Indicar	qual	a	relação	destes	produtos	com	os	programas	de	investigação,	com	o	plano	de	exposições	e	com	o	
plano	de	edições.		
Escrever	máximo	de	900	caracteres	
	
	

15.3. Divulgação 
	
 

As principais edições do museu publicadas nos últimos três anos foram as seguintes: 

- “Futuro Não Futuro”, 2013, catálogo da exposição final das licenciaturas da Faculdade 

de Belas Artes da Universidade do Porto com coordenação editorial de Miguel 

Carvalhais, Pedro Maia e Luís Nunes.  
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- “Pausa” -  2014, catálogo de uma exposição no Edifício Axa de Escultura, Gravura e 

Pintura, de alunos da FBAUP numa parceria entre a Interecycling e a Faculdade de Belas 

Artes do Porto . 

- No ano de 2015 não foram feitas publicações relevantes. 

- No início de 2016 iniciou-se a publicação de um caderno colecionável com formato 

estabilizado associado às exposições temporárias no espaço Pavilhão de Exposições. 

Conta com o Mecenato da White Studio para o design, e do Diário do Porto para a 

produção. 

 

Na divulgação das suas atividades o museu utiliza o canal digital, a internet, através do próprio 

site da Faculdade de Belas Artes do Porto, ou do site da Universidade do Porto e o próprio 

Facebook. Dependendo da exposição em causa, também poderá ser feita a distribuição de 

comunicados de imprensa pelos órgãos de comunicação social local e nacional. 

 
Referir	as	principais	edições	do	museu	publicadas	nos	três	anos	anteriores	à	apresentação	da	candidatura.	Indicar	
também	os	principais	instrumentos	de	divulgação	regularmente	utilizados	pelo	museu,	incluindo	a	menção	aos	
diversos	tipos	de	suporte	(papel,	eletrónico	ou	outros).		
Escrever	máximo	de	900	caracteres	
	

	
16. Educação 

16.1. Colaboração com o ensino 
 
	
O museu da FBAUP possui um protocolo com a junta de freguesia do Bonfim para os alunos das 

escolas primárias da freguesia que inclui visitas ao Museu da Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto, e oficinas na própria faculdade ou nas escolas .  
	
Indicar	quais	as	formas	regulares	de	colaboração	do	museu	com	as	escolas	para	efeitos	da	promoção	de	atividades	
educativas.	
Escrever	máximo	de	900	caracteres		
	
	

16.2. Tipos de público 
 

No âmbito dos seus projetos programáticos anuais de pesquisa e ação, o serviço educativo 

trabalha com os seguintes públicos: 

- 1ª Infância – educação pré-escolar 

- Crianças e jovens em contexto escolar – (todos os ciclos de ensino) 

Informar	sobre	os	diferentes	tipos	de	público	nas	atividades	educativas	habitualmente	realizadas	pelo	museu.		
Escrever	máximo	de	900	caracteres		
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III	RECURSOS	HUMANOS,	FINANCEIROS	E	INSTALAÇÕES		
	

17. Recursos humanos 
17.1. Direção do museu * 
	
	
A responsável científico do Museu da FBAUP, Professora Doutora Lúcia Almeida Matos, é 

doutorada em Ciências da Arte pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto sendo  

atualmente Professora Associada da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Iniciou 

as suas funções neste cargo em 2015, ano em que foram aprovados os novos estatutos para o 

Museu. No entanto, a responsável científico já exerceu as funções de diretora neste mesmo 

Museu entre os anos de 1996 e 2010.   

Informar	sobre	as	habilitações	do	diretor,	a	sua	situação	profissional,	incluindo	a	existência	e	preenchimento	de	
cargo	de	chefia	e	a	data	de	início	das	funções	de	direção.		
Escrever	máximo	de	450	caracteres	

 

17.2. Restante pessoal afeto ao museu 
	
	
Em termos de pessoal afeto ao museu da FBAUP, temos apenas o Técnico Superior do museu em 

regime de full time.  No entanto, o museu partilha outro pessoal ao serviço da FBAUP nas áreas 

de design, montagem, fotografia, informática, e segurança dos espaços. 

Relação	pessoal	
afeto	ao	museu	

Integrado	no	
quadro	do	
museu	da	
FBAUP?	

Funções	 Categoria	
profissional	

Vínculo	

Lúcia	Matos	 SIM	 Responsável	
Científico	

Professora	
Associada	

Museu	
FBAUP	

Luís	Pinto	 SIM	 Responsável	
Técnico	

Técnico	
Superior	

Museu	
FBAUP	

Tiago	Cruz	 NÃO	 Montagem	 Assistente	
Técnico	

FBAUP	

Márcia	Novais	 NÃO	 Design	 Técnico	
Superior	

FBAUP	

João	Lima	 NÃO	 Fotografia	 Técnico	
Superior	

FBAUP	

Patrícia	Almeida	 NÃO	 Vídeo	 Técnico	
Superior	

FBAUP	

Miguel	
Rodrigues/Mário	
Paulo	

NÃO	 Segurança	 	 	
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Apresentar	cópia	da	relação	de	todo	o	pessoal	afeto	ao	museu,	incluindo	o	pessoal	integrado	no	quadro	e	o	não	
integrado	no	quadro,	em	anexo	ao	formulário	de	candidatura.	Indicar	o	número	de	pessoas,	a	categoria	profissional	
de	cada	uma	e	o	respetivo	vínculo	ao	museu	ou	à	entidade	dotada	de	personalidade	jurídica	de	que	este	depende.	
Indicar	ainda	quais	as	funções	atribuídas	a	cada	funcionário	ou	a	cada	grupo	de	funcionários.		
Escrever	máximo	de	900	caracteres	
	

 

17.3. Aquisições de serviços externos 
	
	

O museu recorre a serviços externos, sobretudo para as áreas ligadas à manutenção dos 
edifícios e equipamentos, e do próprio jardim, onde se encontram parte das esculturas 
pertencentes ao acervo. O museu da FBAUP recorre assim a profissionais habilitados para 
verificarem os sistemas de alarme e detecção, a manutenção dos extintores para combate a 
incêndio e os sistemas de controlo e monitorização ambiental. 	

Caso	o	museu	recorra	regularmente	a	aquisições	de	serviços	externas,	indicar	quais	as	áreas	a	que	se	destinam	
esses	serviços.		
Escrever	máximo	de	450	caracteres		
	

	

17.4. Formação do pessoal afeto ao museu 
	
	
O Museu da FBAUP proporciona durante o ano ações de formação ao pessoal afeto ao museu, 

nomeadamente: 

- Programa Erasmus para Staff. 

- Workshops de Conservação. 

- Ações de formação dentro da Universidade do Porto ou com Instituições congéneres. 

No ano de 2015, o Técnico Superior do Museu frequentou uma ação de formação em 

comunicação, computação e estética na Universidade de Glasgow dentro do programa 

Erasmus+ Staff Training Mobility Funding. 

 
Informar	sobre	as	oportunidades	que	o	museu	disponibiliza	ao	pessoal	a	ele	afeto	para	a	frequência	de	acções	de	
formação	e	de	reciclagem	internas	e	externas,	bem	como	formação	académica	complementar.	Exemplificar	as	
acções	de	formação	frequentadas	pelo	pessoal	do	museu	no	ano	civil	anterior	ao	da	apresentação	da	candidatura.		
Escrever	máximo	de	900	caracteres		
	
	

17.5. Estruturas associativas  
	
	
O museu da FBAUP  não possui qualquer associação de amigos ou outra forma de colaboração 

sistemática da comunidade e dos públicos com o museu. 
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Indicar	a	existência	de	associação	de	amigos	ou	de	outra	forma	de	colaboração	sistemática	da	comunidade	e	dos	
públicos	com	o	museu.	Indicar	a	designação	da	associação,	a	existência	de	estatutos	e	o	tipo	de	atividades	
realizadas	no	seu	âmbito.		
Escrever	máximo	de	900	caracteres		
	
	

17.6. Voluntários 
	

	
O museu da FBAUP reconhece que esta é uma área a que se deverá mais dedicar no futuro. 

Não obstante, o Museu já facultou no passado esta oportunidade de prática profissional nas 

áreas da gestão da coleção (inventário de objetos; utilização de sistemas de organização da 

coleção, desde o inventário manual à utilização do programa In Arte Premium), e da 

investigação relativa aos projetos em decurso no Museu. 

No momento da apresentação da candidatura não existem voluntários ao serviço.  

	
No	caso	de	o	museu	recorrer	regularmente	ao	voluntariado,	indicar	o	número	de	voluntários	que	se	encontram	ao	
serviço	no	momento	da	apresentação	da	candidatura	e	as	tarefas	que	lhes	estão	atribuídas.		
Escrever	máximo	de	450	caracteres		
	
	

18. Recursos financeiros 
18.1. Orçamento * 
	
Apresentar,	em	anexo	ao	formulário	de	candidatura,	cópia	do	orçamento	do	museu	em	vigor	ou	cópia	do	extrato	
do	orçamento	da	entidade	dotada	de	personalidade	jurídica	de	que	o	museu	depende	nos	itens	ou	rubricas	às	
quais	estão	afetas	as	despesas	referentes	ao	museu.	
	

18.2. Mecenato cultural 
	
	
O Museu da FBAUP está neste momento em negociações com uma entidade no âmbito de uma 

proposta de mecenato cultural para os seguros das obras em exposição. No passado foram 

compradas algumas obras relevantes (Desenhos de Mestres Antigos) para o seu acervo num 

apoio prestado pela empresa Unicer, também sob a forma de mecenato cultural. Contudo, o 

Museu vai contanto, sobretudo, com apoios e patrocínios pontuais para as suas exposições 

temporárias. Mais recentemente, e desde o início de 2016, passou a ter o apoio das entidades 

White Studio e Diário do Porto para o design e produção das publicações dos cadernos que 

acompanham as exposições do Pavilhão de Exposições.  

	
Indicar	os	projetos	que	o	museu	tem	em	curso	que	são	objeto	de	apoio	através	do	mecenato	cultural.		
Indicar	a	eventual	existência	de	outro	tipo	de	apoios,	patrocínios	ou	subvenções	não	abrangidos	pelo	mecenato	
cultural.		
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Escrever	máximo	de	900	caracteres	
	
	

19. Instalações  
19.1. Áreas funcionais do museu * 
	
Apresentar	as	plantas	do(s)	edifício(s)	do	museu	com	discriminação	e	afetação	dos	espaços	(à	escala	1:100	ou	
1:200),	em	anexo	ao	formulário	de	candidatura.	Na	discriminação	dos	espaços	referir,	designadamente:	os	espaços	
de	acolhimento,	tais	como	receção,	bengaleiro,	casas	de	banho	públicas,	loja,	cafetaria,	restaurante,	áreas	de	
descanso,	jardim	ou	esplanada,	estacionamento,	ou	outros;	os	espaços	de	exposição	permanente	e	os	espaços	de	
exposições	temporárias	de	curta	e	longa	duração;	os	espaços	destinados	às	reservas	do	museu,	bem	como	os	
espaços	de	reservas	visitáveis,	caso	existam;	os	espaços	de	serviços	técnicos	e	administrativos,	tais	como	gabinete	
de	direção,	gabinetes	de	técnicos,	gabinetes	de	administrativos,	espaços	técnicos	de	apoio;	outros	espaços	
destinados	a	centro	de	documentação	ou	a	biblioteca,	ao	funcionamento	das	atividades	educativas,	ao	auditório	e	
à	oficina	de	conservação,	ou	outros.	Indicar	qual	a	área	total,	coberta	e	descoberta,	ocupada	pelo(s)	edifício(s)	do	
museu.		
Escrever	máximo	de	1350	caracteres	
 

 

19.2. Propriedade do Edifício * 
	
Os edifícios que compõem o Museu da FBAUP, como já foi referido nos pontos anteriores deste 

formulário, inserem-se nos edifícios pertencentes à Faculdade de Belas Artes da Universidade 

do Porto. O regime de propriedade é total, pois sobre cada edifício incorporado no solo recai 

apenas um direito de propriedade, que abrange as construções, o solo sobre o qual estão 

implantadas, e os terrenos que lhe servem de logradouro, sendo que no caso do museu da 

FBAUP o proprietário é a Universidade do Porto. 

Indicar	qual	o	regime	de	propriedade	do(s)	edifício(s)	do	museu.		
Escrever	máximo	de	450	caracteres		
 
	

19.3. Acessibilidades * 
	
	
	
O Museu da FBAUP possui as condições necessárias em termos de acessibilidade  para que as 

pessoas com deficiências de natureza fisiológica ou anatómica possam aceder aos seus 

espaços de exposição. A Sala de Exposições oMuseu situada no piso 2 do edifício central é 

possível aceder através de um elevador disponível e com a dimensão necessária para uma 

pessoa que tenha que se deslocar em cadeira de rodas. Também o Pavilhão de Exposições, 

uma construção térrea, tem uma porta de entrada com a dimensão necessária para permitir o 

acesso a deficientes conforme a lei. 	

Indicar	o	cumprimento	das	disposições	sobre	o	acesso	a	deficientes	constantes	da	Lei	n.º	9/89,	de	2	de	Maio,	do	
D.L.	n.º	123/97,	de	22	de	Maio	e	das	Resoluções	do	Conselho	de	Ministros	n.ºs	96/99	e	97/99,	de	26	de	Agosto	e	
110/2003,	de	12	de	Agosto.		
Escrever	máximo	de	900	caracteres	



      
 
   
                                                                

  
	

 
 73	

 

19.4. Restrições de acesso  
	
	
O museu não possui quaisquer restrições de acesso aos seus espaços públicos. 
	
Caso	o	museu	apresente	restrições	de	acesso	aos	seus	espaços	públicos,	como	barreiras	arquitetónicas	e	outros	
obstáculos,	justificar	essa	situação	e	indicar	o	previsível	calendário	de	resolução.	
Escrever	máximo	de	900	caracteres	–	12	Caracteres		
	
	
	
	

20. Estrutura orgânica e gestão de recursos 
20.1. Plano de atividades do museu  
	
Apresentar	cópia	do	plano	anual	de	atividades	que	se	encontra	em	vigor,	em	anexo	ao	formulário	de	candidatura.	
O	plano	anual	de	atividades	do	museu	deve	estar	em	consonância	com	a	sua	vocação	e	deve	fazer	menção	ao	plano	
expositivo,	ao	plano	editorial	e	ao	plano	de	atividades	educativas.	

 

20.2. Relatório de atividades 
	
Apresentar	cópia	do	relatório	de	atividades	referente	ao	ano	civil	anterior	ao	da	apresentação	da	candidatura,	em	
anexo	ao	formulário.	
	
 

20.3. Enquadramento orgânico * 
	
Apresentar	cópia	do	documento	orgânico	em	vigor,	em	anexo	ao	formulário	de	candidatura.	
As	entidades	públicas	e	privadas	de	que	dependam	museus	sem	personalidade	jurídica	devem	definir	claramente	o	
seu	enquadramento	orgânico.	Não	serão	consideradas	válidas	na	candidatura	à	credenciação	declarações	de	
intenção	de	enquadramento	orgânico	ainda	não	formalmente	aprovado.		
	

21. Regulamento * 
	
Apresentar	cópia	do	Regulamento	do	museu	em	anexo	ao	formulário	de	candidatura.	
O	Regulamento	do	museu	deve	contemplar	os	elementos	constantes	do	artigo	53.º	da	Lei	Quadro	dos	Museus	
Portugueses,	estar	em	vigor	à	data	de	apresentação	da	candidatura	e	ter	aprovação	formal	da	entidade	dotada	de	
personalidade	jurídica	de	que	o	museu	depende.	
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IV	ACESSO	PÚBLICO		
 

22. Horário de abertura * 
	
O museu da FBAUP possui três espaços de exposição. A Sala de Exposições oMuseu, que se 

situa no edifício central no segundo piso, possui o seguinte horário de abertura: segunda feira a 

sexta feira, das 10h às 13h e das 14h às 18h30, encontrando-se encerrado por norma aos fins de 

semana.  O pavilhão de exposições encontra-se aberto ao público de terça feira a sábado, das 

14h30 às 18h30, encerrando ao domingo e segunda-feira. Por fim, a galeria cozinha que se situa 

no piso 0 do edifício central tem o horário de abertura das 8h às 19h, de segunda a  sexta feira,  

estando encerrada aos fins de semana.  

O acesso às obras do acervo poderá ser feito por marcação prévia. 

Os meios de divulgação do horário são a internet: no próprio site da faculdade ou da 

Universidade do Porto quando são anunciadas as exposições, na imprensa escrita (jornais) e no 

próprio interior da faculdade nos cartazes de divulgação das exposições.  

	
Indicar	o	horário	de	abertura	do	museu	ao	público,	incluindo	todas	as	exceções	à	regra	geral	e	todos	os	dias	de	
encerramento.	Para	além	do	horário	do	museu,	indicar	outras	informações	contidas	na	sinalética	de	identificação	
exterior	do	museu.	Indicar	ainda	outros	meios	de	divulgação	do	horário,	nomeadamente	em	publicações,	na	
Internet,	ou	outros.		
Escrever	máximo	de	900	caracteres		
	
	

23. Sinalização  
	

	
	
Não existe qualquer sinalização urbana referente ao museu da FBAUP. Apenas existe no exterior 

do edifício do museu e da faculdade de belas artes uma tela (A 2.00 x L 0.80 m) com dupla 

face, a anunciar a exposição temporárias do museu associada ao pavilhão de exposições. 

Indicar	qual	a	sinalização	urbana	referente	ao	museu,	a	respetiva	localização	e	ainda	a	existência	de	outra	
sinalização	no	exterior	do	edifício	do	museu.		
Escrever	máximo	de	450	caracteres	 

 
24. Ingresso * 

	
	
O museu da FBAUP tem entrada gratuita para todos. 
	
Indicar	o	regime	de	ingresso	no	museu	e	respetivo	custo,	incluindo	todos	os	tipos	de	desconto	e	de	isenções,	bem	
como	os	períodos	de	frequência	gratuita	estabelecidos.		
Escrever	máximo	de	900	caracteres		
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25. Registo de visitantes *	

	

	
O museu da FBAUP não faz qualquer registo do seus visitantes. 
	
Indicar	qual	o	método	(informático	ou	manual)	que	o	museu	utiliza	para	registar	os	visitantes	e	os	utilizadores	de	
serviços,	tais	como	o	centro	de	documentação,	as	atividades	educativas,	o	auditório	e	as	reservas,	ou	outros.		
Escrever	máximo	de	450	caracteres		
	
	
	

26. Número de visitantes * 
	

	
Como foi referido no número anterior, o museu da FBAUP não faz qualquer registo do seus 
visitantes. No entanto e apesar de não haver estudos ou inquéritos feitos, estima-se que a 
distribuição do público é a seguinte: cerca de 80% correspondem a grupos escolares e 
comunidade académica, sendo que os restantes 20% correspondem a público interessado 
e/ou especialista em artes visuais. Estima-se que cerca de 5% do total do público é estrangeiro.  

Indicar	o	número	total	de	visitantes	e	de	outros	utilizadores	do	museu,	verificado	nos	três	anos	anteriores	ao	da	
apresentação	da	candidatura.		
Para	além	do	número	total,	mencionar	também,	quando	possível,	o	número	de	visitantes	por	cada	categoria,	como	
por	exemplo	o	número	de	visitantes	escolares	dos	diferentes	níveis	etários,	de	estrangeiros,	de	idosos,	de	
investigadores,	de	visitantes	com	necessidades	especiais,	ou	outros.	
Escrever	máximo	de	900	caracteres		
 
	
	

27. Estudos de públicos  
	

	
Na sequência do que foi dito nos números anteriores, o museu da FBAUP ao não ter registos do 

público também não leva a cabo qualquer estudo deste mesmo público.   

Indicar	os	estudos	de	público	e	de	avaliação	que	o	museu	realiza,	destinados	a	melhorar	a	qualidade	do	seu	
funcionamento	e	a	atender	às	necessidades	dos	visitantes.	Indicar	também	a	eventual	colaboração	com	outras	
entidades	e	a	divulgação	dos	estudos	efetuados.		
Escrever	máximo	de	900	caracteres		
 

	
	

28. Acesso às reservas 
	
 
As condições de acesso às coleções do Museu da FBAUP vem descrito no próprio regulamento 

do Museu. Assim, esse acesso será facultado nas seguintes situações:  
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• para realização de teses de mestrado e doutoramento;    

• para realização de relatórios de pós-graduação;    

• para realização de trabalhos académicos no âmbito da licenciatura;    

• para publicação de livros, artigos de revista e de jornais;    

• mostra aos alunos da FBAUP, no âmbito dos conteúdos   programáticos.    

Os interessados deverão fazer o pedido por escrito, dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo. 

Após o seu despacho para o Museu, caberá ao Técnico Superior, saber qual o estado de 

conservação das peças, se estão emprestadas ou vão ser brevemente e se já estão a ser 

estudadas, para que o Dirigente possa avaliar o pedido e dar o seu parecer, viabilizando ou 

não a acessibilidade.   Em qualquer uma das situações, será exigido um exemplar do trabalho, 

no caso das teses, relatórios e trabalhos de licenciatura serão aceites fotocópias. 

  Relativamente aos trabalhos académicos, realizados no âmbito da licenciatura, os professores 

da(s) disciplina(s) em causa deverá(ão) responsabilizar-se pelos trabalhos dos alunos, quer pelo 

estudo no local, quer pelos resultados escritos. Quanto aos restantes, o Museu reserva-se o 

direito de solicitar informações.   As coleções são estudadas no espaço do Museu, com o 

acompanhamento do Técnico Superior e, no caso dos trabalhos de licenciatura poderá ser 

requisitado a   presença do professor responsável. Quanto à reprodução fotográfica, o pedido 

deverá ser feito por escrito, igualmente dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo, na mesma 

altura que o pedido de acesso às coleções. Relativamente aos alunos da FBAUP, o acesso às 

coleções será permitido mediante requerimento do professor da disciplina, que deverá fazê-lo 

no mínimo com duas semanas de antecedência.  

Indicar	as	condições	em	que	o	museu	promove	o	acesso	aos	bens	culturais	em	reserva	e	à	documentação	que	lhe	
está	associada,	sempre	que	as	condições	de	conservação	e	de	segurança	o	permitam.		
Escrever	máximo	de	450	caracteres		
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



      
 
   
                                                                

  
	

 
 77	

	
V	REFLEXÃO	FINAL	
	
Apreciação	global	do	museu,	a	elaborar	pelo	respetivo	diretor.	
Referir	o	cumprimento	da	vocação	e	dos	objetivos	do	museu	e	das	respetivas	funções	museológicas,	tendo	em	
conta	o	conhecimento	que	possui	sobre	a	instituição	candidata.	Neste	cômputo	geral	devem	igualmente	ser	
mencionados	os	principais	problemas	e	as	necessidades	do	museu	para	cumprir	cabalmente	a	sua	vocação.		
Escrever	máximo	de	1800	caracteres	
	
	
	
VI	DECLARAÇÃO	DE	COMPROMISSO	
	
Preencher	e	assinar	uma	declaração	de	compromisso.	As	assinaturas	devem	ser	acompanhadas	de	carimbo	ou	selo	branco	em	uso	no	museu	ou	
na	entidade	de	que	depende.	
	

Sugestão	de	minuta	da	declaração	de	compromisso:	
	
	
Declaro	que	todas	as	informações	prestadas	nos	elementos	constantes	da	presente	candidatura	
à	credenciação	do	Museu	…	correspondem	à	verdade,	não	tendo	sido	omitido	nenhum	facto	
relevante	para	a	sua	apreciação.	
	
(Local	e	data)	
Nome	do	responsável	máximo	da	entidade	de	que	depende	o	museu:	
…	(nome	e	assinatura)	
Nome	do	diretor	do	museu:	
…	(nome	e	assinatura)	
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Anexo	II	do	Despacho	Normativo	n.3/2006	
Documentação	obrigatória	a	anexar	ao	formulário	de	candidatura:	
	
Documento	Fundador:	

1-	Cópia	do	documento	fundador		
Inventário:	

2-	Cópia	de	três	fichas	de	inventário,	incluindo	registo	fotográfico	
Normas	de	conservação	preventiva:	

3-	Cópia	das	normas	e	procedimentos	de	conservação	preventiva	adotadas	pelo	museu		
Monitorização	das	condições	de	conservação:	

4-		Cópia	de	registo	atualizado	dos	níveis	de	humidade	relativa	efetuado	por	termohigrógrafo	ou	
datalogger		
Última	exposição:	

5-	Duas	fotos	da	última	exposição	realizada	e	respetivo	catálogo	(quando	existente)		
Relação	do	pessoal	afeto	ao	museu:	

6-	Relação	do	pessoal	afeto	ao	museu	no	ano	civil	da	apresentação	da	candidatura		
Orçamento:	

7-	Cópia	do	orçamento	anual	do	museu	ou	do	extrato	do	orçamento	da	entidade	de	que	este	depende	
referente	ao	seu	funcionamento	e	atividades,	em	vigor	no	ano	civil	da	apresentação	da	candidatura		

Instalações:	
8-	Cópia	das	plantas	do	museu.	Devem	ser	enviadas	apenas	e	especificamente	as	plantas	dos	edifícios	do	
museu,	com	discriminação	e	afetação	dos	espaços	(à	escala	de	1:100	ou	de	1:200)		

Plano	de	atividades:	
9-	Cópia	do	plano	anual	de	atividades	em	vigor	no	ano	civil	da	apresentação	da	candidatura		

Relatório	de	atividades:	
10-	Cópia	do	relatório	anual	de	atividades	referente	ao	ano	anterior	ao	da	apresentação	da	candidatura		

Documento	orgânico:	
11-	Cópia	do	documento	de	enquadramento	orgânico	do	museu		

Regulamento	do	museu:	
	 12-	Cópia	do	regulamento	do	museu		
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I. Caracterização	
	
	
	

I.1.	Espaços	museológicos	
	

Os	espaços	expositivos	sob	a	tutela	direta	do	Museu	da	Faculdade	de	Belas	Artes	da	
Universidade	do	Porto	(FBAUP)	encontram-se	nas	instalações	da	própria	Faculdade	de	Belas	
Artes	do	Porto	situada	na	Avenida	Rodrigues	de	Freitas,	265,	4049-021	Porto.	

Assim,	as	salas	de	exposições	encontram-se	divididas	da	seguinte	forma:	

	 Edifício	 Localização	 Área	
Sala	de	Exposições	
oMuseu	

FBAUP	 Edifício	Central,	Piso	
2,	Sala	204	

Galeria:	229m2	
Terraço:	162	m2	

Pavilhão	de	
Exposições	

FBAUP	 Pavilhão	de	
Exposições	

280	m2	

Galeria	Cozinha	 FBAUP	 Edifício	Central,	Piso	
0,	Sala	120	

18m2	

	
	

I.1.1.	Localização	
	
As	salas	de	exposições	a	que	se	refere	o	edifício	da	Faculdade	de	Belas	Artes	do	Porto	
situam-se	na	Avenida	Rodrigues	de	Freitas	com	o	número	265	no	concelho	e	distrito	do	
Porto.		

• A	Sala	de	exposições	oMuseu,	situa-se	no	Piso	2	do	Edifício	Central	da	Faculdade	de	
Belas	Artes	da	Universidade	do	Porto.	O	acesso	é	feito	através	de	escadas	ou	
elevador	do	lado	direito	da	entrada	principal.	Este	espaço	destina-se	a	exposições	de	
características	curriculares	(Ciclos	de	Estudo	e	Subunidades	Orgânicas);	exposições	
com	objetos	da	coleção	e	produção	artística	atual;	projetos	expositivos	externos	à	
instituição;	e	ainda	a	exposição	de	artistas	nossos	contemporâneos	cujo	trabalho	
seja	de	interesse	para	os	estudantes	da	faculdade.		

• O	Pavilhão	de	Exposições,	alvo	de	renovações	no	ano	de	2015,	situa-se	do	lado	
esquerdo	do	Edifício	Central.	O	acesso	é	feito	através	do	jardim,	sendo	o	segundo	
edifício	do	lado	esquerdo.	Este	é	um	lugar	de	apresentação	do	acervo	do	Museu,	do	
trabalho	de	estudantes	da	FBAUP,	e	de	produção	artística	propiciadora	de	
construção	de	pensamento	e	debate	crítico.		

• A	Galeria	Cozinha,	situa-se	no	Piso	0	do	Edifício	Central	e	está	localizado	do	lado	
direito	da	entrada	principal	numa	sala	contígua	ao	bar	da	faculdade.	Aqui	são	
realizadas	exposições	promovidas	pelos	estudantes	do	1º	e	2º	Ciclos	de	Estudo,	ou	
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então	projetos	expositivos	associados	à	exposição	que	se	encontra	patente	na	
Galeria	do	Museu.		

O	espaço	envolvente	à	Faculdade	de	Belas	Artes	do	Porto	é	ocupado	por	casas	de	habitação,	
pequeno	comércio,	muito	próximo	do	jardim	de	S.	Lázaro	e	da	Biblioteca	Municipal.	É	
localizado	a	Sudeste	do	centro	da	cidade,	mas	não	muito	distante	deste.	O	centro	da	cidade	
é	ocupado	sobretudo	por	comércio	e	muito	próximo	de	importantes	pontos	turísticos	como	
a	torre	dos	Clérigos,	livraria	Lello	e	igreja	do	Carmo.					
Tem	boa	acessibilidade,	por	metro	ou	autocarro.	
	
As	reservas	de	Pintura,	Desenho	e	Gravura	estão	situadas,	na	sua	grande	maioria,	no	Piso	2	
do	Edifício	Central	junto	à	Sala	de	Exposições,	oMuseu.	O	acesso	é	feito	através	de	escadas	
ou	elevador	do	lado	direito	da	entrada	principal.	As	reservas	de	escultura	estão,	na	sua	
grande	maioria,	no	Pavilhão	de	Escultura	e	Pavilhão	Sul,	ambos	dentro	das	instalações	da	
Faculdade	e	em	direção	Sul	do	Pavilhão	de	Exposições.	
	
	

I.1.2.	Clima	
	
	A	cidade	do	Porto	situa-se	no	litoral	a	Noroeste	de	Portugal.	Tem	um	clima	mediterrânico	
do	tipo	Csb	(clima	temperado	com	verão	seco	e	suave)	de	acordo	com	a	classificação	
climática	de	Köppen-Geiger.	As	temperaturas	no	Inverno	podem	variar	entre	os	5	°C	e	os	
14	°C,	raramente	descendo	abaixo	dos	0	°C.	No	Verão	as	temperaturas	variam	entre	os	15	°C	
e	os	25	°C,	podendo	ocasionalmente	atingir	ou	mesmo	ultrapassar	os	35	°C	nos	meses	de	
Julho	ou	Agosto.	Devido	à	sua	situação	geográfica,	períodos	mais	frescos	e	com	precipitação	
podem	ser	comuns	durante	o	Verão	em	anos	mais	húmidos.	A	baixa	amplitude	térmica	
deve-se	à	proximidade	do	oceano	e	à	presença	da	corrente	quente	do	Golfo.	A	precipitação	
pode	variar	entre	mínimos	de	20,4mm	em	Julho	ou	Agosto	e	máximos	de	181mm	nos	meses	
de	Dezembro	e	Janeiro1	.	

	
	

I.1.3.	Edifício	e	estado	de	conservação		
	
As	atuais	instalações	do	museu	da	FBAUP	devem-se	à	transferência	da	Escola,	no	ano	de	
1937,	para	a	Casa	da	Família	Forbes	(Casa	dos	Braguinhas),	na	Avenida	Rodrigues	de	Freitas.	
Todo	o	conjunto	edificado	e	jardim	foi	considerado	Monumento	de	Interesse	Público	pela	
Direção	Geral	do	Património	Cultural,	segundo	o	Diário	da	República,	2ª	série	–	Nº67	–	5	de	
abril	de	2013.	A	fachada	principal	do	edifício	é	virada	a	Norte	e	ao	longo	da	década	de	50	do	
século	XX	foram	construídos	mais	quatro	pavilhões.	Foram	feitas	obras	de	adaptação	no	
edifício	e	construídos	pavilhões	nos	terrenos	anexos	para	a	instalação	de	todas	as	aulas.	
																																																								
1	https://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/1981-2010/014/	
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Com	base	em	notícias	da	altura,	o	sótão	terá	sido	o	espaço	destinado	para	a	Coleção	logo	
em	1937.		

I.1.3.1.	Casa	dos	Braguinhas	

O	Edifício	Central,	também	chamado	Casa	dos	Braguinhas	(antiga	Casa	de	São	Lázaro),	
palacete	de	linguagem	erudita	Neo-clássica,	terminado	em	1873,	foi	sujeito	em	1957	/	1958	
a	um	projeto	de	recuperação	e	ampliação	com	a	construção	da	Aula	Máxima	pelos	Serviços	
de	Construção	e	Conservação	da	Reitoria	e	Serviços	Centrais	da	Universidade	do	Porto	da	
autoria	de	Octávio	Lixa	Felgueiras.	Este	projeto	apresentou	a	reformulação	da	escadaria	e	
átrio	interior,	a	criação	de	um	novo	volume	a	sul	correspondente	ao	auditório	(Aula	
Máxima),	bem	como	a	remodelação	das	águas	furtadas	com	a	criação	de	espaço	para	
exposições	e	museu.Nos	anos	de	1961	e	1962,	os	Serviços	de	Construção	e	de	Conservação	
da	Reitoria	e	Serviços	Centrais	da	Universidade	do	Porto	completam	as	obras	de	
conservação	do	edifício	principal.		

Na	época	de	1980	a	parte	inferior	do	volume	em	consola	do	auditório	é	encerrado	com	
caixilharias,	um	projeto	de	Alcino	Soutinho.	

Este	edifício	constitui-se	como	uma	estrutura	mista	que	apresenta	paredes	perimetrais	em	
alvenaria	com	cerca	de	80	cm	nos	pisos	0	e	1	e	paredes	de	37	cm	no	piso	2	correspondente	
ao	museu	resultante	do	projeto	de	ampliação	de	1957-1958.	De	acordo	com	o	parecer	
preliminar	do	Prof.	Engº	Vasco	Peixoto	Freitas,	foram	feitas	as	seguintes	medidas	de	
correção	no	ano	de	2010:	

• Coberturas:		

Na	sequência	da	intervenção	de	reabilitação	realizada	nos	anos	50,	a	cobertura	em	telhado	
apresentava	situações	distintas.		

Cobertura	inclinada	com	revestimento	em	telha	cerâmica:	

a)	na	zona	central	do	museu	o	revestimento	em	telha	cerâmica	da	cobertura	encontrava-se	
apoiado	 numa	 estrutura	 em	 ripado	 de	madeira.	 Nesta	 cobertura	 foi	 aplicado	 isolamento	
térmico	 sobre	 o	 revestimento	 de	 teto	 constituído	 por	 placas	 rígidas	 de	 lã	 mineral	 com	
massa	 volúmica	 mínima	 de	 50kg/m3	 com	 100	 mm	 de	 espessura,	 aplicadas	 de	 forma	
contínua;	

b)	nas	águas	furtadas	laterais	(reservas)	encontrava-se	uma	laje	de	betão	com	cerca	de	15	
cm,	sobre	a	qual	foi	aplicado	ripado,	subtelha	e	telha	cerâmica	do	tipo	Marselha.	

Nesta	 cobertura	 aplicou-se	uma	 camada	de	 isolamento	 térmico	pelo	 exterior	 na	 vertente	
inclinada,	 constituída	 por	 poliestireno	 extrudido	 com	 100	mm	 de	 espessura,	 aplicado	 de	
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forma	 contínua.	 Sobre	 a	 laje	 de	 betão	 aplicou-se	 uma	 tela	 betuminosa	APP,	 devendo	 ser	
garantida	a	sua	continuidade	e	o	adequado	remate	com	os	elementos	envolventes.		

A	 ventilação	 do	 espaço	 de	 ar	 entre	 a	 telha	 e	 o	 suporte	 deve	 ser	 garantida.	 Para	 isso,	
procedeu-se	à	aplicação	de	 telhas	de	ventilação	pontuais,	 ao	nível	da	base	e	do	 topo	das	
vertentes.	

o Cobertura	em	terraço	acessível:	

Na	zona	do	auditório	a	cobertura	plana	é	do	tipo	cobertura	“invertida”	com	revestimento	
em	 lajetas	 de	 lioz	 aplicadas	 sobre	 camada	de	 isolamento	 térmico	 e	 sobre	 um	 sistema	de	
impermeabilização	 que	 se	 admite	 composto	 por	 telas	 betuminosas.	 Procedeu-se	 à	
substituição	 do	 sistema	 de	 impermeabilização	 e	 o	 reforço	 da	 camada	 de	 isolamento	
térmico,	através	da	aplicação	de	placas	de	poliestireno	extrudido	com	80	mm	de	espessura.		

 

• Fachadas		

As	características	deste	edifício,	que	na	sua	fachada	principal	e	 laterais	apresenta	paredes	
de	alvenaria	de	pedra	com	cerca	de	60	cm	de	espessura,	implica	que	embora	o	isolamento	
térmico	 pelo	 exterior	 fosse	 recomendável,	 não	 foi	 possível	 a	 sua	 aplicação	 tendo	 em	
atenção	as	características	históricas	e	patrimoniais	das	fachadas.	

Procedeu-se	ainda	à	substituição	de	rebocos	existentes	feitos	à	base	de	cimento	por	novos	
rebocos	à	base	de	cal	e	a	aplicação	de	tinta	de	silicato	para	permitir	que	a	parede	possa	
realizar	trocas	de	vapor	de	água	com	o	exterior.	A	escolha	destes	rebocos	foi	consequente	
das	análises	químicas	e	micro-estruturais	das	argamassas	de	assentamento	para	
confirmação	das	composições	compatíveis.	

• Vãos	envidraçados	

Na	fachada	principal	do	edifício,	recuperou-se	a	caixilharia	original	em	madeira	dado	o	seu	
valor	estético	e	histórico,	com	recurso	a	próteses	pontuais	para	reintegração	de	zonas	
danificadas,	redução	de	índices	de	deterioração	e	diminuição	das	frinchas	e	consequentes	
entradas	de	ar.	

Nas	fachadas	laterais	que	apresentam	caixilharias	de	valor	estético	inferior	e	muito	
alteradas	por	intervenções	ao	longo	do	tempo,	procedeu-se	à	substituição	integral	das	
caixilharias	de	madeira	com	aplicação	de	vidro	duplo,	mantendo,	no	entanto,	todas	as	
guarnições	exteriores	e	interiores	que	se	encontrem	em	bom	estado.	Em	termos	de	
proteção	solar,	foram	aplicadas	proteções	solares	interiores	translúcidas.	
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I.1.3.2.	Pavilhão	de	Exposições	

O	edifício	a	que	corresponde	o	Pavilhão	de	Exposições	foi	inicialmente	inaugurado	em	1954	
e	concebido	pelo	arquiteto	Manuel	Lima	Fernandes	de	Sá.	Apesar	de	ser	uma	unidade	
autónoma,	este	articula-se	com	o	Pavilhão	de	Arquitetura	num	único	projeto	de	duas	
estruturas	fisicamente	associadas	por	uma	pala	curva	e	um	espaço	exterior	arborizado	e	
visualmente	conectadas,	através	de	amplas	superfícies	envidraçadas,	por	um	contínuo	
cromático	de	paredes	interiores	e	muro	exterior.	À	semelhança	dos	restantes	edifícios	deste	
conjunto,	o	Pavilhão	de	Exposições	segue	um	típico	programa	moderno	e	funcional.	Trata-se	
de	uma	sala	espaçosa	de	um	único	piso	com	cerca	de	280	m2	de	superfície	e	4,50	m	de	
altura,	com	luz	natural	proveniente	de	ampla	janela	na	parede	norte	e	de	cobertura	
envidraçada	ao	longo	de	toda	a	galeria,	controlada	por	um	sistema	de	lâminas	ajustáveis.	O	
pavilhão	foi	sujeito	a	um	plano	de	reabilitação	em	2014,	tendo	o	mesmo	sido	concluído	em	
2015	pela	equipa	de	arquitetos	Carlos	Guimarães	e	Luís	Soares	Carneiro	(CG+LSC,	
Arquitetos),	após	o	seu	interior	ter	sido	desfigurado	durante	várias	décadas	com	a	divisão	
deste	espaço	em	salas	de	aula,	em	consequência	do	aumento	do	número	de	estudantes,	e	
pela	diversificação	das	áreas	de	formação	artística.								

• Intervenções:		

A	primeira	medida	foi	retirar	todas	as	construções	abusivas	que	existiam	no	seu	interior,	o	
mesmo	acontecendo	com	todo	o	pavimento,	pois	que	a	base	em	que	ele	assentava	tinha	
problemas	de	humidade	que	importava	sanar	por	completo,	até	porque	seria	a	utilização	de	
um	novo	pavimento	em	madeira,	à	semelhança	do	que	existia	originalmente.		

Foi	reconstruído	o	teto	falso,	com	recurso	a	asnas	secundárias,	dado	que	não	foi	tido	por	
adequado	pendurar	este	elemento	(que	vai	suportar	ventilação,	iluminação	geral	e	
projetores)	das	asnas	de	coberturas	existentes,	que	foram	alteradas	nas	obras	dos	anos	
oitenta	e	que	foram	sujeitas	a	maiores	cargas	pelo	melhoramento	da	cobertura.		

O	novo	teto	falso	passa	a	ter,	na	sua	parte	central,	cinco	rasgos	separados	por	septos	de	
menor	dimensão	que	deixarão	passar	a	luz	que	vem	da	cobertura,	e	partes	lisas	laterais	com	
material	absorvente	acústico.	Em	quatro	alinhamentos	(dois	dos	quais	nas	lâminas	em	gesso	
cartonado	que	separam	os	rasgos)	foram	previstas	calhas	para	a	colocação	de	projetores.	A	
iluminação	geral	é	assegurada	por	quatro	linhas	de	armaduras	fluorescentes,	com	
especificações	de	máxima	restituição	da	cor	natural.		

A	porta	de	entrada	para	o	pavilhão	foi	recuperada	e	mantida,	mas,	por	razões	de	segurança,	
alterada	para	permitir	a	sua	abertura	para	o	exterior.	O	vão	envidraçado	foi	reconstruído	
em	madeira,	passando	os	vidros	a	serem	duplos.	Foi	construído	um	novo	vão,	muito	
discreto,	aberto	no	canto	sudeste,	permitindo	aceder	a	um	anexo	existente,	por	onde	não	
só	se	poderá	sair	em	situação	de	emergência	para	o	exterior,	mas	onde	também	existirão	
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lavatórios,	além	de	servir	de	espaço	de	apoio.		

Todas	as	paredes	do	pavilhão	possuem,	na	sua	base,	um	rodapé	técnico	onde	existem	
calhas	com	tomadas	de	energia	e	acessos	a	redes	de	dados,	dado	que	as	exposições	podem	
assumir	aspetos	e	modos	muito	variados.	Sobre	este	rodapé	acessível,	existe	um	forro	de	
parede	em	gesso	cartonado,	duplo,	sobre	o	qual	poderão	ser	afixados,	diretamente,	
elementos	expositivos,	independentemente	de	existir	uma	barra	de	suspensão	junto	ao	teto	
ao	longo	de	todo	o	pavilhão.			

Na	cobertura	foi	mantido	o	que	restava	do	sistema	original	de	volets	de	controle	de	luz	
exterior,	com	o	respetivo	mecanismo	revisto	e	posto	a	funcionar,	razão	suplementar	pela	
qual	foi	mantido	o	que	resta	das	asnas	originais.	Mas,	como	a	sua	função	térmica	—	dado	
que	se	localizam	no	interior	—	é	escassa,	sobre	a	claraboia	existente	(que	ocupa	boa	parte	
da	cobertura)	foi	prevista	não	só	uma	nova	caixilharia	com	sistema	de	rutura	térmica,	mas	
também	um	sistema	de	telas	motorizadas	que	permite,	além	de	controlar	a	luz	em	excesso,	
sombrear	as	claraboias	e	evitar	o	excessivo	aquecimento	do	pavilhão	de	forma	natural.		

Independentemente	das	medidas	passivas,	entre	as	quais	o	isolamento	das	coberturas,	em	
termos	de	controle	ambiental	foi	prevista	a	existência	de	um	sistema	VRV	(volume	de	
refrigerante	variável),		de	elevado	rendimento,	que	aquecerá	o	ar	interior	no	inverno,	tal	
como	o	poderá	arrefecer	no	verão,	mas	que	garante	igualmente	a	ventilação	necessária.	
Adicionalmente,	foram	colocadas	grelhas	simples,	motorizadas,	para	assegurar	a	ventilação	
natural	da	cobertura.		

No	exterior,	as	caldeiras	foram	substituídas	e	escondidas	por	pequenas	platibandas,	tal	
como	eram	originalmente;	a	reconstituição	de	rufos,	a	reposição	de	rebocos	e	limpeza	de	
cantarias,	incluindo	a	estátua	suspensa	na	parede	do	lado	oeste.		

As	únicas	alterações	visíveis	ao	edifício	original	são	o	ligeiro	alteamento	da	claraboia	para	
garantir	ventilação	natural,	e	uma	saída	de	ventilação	no	canto	sudeste	do	telhado,	o	mais	
escondido,	para	adequada	renovação	de	ar.		

Como	nota	final	a	remodelação	do	Pavilhão	de	Exposições	repôs	o	essencial	da	ambiência	e	
imagem	original	da	construção,	e	isso	foi	uma	intenção	essencial.	Mas	também	faz	um	
importante	upgrade	das	suas	possibilidades	funcionais	e	um	acréscimo	de	conforto,	
segurança	e	qualidade	geral,	devolvendo	à	FBAUP	o	uso	de	um	espaço	onde	poderá	realizar	
múltiplos	eventos.	
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I.2.	Acervo	
	

I.2.1.	Coleções	

A	Coleção	do	museu	da	FBAUP	integra	as	seguintes	subcoleções:	Desenho,	Escultura,	
Fotografia,	Gravura	e	Pintura.	Mais	recentemente	o	Museu	da	FBAUP	tem	vindo	a	
incorporar	na	sua	coleção	Vídeo	e	Instalação.	A	Coleção	contempla	obras	que	remontam	ao	
final	do	século	XV	como	no	caso	do	Desenho	e	da	Gravura	Antiga	até	aos	dias	de	hoje.	

O	acervo	do	Museu	é	assim	composto	essencialmente	por	trabalhos	elaborados	durante	o	
período	de	aprendizagem	e	formação	dos	artistas,	pois	desde	a	criação	da	Academia	de	
Belas	Artes,	que	as	obras	dignas	de	mérito	e	as	melhores	dos	pensionistas,	eram	pertença	
sua.	Um	número	considerável	das	provas	de	concurso	e	docentes	com	vista	ao	ingresso	na	
instituição	de	ensino	ou	ao	avanço	na	carreira	integraram	o	acervo	do	Museu	a	que	se	
juntaram	algumas	doações	e	aquisições.	

A		própria	faculdade	de	belas	artes	do	Porto	possui	também	um	acervo	documental	–	
Arquivo	-		com	alguma	relevância	na	história	da	academia		que,	apesar	de	ser	um	serviço	
autónomo,	é	articulado	com		o	serviço	do	museu.	

	

I.2.2.	Localização	

As	obras	da	coleção	do	museu	da	FBAUP	encontram-se,	na	sua	grande	maioria	no	espaço	
dedicado	às	reservas	no	Piso	2,	ou	águas	furtadas,	do	Edifício	Central	da	FBAUP.	A	
subcolecção	de	esculturas	está	na	sua	maioria	localizada	no	Pavilhão	de	Escultura.	

Ao	longo	dos	anos	a	FBAUP	foi	exibindo	os	objetos	de	arte	da	coleção	ao	público	em	geral	e	
comunidade	académica,	expondo-os	em	locais	estratégicos	de	passagem	ou	de	convívio.	
Temos	como	exemplo	as	esculturas	presentes	em	espaços	públicos	de	acesso	livre	nos	
jardins	da	própria	FBAUP,	e	as	esculturas	instaladas	no	Pavilhão	de	Escultura	ou	então	no	
Pavilhão	Sul,	espaços	de	trabalho	e	interditos	a	pessoas	estranhas	ao	serviço	de	
funcionamento	da	FBAUP.	Algumas	pinturas	e	esculturas	encontram-se	ainda	em	espaços	
de	circulação	restrita	como	nas	salas	de	reuniões,	biblioteca,	e	gabinetes	do	Edifício	Central	
da	FBAUP.	Há	também	um	conjunto	de	objetos	pertencentes	ao	acervo	da	coleção	que	são	
utilizados	pelos	docentes	no	apoio	às	aulas	(sobretudo	as	esculturas).		

Não	existindo	atualmente	uma	exposição	da	coleção	permanente,	as	obras	do	acervo	
encontram-se	na	sua	grande	maioria	nos	espaços	dedicados	às	reservas,	com	a	exceção	
daquelas	que	são	cedidas	temporariamente	para	exposições	a	entidades	externas	à	
instituição	e	alguma	que	se	encontram	em	depósito	no	Museu	Nacional	Soares	dos	Reis	
(MNSR).	
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Ainda	a	nível	externo,	cerca	de	10	obras	(pintura,	desenho,	gravura)	estão	atualmente	
expostas	no	CUP	–	Centro	Universitário	do	Porto;	e	cerca	de	12	objetos	pertencentes	à	
coleção	encontram-se	expostos	na	Reitoria	da	Universidade	do	Porto.	

	

Tipologia	dos	Objetos	 Número	de	
objetos*	

Desenhos	
				Mestres	Antigos	(sec.	XVI	a	XVIII)	
						Projeto	Atlas	(desenhos	recentes)		

1730	
		111	
3783	

Gravura	Antiga	(sec.	XVI	a	XIX)	 3000	

Pintura		(sec.	XIX	até	hoje)	 932	

Escultura	 451	

Instalação	 5	

Fotografia	(fotografia	documental	de	
exposição)	

173	

Total	 10.074	

*Com	referência	ao	ano	de	2015	
	

	
I.2.3.	Estado	de	conservação	

De	um	modo	geral,	o	estado	de	conservação	classifica-se	como	sendo	razoável.	A	coleção	de	
desenho	e	pintura	encontra-se	em	bom	estado	de	conservação,	sendo	que	a	coleção	de	
escultura	em	gesso	é	a	que	inspira	mais	cuidados	dado	o	nível	de	deterioração	que	
apresentam	os	objetos,	assim	como	as		insuficientes	condições	de	acondicionamento	para	a	
boa	preservação	destes.	
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I.3.	Áreas	e	equipamentos	
	

Os	espaços	existentes	referentes	ao	museu	em	termos	de	áreas	expositivas,	reservas	e	
espaços	públicos	estão	em	estreita	conexão	com	os	espaços	da	própria	Faculdade	de	Belas	
Artes.	No	edifício	central	onde	estão	instalados	os	serviços	administrativos,	bar,		auditório,	
salas	dos	órgãos	de	gestão,	e	biblioteca	daquela	faculdade	também	se	encontram	duas	das	
salas	de	exposições,	as	reservas	de	desenho	e	pintura,	assim	como	o	gabinete	do	técnico	do	
museu.	À	exceção	da	galeria	Cozinha	que	se	encontra	junto	ao	bar	no	Piso	0,	as	restantes	
áreas	referentes	ao	museu	situam-se	isoladas	no	piso	2	do	mesmo	edifício.	O	Pavilhão	de	
Exposições	é	um	dos	quatro	pavilhões	que	foram	sendo	construídos	ao	longo	do	terreno	
onde	se	insere	a	faculdade,	e	a	reserva	de	escultura	está	inserida	o	pavilhão	de	escultura	
onde	decorrem	aulas	de	escultura	desta	faculdade.	O	jardim	que	atravessa	o	terreno	
também	alberga	uma	boa	parte	das	esculturas	do	acervo.				

Os	principais	espaços	de	exposição	(sala	de	exposições	oMuseu	e	Pavilhão	de	Exposições)	e	
os	espaços	de	reserva,	com	exceção	da	reserva	para	escultura,	possuem	sistema	de	alarme	
com	ligação	às	forças	de	segurança	e	sistemas	de	refrigeração	e	extração	de	ar,	com	
possibilidade	de	manipulação	de	temperatura	e	humidade	(no	caso	das	salas	de	exposição,	
este	último	só	se	aplica	ao	Pavilhão	de	Exposições).	Todos	os	espaços	relacionados	com	o	
museu	possuem	alarme	contra	incêndio.	

	
I.3.1.	Áreas	expositivas	

	
As	áreas	expositivas	do	Museu	da	FBAUP	estão	dispersas	pelos	edifícios	que	pertencem	à	
faculdade,	conforme	já	foi	referido.		

Assim,	no	total,	temos	três	áreas	expositivas	pertencentes	ao	museu	dentro	da	FBAUP.	
Todas	elas	apresentam	exposições	temporárias.	

• A	sala	de	exposições	oMuseu,	tem	uma	área	de	229	m2,	situa-se	no	Piso	2	do	Edifício	
Central	da	Faculdade	de	Belas	Artes.	O	acesso	é	feito	através	de	escadas	ou	elevador	
do	lado	direito	da	entrada	principal.	Este	espaço	destina-se	a	exposições	de	
características	curriculares	(Ciclos	de	Estudo	e	Subunidades	Orgânicas);	exposições	
com	objetos	da	coleção	e	produção	artística	atual;	projetos	expositivos	externos	à	
instituição;	e	ainda	a	exposição	de	artistas	nossos	contemporâneos	cujo	trabalho	
seja	de	interesse	para	os	estudantes	da	Faculdade.	Em	termos	de	horários	de	
abertura,	das	10h	às	13h	e	das	14h	às	18h30,	de	segunda	a	sexta	feira.	Por	uma	
questão	de	segurança	a	sala	só	costuma	estar	aberta	quando	está	um	técnico	
presente.	Este	espaço	possui	alarme	contra	roubo	e	incêndio	e	é	abrangido	pelo	
sistema	de	segurança	para	todo	o	edifício,	através	de	um	guarda	de	uma	empresa	de	
segurança	na	entrada	do	edifício.	Como	a	sala	está	localizada	no	piso	superior,	trata-
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se	de	uma	área	do	edifício	afastada	da	circulação	de	visitantes,	embora	com	acesso	
fácil.	Possui	iluminação	zenital,	com	uma	claraboia	que	ocupa	grande	parte	do	
espaço	e	luz	fluorescente.	A	janela	virada	a	sul	com	3	metros	de	comprimento	e	2,5	
metros	de	altura	também	fornece	bastante	luz	natural,	mas	em	que	foi	aplicado	
filtro	UV.	Para	além	disso,	a	luz	artificial	é	conseguida	através	de	focos	de	iluminação	
pontual	(EXPORLUX	Piret/d.gr-lp.111	/	G53.	Max:	100w).	Ver	Anexos	-	Figura	1		
	

• O	Pavilhão	de	Exposições,	tem	uma	área	de	280m2,	foi	alvo	de	renovações	no	ano	de	
2015	e	situa-se	do	lado	esquerdo	da	entrada	principal	sendo	o	segundo	edifício	onde	
começa	o	jardim.	Este	é	um	lugar	de	apresentação	do	acervo	do	Museu,	do	trabalho	
de	estudantes	da	FBAUP,	e	de	produção	artística	propiciadora	de	construção	de	
pensamento	e	debate	crítico.	Encontra-se	aberto	ao	público	de	terça	a	sábado,	das	
14h30	até	às	18h30.		Esta	sala	possui	vigilância	presencial	e	um	sistema	de	alarme	
com	ligação	às	forças	de	segurança.	Possui	também	alarme	contra	incêndio.		Possui	
um	sistema	de	refrigeração	e	extração	de	ar,	com	possibilidade	de	manipulação	de	
temperatura	e	humidade.	A	iluminação	natural	é	conseguida	através	da	janela	na	
parede	norte	e	de	claraboias	ao	longo	de	toda	a	galeria	com	um	sistema	de	telas	
motorizadas	que	permite,	além	de	controlar	a	luz	em	excesso,	sombrear	as	
claraboias	e	evitar	o	excessivo	aquecimento	do	pavilhão	de	forma	natural.		A	
iluminação	artificial	é	assegurada	por	quatro	linhas	de	armaduras	fluorescentes,	com	
especificações	de	máxima	restituição	da	cor	natural	mais	iluminação	por	projetores	
de	luz	pontuais	do	tipo	EXPORLUX	(Piret/d.gr-lp.111	/	G53.	Max:	100w).	Ver	Anexos	
–	Figura	2	
	

• A	Galeria	Cozinha,	tem	uma	área	de	18	m2,	situa-se	no	Piso	0	do	Edifício	Central	e	
está	localizado	do	lado	direito	da	entrada	principal	numa	sala	contígua	ao	bar	da	
faculdade.	Aqui	são	realizadas	exposições	promovidas	pelos	estudantes	do	1º	e	2º	
Ciclos	de	Estudo,	ou	então	projetos	expositivos	associados	à	exposição	que	se	
encontra	patente	na	sala	de	exposições	oMuseu.		O	horário	de	abertura	é	das	8h	às	
19h,	de	segunda	a		sexta	feira.	Este	espaço	está	abrangido	pelo	sistema	de	segurança	
para	todo	o	edifício,	através	de	um	guarda	da	securitas.	Esta	sala	está	localizada	
numa	área	do	edifício	onde	há	circulação	livre	de	visitantes,	pois	existe	o	bar	da	
faculdade	mesmo	ao	lado.	O	tipo	de	iluminação	é	artificial	através	de	lâmpadas	
fluorescentes.	Ver	Anexos	–	Figura	3.	
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I.3.2.	Áreas	de	reservas	
	
• Reserva	da	Coleção	de	Desenho	e	Gravura	–	Gabinete	de	Desenho	e	Gravura	–	Edifício	

Central	da	FBAUP	(PC	303),	63m2	
Esta	reserva	aloja	a	maioria	da	coleção	de	Desenho,	Impressão,	Gravura	e	Fotografia,	
contendo	18	arquivadores	horizontais	para	desenho,	e	ainda	7	arquivadores	horizontais	
para	gravura.	Será	necessário	alojar	novos	objetos	que	serão	incorporados	na	coleção.	
Este	espaço	reúne	todas	as	condições	necessárias	à	preservação	desta	tipologia	de	
objetos.	O	equipamento	de	ar	condicionado	é	da	empresa	EMERSON	NETWORK	POWER	
da	gama	Liebert	HPM	Precision	e	modelo	S04OA021V300020F0.	Possui	também	um	
sistema	de	extração	de	ar	para	espaços	de	museu.	Está	equipado	com	um	sistema	de	
alarme	contra	roubo	e	incêndio.		
	

• Reserva	de	da	Coleção	de	Pintura	e	Escultura	–	Edifício	Central	da	FBAUP	(PC	306),	
146m2	
Esta	área	aloja	a	Coleção	de	Pintura,	alguma	da	pequena	escultura	de	autor	(Gliptoteca),	
e	alguns	objetos	da	coleção	de	desenho	(grandes	formatos).	É	necessária	uma	
restruturação	dos	suportes	e	sustentação	da	tipologia	de	objetos	de	pintura	–	a	sua	
suspensão	na	vertical	para	uma	boa	conservação	dos	objetos	e	mais	fácil	acesso	aos	
mesmos.	Quanto	à	pequena	escultura,	esta	encontra-se	num	compartimento	no	interior	
deste	espaço,	e	existem	poucos	elementos	deste	núcleo	da	coleção.	Nesta	reserva	é	
também	o	espaço	de	armazém	para	antigas	molduras	de	pinturas	da	coleção,	assim	
como	para	alguns	dispositivos	expositivos.	Encontra-se	em	ambiente	estável	(22º	de	
temperatura	e	55%	de	humidade	relativas),	bom	para	a	preservação	deste	acervo,	
apesar	das	claras	limitações	de	espaço	para	o	número	de	objetos	que	acondiciona.	Está	
equipado	com	um	sistema	de	alarme	contra	roubo	e	incêndio.	
						

• Reserva	de	Gessos	–	Pavilhão	de	Escultura	da	FBAUP	(140	m2)	
Esta	reserva	como	não	apresenta	condições	favoráveis	para	o	acondicionamento	normal	
de	uma	gliptoteca,	vai	ser	remodelada.	Os	problemas	são	os	seguintes:		

-	as	variações	de	temperatura	e	a	humidade	relativa	para	o	bom	acondicionamento	
de	gessos,	que	neste	momento	é	demasiado	elevada,	o	que	os	torna	húmidos,	
causando	a	sua	rápida	deterioração;		
-	o	acondicionamento	das	esculturas	e	relevos,	para	não	estarem	em	contacto	direto	
com	o	chão	ou	paredes,	e	passem	a	ser	utilizadas	estantes	metálicas	que	possam	
servir	de	estantes	e	estrados.		
-	Algumas	esculturas	utilizadas	pela	Subunidade	Orgânica	de	Desenho,	no	ensino	
artístico,	precisam	de	restauro	devido	ao	seu	uso	frequente	para	cópia	nas	aulas	de	
figura	humana.	

Esta	reserva	está	equipada	com	um	sistema	de	alarme	contra	roubo.	
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O	museu	da	FBAUP	tem-se	deparado	com	algumas	dificuldades	por	falta	de	espaço.	Assim,	
concretizando:	
-	seria	necessário	ter	um	gabinete	de	preparação	dos	objetos	para	exposição.	Uma	sala	de	
trabalho	para	os	funcionários	do	Museu,	e	diferentes	colaboradores	em	projetos	expositivos	
e	da	coleção,	com	o	propósito	de	preparar	os	objetos	para	a	exposição,	assim	como	
assegurar	as	devidas	ações	de	conservação	preventiva	e	restauro.	Esse	mesmo	espaço,	ou	
outro	distinto,	poderiam	servir	para	efeitos	de	inventário	e	respetivos	registos	fotográficos	
de	objetos.	
	

I.3.3.	Outros	espaços	

No	caso	dos	bens	culturais	cedidos	temporariamente	ou	depositados	por	períodos	mais	
longos	noutras	instituições,	o	seu	empréstimo	implica	o	conhecimento	prévio	dos	locais	
para	onde	se	destinam.	(Como	no	caso	do	Circulo	Universitário	do	Porto,	Edifício	da	Reitoria	
da	Universidade	do	Porto,	Museu	Nacional	Soares	dos	Reis,	e	Museu	do	Douro)	

	
	

I.4.	Circulação	de	bens	culturais	
	

As	deslocações	dos	bens	pertencentes	ao	acervo	do	museu	da	FBAUP	poderão	ser	feitas	
internamente,	nos	espaços	do	próprio	edifício,	e	externamente,	em	relação	à	instituição	a	
que	os	mesmos	pertencem.		
As	principais	ações	que	obrigam	à	circulação	interna	são:	
-	exposições	temporárias	no	museu;	
-	levantamentos	fotográficos;	
-	investigação;	
-	intervenções	de	conservação	e	restauro.	
A	circulação	externa	está	relacionada	com:	
-	intervenções	de	conservação	e	restauro;	
-	participações	em	exposições	ou	outras	manifestações	externas	à	instituição;	
-	depósitos	de	maior	duração	noutros	espaços.	
	
Estas	deslocações	obrigam	assim	a	um	planeamento	do	percurso,	a	um	levantamento	do	
pessoal	e	equipamento	necessário	para	assegurar	o	transporte	em	condições	de	segurança	
para	o	pessoal	e	para	os	objetos;	assim	como	a	definição	de	normas	de	circulação,	
embalagem	e	manuseamento.			
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I.5.	Recursos	Humanos	
	

Com	base	no	nº2	do	artigo	13	dos	Estatutos	da	FBAUP	(1996)2	tendo	depois	sido	
homologados	por	despacho	nº1253/2007	no	nº2	do	artigo	22	3,		o	museu	é	dirigido	por	um	
docente	ou	investigador	nomeado	pelo	presidente	do	conselho	diretivo,	ouvido	o	conselho	
científico,	coadjuvado	por	dois	docentes	ou	investigadores	por	si	indicados	e	coordenado	
por	um	técnico	superior	de	museologia.	

	
I.5.1.	Relação	do	pessoal	e	suas	categorias	

Ao	dirigente	compete:		

a)	zelar	pelo	cumprimento	do	regulamento	interno	do	Museu	e	pelo	definido	no	
artigo	13o	dos	Estatutos	da	FBAUP;	

 b)	administrar	e	gerir	o	Museu	em	todos	os	assuntos	definidos	neste	regulamento;	

 c)		elaborar	o	relatório	anual,	bem	como	o	plano	de	atividades	e	o	projeto	de	
orçamento;	

 d)		coordenar	as	várias	atividades	desenvolvidas	no	âmbito	do	Museu.	

Ao	técnico	superior	compete	realizar	trabalhos	de	investigação,	estudo,	concepção	e	
adaptação	de	métodos	e	processos	científico-técnicos	na	área	do	Museu,	nomeadamente:		

a)		investigação	e	estudo	das	coleções;	

b)		inventariação	e	documentação	das	atividades	do	museu,	empréstimos,	
 exposições,	pedidos	de	informação	sobre	as	coleções	e	autores,	etc;	

c)		produção	de	exposições	e	colaboração	na	edição	dos	respetivos	 catálogos;	

d)		ações	de	conservação,	particularmente	de	conservação	preventiva;	

e)		execução	de	planos	de	divulgação	e	comunicação,	com	o	exterior	e	com	a	
 comunidade	universitária; 

	
	
	
	
	
	
	

																																																								
2	Diário da República. II Serie. nº84 9 de Abril 1996 p. 4834 - 4840	
3	Despacho n.o 1253/ 2007. Diário da República. II Serie. Lisboa. 18 (25 Jan.2007) p. 2 139 – 2 145 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Quadro	do	Pessoal	Permanente	

Nome	 Categoria		 Área	de	Atividade	 Horário		

Professora	Associada	
Lúcia	Matos	

Responsável	
Científica	

Direção	 Isenção	de	Horário	

Luís	Pinto	Nunes	 Técnico	Superior	
Coordenador	

Museologia	e	
Curadoria	

Fixo	(2ª	a	6ª)	

	
	
	
	
I.5.2.	Recursos	internos	e	externos	

	
De	acordo	com	as	necessidades	da	coleção,	assim	como	de	acordo	com	as	necessidades	de	
exposição	e	circulação	de	alguns	objetos	pertencentes	ao	acervo	da	FBAUP,	são	tidos	pelo	
museu	da	FBAUP	ações	de	conservação	e	restauro,	ou	somente	de	conservação	preventiva	
(dia-a-dia	do	museu).	O	técnico	do	museu	da	FBAUP	executa	normalmente	tarefas	de	
conservação	sendo	que	parte	destas	ações	de	conservação	e	restauro	são	concretizadas	
com	o	apoio	de	outras	instituições	de	ensino	ou	museológicas,	parceiras	do	Museu	e	da	
FBAUP,	como	por	exemplo	o	Centro	de	Conservação	e	Restauro	da	Escola	das	Artes	da	
Universidade	Católica	do	Porto.	

	
I.5.2.1.	Formação	profissional	contínua	

	

Presidente	do	Conselho	Diretivo	da	
FBAUP	

Organograma	do	Serviço	Museu	da	FBAUP	

Responsável	
Científico	do	Museu	
da	FBAUP	 Responsável	Técnico	

do	Museu	da	FBAUP	

Serv.	Educativo	Serv.	Museologia	 Serv.	Financeiro	

Programa		e	Plano	
de	Atividades	do	

Museu 

Serv.	Educativo 
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O	museu	da	FBAUP	reconhece	a	necessidade	e	utilidade	da	formação	dos	seus	funcionários.	
Apesar	do	número	reduzido	de	pessoas	a	trabalhar	em	permanência	para	o	museu,	
existindo	apenas	o	técnico	e	o	dirigente	do	museu	neste	momento,	está	previsto	a	
participação	em	áreas	relacionadas	com	a	Conservação,	Gestão	de	coleções,	Segurança,	
Serviço	Educativo	e	Serviços	Gerais.		A	presença	e	participação	em	palestras	permite	trocar	
ideias	e	experiências	com	colegas	de	outras	instituições	e	organismos	públicos	ou	privados	
do	foro	museológico.						

	
	

I.6.	Público	
	
O	museu	da	FBAUP	encontra-se	dividido	em	várias	salas	de	exposições	temporárias.	O	
pavilhão	de	exposições	está	aberto	nos	dias	de	terça	a	sábado,	das	14h30h	às	18h30h	e	a	
sala	oMuseu	de	segunda	a	sexta	feira,	das	10h	às	13h	e	das	14h	às	18h30h.	As	marcações	
para	visitas	guiadas	são	efetuadas	se	segunda	a	sexta	feira	via	telefone	ou	email	para	o	
contacto	do	museu,	e	programadas	para	permitir	a	gestão	dos	diferentes	grupos	(escolares,	
não-escolares,	diferentes	idiomas).		A	entrada	é	gratuita.	

O	museu	da	FBAUP	de	não	faz	controlo	de	visitantes	a	não	ser	em	exposições	pontuais.		

Apesar	de	não	haver	estudos	ou	inquéritos	feitos,	o	público	pode	ser	identificado	da	
seguinte	forma:	cerca	de	80%	correspondem	a	grupos	escolares	e	comunidade	académica,	
sendo	que	os	restantes	20%	correspondem	a	público	interessado	e/ou	especialista	em	artes	
visuais.	Estima-se	que	cerca	de	5%	do	total	do	público	é	estrangeiro.		

A	partir	de	2015,	com	a	abertura	de	uma	nova	sala	no	pavilhão	de	exposições,	estima-se	
que	o	número	de	visitantes	vá	aumentar.	O	objetivo	é	dar	a	conhecer	o	museu	para	além	da	
esfera	académica	e	conseguir	atrair	o	público	que	visita	a	cidade	do	Porto,	aproveitando	o	
incremento	de	turistas	nesta	cidade,	e	que	se	interesse	por	aquilo	que	os	estudantes	de	
belas	artes	estão	a	fazer	e	por	conhecer	o	próprio	acervo	do	museu	com	mais	de	quatro	
séculos.	
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II. Avaliação	de	Riscos	
	
Aqui	passaremos	a	identificar	os	fatores	que	podem	influenciar	ou	contribuir	para	a	
degradação	dos	objetos	pertencentes	ao	museu	da	FBAUP.	Entre	os	fatores	de	deterioração,	
iremos	analisar:	

-	Luz.	A	incidência	de	radiação	da	luz	natural	e	artificial	é	prejudicial	aos	objetos,	uma	vez	
que	seus	efeitos	são	cumulativos	e	irreversíveis,	capaz	de	fragilizar	os	materiais	
constitutivos	dos	objetos,	introduzindo	um	processo	de	envelhecimento	acelerado.		

Os	elementos	de	deterioração	relacionados	com	a	luz	são	dois:	o	efeito	fotoquímico	e	o	
efeito	térmico.	O	primeiro	é	o	processo	através	do	qual	a	absorção	de	um	fotão	permite	
fornecer	a	uma	molécula	a	energia	necessária	para	que	se	desencadeie	uma	reação	
química;	e	o	segundo	pode	influenciar	a	forma	e	a	velocidade	com	que	se	desencadeia	o	
processo	anterior,	assim	como	outras	alterações	físicas	derivadas	das	alterações	dos	
parâmetros	do	meio	ambiente.	O	alcance	do	efeito	fotoquímico	depende	de	quatro	
elementos:	da	irradiação,	do	tempo	de	exposição,	da	distribuição	espectral	da	fonte	da	luz,	
e	da	natureza	do	objeto	iluminado.					

A	luz	apresenta	ação	nociva	sobre	as	obras	de	suporte	frágil,	como	a	tela	e	o	papel,	que	têm	
a	celulose	como	constituintes	químicos.		Após	a	absorção	de	radiação	ultravioleta	(presente	
em	elevado	grau	na	luz	natural	e	na	luz	fluorescente),	realiza-se	o	processo	de	reação	
fotoquímica,	que	pode	ocorrer	de	duas	maneiras:	

	 -	Por	meio	de	oxidação	dos	grupos	hidroxílicos,	que	resulta	na	mudança	de	cor,	na	
solubilidade	e	na	capacidade	de	absorção	e	eliminação	de	água,	tornando	o	material	mais	
suscetível	às	variações	da	humidade	relativa.	Este	tipo	de	oxidação	tem	ação	clareadora,	
que	causa	o	desbotamento	de	alguns	papéis	e	tintas;	

-	Por	meio	da	rutura	das	ligações	moleculares	que	influi	nas	propriedades	mecânicas	
e	causa	o	enfraquecimento	do	suporte,	deixando-o	quebradiço.	

No	caso	de	acervos	sobre	papel,	a	luz	é	um	dos	fatores	mais	agravantes	no	processo	de	
degradação.	A	luz	natural	(solar)	e	as	artificiais	(lâmpadas	incandescentes	ou	fluorescentes)	
emitem	raios	infravermelhos	(IV)	e	ultravioletas	(UV),	danificando	o	papel.	A	foto-oxidação	
da	celulose	é	irreversível	e	permanente,	ocorrendo	mesmo	que	o	material	não	esteja	
exposto	à	radiação	ultravioleta	(UV).	

A	luz	natural	do	sol	emite	radiação	visível	e	uma	grande	quantidade	de	ultravioleta	(UV)	e	
infravermelho	(IV).	As	lâmpadas	incandescentes	produzem	radiação	visível,	uma	quantidade	
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grande	de	raios	infravermelhos	(IV)	sob	a	forma	de	calor	e	pouca	radiação	ultravioleta	(UV).	
Já	os	tubos	fluorescentes	produzem	radiações	visíveis,	poucos	raios	infravermelhos	(IV)	e	
grande	quantidade	de	ultravioleta	(UV).	

No	caso	das	pinturas	a	óleo	e,	principalmente,	das	aguarelas,	a	ação	da	luz	sobre	os	
pigmentos	altera	substancialmente	as	cores.	A	luz	causa	não	só	a	mudança	de	cor,	mas	
também	mudanças	da	resistência	dos	materiais,	como	o	enfraquecimento	do	tecido	e	
destruição	da	pintura	e	o	amarelecimento	dos	vernizes	(oxidação).		

-	Variações	bruscas	ou	valores	incorretos	de	temperatura	e	humidade	relativa.	O	controle	
dos	fatores	microclimáticos	ou	a	climatização	do	ambiente	é	de	fundamental	importância	
para	o	museu	da	FBAUP,	tendo	em	vista	a	necessidade	de	condições	climáticas	apropriadas	
para	conservação	do	acervo	e	de	tratamento	especial	de	acordo	com	a	especificidade	dos	
objetos.		

Estes	agentes	físicos	podem	provocar	sérias	e,	muitas	vezes,	irreversíveis	alterações	nos	
objetos,	causadas	pela	movimentação	das	moléculas	constituintes	da	matéria,	o	que	dá	por	
meio	do	inchaço	ou	da	retração	da	madeira	ou	da	tela.	Esta	movimentação	pode	ocasionar	
tanto	o	deslocamento	da	camada	de	policromia	ou	craquelês4	da	pintura	quanto	rachaduras	
da	madeira.		

Temperaturas	altas	podem	ocasionar	alteração	de	cores	e	aceleração	de	processos	químicos	
indesejáveis.	O	aumento	de	10°C	duplica	a	velocidade	da	maioria	das	reações	químicas,	
favorecendo	a	degradação	do	objeto.	Quanto	mais	elevada	for	a	temperatura,	mais	
humidade	a	atmosfera	poderá	reter.	Por	outro	lado,	a	queda	brusca	de	temperatura	causa	a	
redução	de	quantidade	de	água	suportada	pelo	ar,	motivando	condensação	de	humidade	e	
formação	de	gotas	de	água.	

No	caso	de	ambientes	que	guardam	acervos	sobre	papel,	a	falta	de	controle	de	temperatura	
e	da	humidade	poderão	provocar	manchas	e	diminuir	a	resistência	do	papel,	contribuindo	
para	que	este	se	rasgue	com	facilidade.	Pesquisas	revelam	que	quanto	mais	a	temperatura	
for	mantida	baixa	maior	será	a	durabilidade	do	papel,	lembrando	ainda	que	papéis	mais	
secos	são	mais	difíceis	de	serem	atacados	por	cupins.	No	entanto,	o	excesso	de	humidade	
do	ar	é	mais	prejudicial	do	que	um	ambiente	seco,	uma	vez	que	o	papel	tende	a	absorver	ao	
máximo	a	humidade	do	espaço	em	que	se	encontra	guardado.	Atingidos	pelo	excesso	de	
humidade,	os	documentos	impressos	e	manuscritos	ficam	com	o	seu	estado	de	conservação	
comprometido	pelo	esborratar	das	tintas,	desprendimento	de	adesivos	e	aparecimento	de	
manchas	ocasionadas	pela	oxidação	das	substâncias	metálicas	contidas	no	papel	e	na	tinta.					
																																																								
4	Tipo de rachadura que ocorre no verniz, na camada pictórica, na base de preparação ou nas três simultaneamente. Pode ser 
causado por tensão que se desenvolve durante vários processos, desde a secagem até o envelhecimento, choque térmico e 
mecânico, entre outros.  
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Nos	casos	de	objetos	em	metal,	os	índices	de	temperatura	e	humidade	inadequados	
também	provocam	oxidação,	seguida	de	corrosão,	e,	no	caso,	de	peças	de	couro	a	oxidação	
da	gordura	e	a	perda	de	humidade	em	condições	secas	causam	pigmentação.	

	Convém	lembrar	também	que	o	controlo	da	humidade	é	um	processo	bastante	delicado,	
uma	vez	que	até	mesmo	o	vapor	de	água	lançado	no	ar	pela	respiração	dos	visitantes	ou	
mesmo	trazido	nas	roupas	e	calçados	molhados	pode	gerar	mudanças	nas	condições	
climáticas	no	interior	do	museu,	criando	um	microclima	favorável	às	formações	
microbiológicas	sobre	as	paredes	e	sobre	o	acervo.		

	

-	Presença	de	pragas. O	controle	adequado	da	monitorização	de	pragas	permite	a	
elaboração	de	relatórios	e	gráficos	comparativos,	bem	como	detetar	a	eventual	presença	de	
outro	tipo	de	organismos. 	

Agentes	biológicos:	insetos	xilófagos,	fungos	e	bactérias;	traças	e	baratas;	roedores.	

Os	ambientes	húmidos	(acima	de	75%	de	humidade	relativa),	os	ambientes	quentes	(acima	
de	30°C	de	temperatura),	os	ambientes	escuros	e	de	pouca	ventilação	são	os	mais	propícios	
para	a	vida	dos	microorganismos,	insetos	e	pequenos	roedores.	

-	Insetos	xilófagos	(cupins	e	térmitas):	uma	das	maiores	e	mais	letais	ameaças	aos	acervos	
são	os	cupins.	Cada	vez	mais	resistentes	a	diferentes	tipos	de	combate,	vão	se	acostumando	
aos	inseticidas	que,	potencializados,	tornam-se	prejudiciais	à	saúde	do	homem.		

O	ataque	de	cupins	às	construções	pode	iniciar-se	de	várias	maneiras.	

	 -	pelo	solo,	onde	se	encontram	cupins	subterrâneos	(térmitas).	Neste	caso,	o	inseto	
desloca-se	através	de	pilares,	paredes	e	muros,	pelo	interior	ou	superfície,	chegando	a	
contaminar	toda	a	edificação;	

	 -	por	meio	de	materiais	contaminados,	componentes	construtivos,	embalagens,	
bases	de	madeira,	painéis	e	mesmo	acervo	infestado,	em	razão	de	a	visualização	nem	
sempre	ser	fácil;	

	 -	pela	presença	acentuada	de	humidade	em	objetos	de	madeira,	o	que,	degradando	
a	celulose,	possibilita	a	instalação	de	fungos	e	cupins;	

	 -	por	meios	de	árvores	e	arbustos	implantados	ainda	que	parcialmente	contíguos	às	
paredes	de	edificação	que,	atacados	por	cupins,	servem	de	passagem	para	insetos	do	solo	
até	às	construções;	

	 -	por	ocasião	da	revoada	de	cupins,	que	acontece	nos	meses	de	agosto	e	setembro.	
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Nessa	época	os	insetos	apresentam	forma	alada,	encontrando-se	à	procura	de	par	para	
acasalamento.	Perdendo	asas,	instalam-se	na	madeira	ou	em	papel.	Atuam	de	forma	rápida,	
a	sua	presença	é	notada	por	meio	de	esferas	bem	pequenas	(excremento	de	cupim),	que	
são	jogadas	para	fora	da	madeira.	As	asas	leves	e	translúcidas,	os	caminhos	cobertos	e	os	
orifícios	na	madeira,	de	aproximadamente	1mm,	são	indicativos	seguros	da	presença	de	
cupins.		

A	incidência	de	um	pó	bem	fino,	como	talco,	numa	determinada	área,	aponta	para	a	
infestação	do	objeto	por	broca,	inseto	semelhante	a	um	besouro	preto.	As	brocas	são	um	
dos	mais	perigosos	insetos	devoradores	de	livros	e	documentos.		Não	se	podendo	alimentar	
caso	o	corpo	da	larva	estiver	em	falso,	têm	preferência	pelos	lugares	estreitos.	Por	este	
motivo,	recomenda-se	que	livros	e	brocas	não	sejam	guardados	muito	próximos	e	apertados	
nas	estantes.	Estes	devem	conservar	um	ligeiro	afastamento	entre	si,	de	forma	a	impedir	a	
instalação	de	brocas.		

	

Fungos	e	bactérias	

Os	fungos	constituem	também	séria	ameaça	para	a	conservação	dos	acervos.	Seus	esporos,	
que	permanecem	em	suspensão	sobre	as	partículas	de	poeira,	quando	encontram	
humidade	e	calor	favoráveis,	instalam-se	na	superfície	das	obras,	eclodem	e	começam	a	
desenvolver-se.	Em	estado	avançado	de	apodrecimento,	a	madeira	apresenta	uma	visível	
mudança	de	cor	e	aspeto	esponjoso,	desfazendo-se	facilmente	em	fragmentos;	isto	é,	com	
resistência	nula.	As	manchas	causadas	pelos	fungos	nas	obras	são	normalmente	
irreversíveis.	Para	evitar	a	contaminação,	é	necessário	que	o	ambiente	seja	ventilado		

	

Traças	e	baratas	

Tal	como	as	traças,	as	baratas	causam	danos	nos	objetos,	documentos	e	livros.	Preferem	
lugares	húmidos	e	escuros.	Geralmente,	desenvolvem-se	nos	depósitos,	nos	dutos	de	
refrigeração	e	nos	ralos.	São	atraídas	pelos	resíduos	de	alimentos	e,	por	isto,	é	necessário	
que	o	ambiente	seja	mantido	constantemente	limpo.		

	

Roedores	

Os	roedores	preferem	ambientes	quentes,	húmidos	e	escuros.	Para	se	manterem	
aquecidos,	utilizam	papéis,	couros,	tecidos	e	plásticos	picados.	A	invasão	dos	depósitos	
pode	ser	feita	pelas	janelas,	portas,	forros	e	pisos,	bem	como	por	túneis	escavados	nas	
paredes.	Além	dos	grandes	estragos	que	podem	provocar	nas	coleções,	oferecem	o	risco	de	
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enfermidades	ao	homem.	

	

-Agentes	químicos:	poluentes	e	poeira.	

		 -	Poluentes	atmosféricos:	considerados	um	dos	mais	sérios	problemas	ambientais	da	
atualidade,	os	poluentes	causam	rápida	destruição	do	acervo,	independente	do	suporte,	
seja	papel,	tela,	pedra	ou	metal.	Mesmo	no	interior	das	edificações,	pode	ocorrer	a	
contaminação	do	ar,	como	por	exemplo,	através	do	fumo	dos	automóveis	ou	do	cigarro.		

	 -	Poeira:	a	poeira	deve	ser	considerada	também	como	sério	risco	para	o	acervo,	uma	
vez	que	a	sua	acumulação	pode	reter	a	humidade,	criar	condições	propícias	para	o	
desenvolvimento	de	microorganismos	e	facilitar	a	infestação	de	insetos	e	de	poluentes,	
causando	degradações,	como	manchas	

	

-	Agentes	mecânicos:	vandalismo.	A	ação	direta	do	homem	é	também	fator	de	deterioração	
e	está	relacionada	com	as	normas	inadequadas	de	manuseamento,	de	armazenamento	e	de	
exposição	dos	objetos.		

As	degradações	podem	ser	causadas	indiretamente	pelo	homem,	que	se	coloca,	muitas	
vezes,	como	agente	poluidor	da	atmosfera.	Em	outros	casos,	o	homem	é	diretamente	
responsável	por	danificações,	que	são	frutos	de	vandalismos,	alguns	dos	quais	facilmente	
evitáveis.		

	

-	Manuseamento	e	acondicionamento	inadequados.	Danos	irreversíveis	no	acervo	podem	
ser	causados	durante	o	manuseamento	dos	objetos.	Estes,	tratando-se	de	quadros,	
esculturas,	gravuras,	fotografias,	documentos,	entre	outros,	apresentam	características	e	
fragilidade	em	algum	aspeto	específico,	podendo	sofrer	danos	físicos	de	diferentes	
naturezas,	como	furos,	rasgos,	rompimentos,	manchas	e	quebras.			

Esses	dados	permitirão	elaborar	uma	estratégia	de	conservação	preventiva	de	forma	a	
minimizar,	ou	até	eliminar,	alguns	desses	riscos.	
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II.1.	Edifício	
	

O	edifício	onde	são	albergadas	as	peças	que	fazem	parte	da	coleção	do	museu	
anteriormente	descrito	Edifício	Central,	foi	sujeito	a	obras	de	correção	no	ano	de	2010,	após	
o	projeto	de	recuperação	e	ampliação	feito	no	então	chamado	Casa	dos	Braguinhas	em	
1957/1958,	seguido	das	obras	de	conservação	levadas	a	cabo	neste	edifício	pelos	Serviços	
de	Construção	e	Conservação	em	1961	e	1962	para	reforço	de	coberturas	e	paredes,	tendo	
em	vista	a	segurança	do	edifício,	eliminando	erros	estruturais	e	infiltrações.		

	

	
II.2	.Espaços	de	Exposição	

	
A	sala	de	exposições	oMuseu	no	Piso	2	do	edifício	Central	foi	também	sujeita	a	obras	de	
recuperação	em	2010	quando	foram	feitas	obras	de	intervenção	no	edifício.	Possui	as	
condições	em	termos	da	preservação	das	obras,	em	termos	de	acessibilidade	e	segurança.	O	
mesmo	acontece	para	a	galeria	Cozinha.	

O	pavilhão	de	Exposições,	estando	num	espaço	separado	do	edifício	central,	e	tendo	sido	
alvo	de	um	plano	de	reabilitação,	concluído	em	2015,	pela	equipa	de	arquitetos	Carlos	
Guimarães	e	Luís	Soares	Carneiro,	possui	as	condições	desejadas,	quer	em	termos	de	
acessibilidade	e	segurança,	quer	em	termos	de	preservação	das	obras	que	aí	vão	sendo	
expostas	ao	longo	de	ciclos	de	exposições	temporárias.	

	

	
II.3.	Espaços	de	Reserva	

	
Os	espaços	de	reservas	situam-se,	na	sua	grande	maioria,	nas	águas	furtadas	no	edifício	
central.	Para	colmatar	as	questões	de	eficiência	energética	e	climatização	adequada	neste	
piso	procedeu-se	a:	

-	na	envolvente	do	corpo	do	Museu	 (Piso	2)	adotou-se	a	aplicação	de	 isolamento	térmico	
pelo	 exterior	 ETICS	 com	 dois	 a	 três	 centímetros	 de	 espessura	 de	 forma	 a	 garantir	 os	
alinhamentos	com	as	cantarias	existentes,	cornijas,	cunhais;	
-	para	as	reservas	(cujo	acervo	caracteriza-se	por	ser	na	sua	maioria	em	suporte	de	papel	e	
tela	 –	materiais	muito	 sensíveis	 aos	 valores	 de	 controle	 ambiental)	 optou-se	 por	 fazer	 o	
encerramento	 dos	 vãos	 existentes	 (para	 obscurecer	 os	 espaços	 de	 reserva	 e	 tornar	mais	
eficiente	o	controle	das	condições	de	humidade	relativa,	temperatura,	índice	UV).		
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No	que	se	refere	à	ventilação,	optou-se	por	um	sistema	de	ventilação	geral	e	permanente	
(admissão	mais	 extração)	 que	 garanta	 a	 qualidade	 do	 ar	 necessária.	 A	 admissão	 de	 ar	 às	
reservas	efetua-se	através	de	aberturas	criadas	na	envolvente	do	museu.	

Admitimos	que	as	 reservas	 têm	uma	ocupação	diária	muito	 reduzida,	pelo	que	propomos	
que	sejam	garantidas	0,8	renovações	por	hora	de	dia	e	0,3	renovações	por	hora	de	noite.	
Terá	 também	de	 ser	 garantido	o	 aquecimento	 contínuo	 (18ºC),	 no	 Inverno.	O	 sistema	de	
controlo	de	temperatura	e	humidade	relativa	foi	especificado	pelo	especialista	em	AVAC.	

	
• Reserva	da	Coleção	de	Desenho	e	Gravura	–	Gabinete	de	Desenho	e	Gravura	–	piso	2	

Edifício	Central.	Este	espaço	reúne	todas	as	condições	necessárias	à	preservação	desta	
tipologia	de	objetos;		
	

• Reserva	de	da	Coleção	de	Pintura	e	Escultura	–	piso	2	Edifício	Central.	É	necessária	uma	
restruturação	dos	suportes	e	sustentação	da	tipologia	de	objetos	de	pintura	.	A	sua	
suspensão	na	vertical	torna-se	urgente,	para	uma	boa	conservação	dos	objetos	da	
coleção,	assim	como	para	sua	organização.	Para	os	casos	específicos	das	pinturas	de	
grande	formato,	volume	e	peso,	a	solução	na	vertical	também	poderá	não	ser	a	melhor,	
pelo	que	terão	que	ser	analisados	caso	a	caso.	Quanto	à	pequena	estatuária,	esta	
encontra-se	num	compartimento	no	interior	deste	espaço,	e	existem	poucos	elementos	
deste	núcleo	da	coleção.	Poderá	ser	equacionado	a	deslocação	destes	pequenos	objetos	
para	outra	secção,	como	a	reserva	de	gessos,	logo	que	esta	apresente	condições.		
						

• Reserva	de	Gessos	–	Pavilhão	de	Escultura	da	FBAUP.	Apresenta	algumas	debilidades	
nos	próprios	materiais	de	construção	do	edifício	no	que	se	refere	ao	isolamento	
permitindo	flutuações	de	humidade	relativa	e	temperatura	no	interior	do	mesmo.	No	
entanto,	este	espaço	irá	ser	alvo	de	intervenção	e	serão	colocados	armários	para	que	os	
gessos	deixem	de	estar	em	contacto	com	as	paredes.	O	objetivo	é	que	a	reserva	de	
gessos	passe	a	apresentar	as	condições	físicas,	estruturais,	e	ambientais	necessárias	
para	a	conservação	de	objetos	desta	tipologia.		

As	ações	de	preservação	e	conservação	que	o	museu	da	FBAUP	tem	levado	a	cabo,	limitadas	
pela	falta	de	espaço	e	de	recursos	financeiros,	baseiam-se	sobretudo	em	ações	de	
conservação	preventiva,	que	visam	acautelar	a	deterioração	das	obras,	com	especial	
atenção	para	as	coleções	de	gravura	e	desenho,	que	pela	sua	natureza	material	são	mais	
frágeis, mas	também	porque	representam	o	núcleo	de	maior	relevância	histórica	e	artística.  
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	 Edifício	Central	 Pavilhão	de	
Escultura	

Reservas	 Reserva	de	Pintura	e	
pequena	Estatutária	

Reserva	de	
Desenho	e	Gravura	

Reserva	de	Gesso	

Pontos	Negativos	 Falta	de	espaço.	
Ausência	de	Sistema	
de	suportes	na	
vertical	para	quadros	
de	grande	dimensão			

Falta	de	espaço	para	
proceder	a	ações	de	
conservação	
preventiva	

Humidade	no	
Inverno,	
Infiltrações,	falta	
de	equipamento	
para	
acondicionamento		

Pontos	Positivos	 Equipamento	de	Ar	Condicionado,	Sistema	
de	Extração	do	Ar,	Humidade	reduzida	

	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

Fatores	
de	

Risco	

Riscos	 Materiais	
	 	 Madeira	 	Papel	 Escultura	 Vidro	

Água	 Infiltração	 4	 4	 4	 2	
Inundação	 5	 5	 5	 3	
Humidade	elevada	 4	 4	 4	 1	

Luz	 Visível	 4	 5	 3	 2	
Ultravioleta	 4	 5	 3	 2	

Ataque	
biológico	

Microorganismos	 4	 5	 3	 1	
Insetos	 5	 5	 4	 1	

Negligência	 Armazenamento	
Incorreto	

4	 3	 4	 5	

Manuseamento	
Incorreto	

3	 3	 5	 5	

Registo	incorreto	 2	 3	 4	 5	
Segurança	 Roubo	 2	 4	 2	 3	

Vandalismo	 2	 4	 5	 4	
Sismo	 Baixa	Intensidade	 2	 1	 3	 3	

Alta	Intensidade	 4	 3	 5	 5	
	

Tabela	de	avaliação	de	riscos.	Fonte:	INSTITUTO	DOS	MUSEUS	E	DA	CONSERVAÇÃO–	Colecção	Temas	de	
Museologia/Plano	de	Conservação	Preventiva/Bases	Orientadoras,	normas	e	procedimentos.	Lisboa,	2007.	
ISBN	nº.	978-972-776-322-1,	p.45.	A	escala	varia	de	1	a	5,	numa	ordem	crescente	de	fatores	de	risco	
consoante	os	materiais.		
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II.4	.	Circulação	de	bens	culturais	

	
A	saída	de	bens	do	museu	da	FBAUP	está	devidamente	regulamentada	obedecendo	a	um	
conjunto	de	requisitos	e	procedimentos,	de	acordo	com	o	documento	disponível	no	site	do	
museu5.	É	condição	essencial	fazer	uma	avaliação	do	estado	de	conservação	da	obra	antes	
de	esta	sair	da	instituição.	O	próprio	documento	que	define	as	condições	de	empréstimo	
refere	que	na	eventualidade	da	obra	necessitar	de	restauro,	esta	será	do	encargo	de	quem	
solicita	esse	empréstimo.		Estão	também	definidos	no	mesmo	documento	as	questões	
relacionadas	com	a	embalagem,	o	manuseamento,	o	transporte,	o	seguro,	o	courier,	e	as	
condições	ambientais	que	deverão	ser	respeitadas	pela	instituição	requerente	durante	a	
exposição.			

	
	

II.5.	Fator	humano	
	
Tal	como	o	ponto	anterior,	também	o	acesso	à	coleção	está	previsto	no	regulamento	
interno	do	museu	disponível	online6.	Aqui	são	descritas	em	que	condições	poderá	o	pessoal	
externo	aceder	às	mesmas	e	quais	os	procedimentos	que	deverão	seguir.		

O	técnico	do	museu	detém	o	controlo	do	acesso	aos	objetos	que	se	encontram	em	reserva.	
É	ele	que	avalia	o	estado	de	conservação	e	a	situação	da	peça,	antes	do	dirigente	se	
pronunciar.	Este	mesmo	técnico	tem	um	papel	fundamental	nas	questões	relacionadas	com	
a	segurança,	pois	filtra	o	acesso	às	coleções	por	pessoas	não	autorizadas	e,	no	caso	de	
acesso	autorizado,	acompanha	os	visitantes	e	investigadores.	

Os	objetos	expostos	nas	salas	de	exposição	possuem	níveis	de	supervisão	distintos:	

-	sala	de	exposições	oMuseu:	acesso	público	controlado	pelo	técnico	do	Museu.	No	entanto,	
não	existe	supervisão	permanente.	

-		Pavilhão	de	Exposições:	acesso	público	com	supervisão	permanente	de	um	funcionário	
durante	o	período	de	abertura.	

	-	Galeria	Cozinha:	acesso	público	não	supervisionado.	Maior	parte	dos	trabalhos	expostos	
são	académicos.	Não	há	exposições	do	acervo.	

	
	
	
	
																																																								
5 http://museu.fba.up.pt/v2/informacoes.php?MenuSel=4 
 
6 http://museu.fba.up.pt/informacoes/Regulamento_Interno_MUSEU_FBAUP.pdf p.15	
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III. Normas	e	Procedimentos		
	
As	normas	e	procedimentos	são	o	conjunto	de	boas	práticas	destinadas	a	garantir	a	
preservação	e	proteção	dos	bens	culturais.	Neste	capítulo	são	propostas	as	normas	e	
procedimentos	necessários	para	assegurar	o	bom	funcionamento	dos	espaços	expositivos	e	
das	reservas.	
		
	

III.1.	Segurança	
	
A	segurança	no	museu	implica	proteção	contra	roubo,	proteção	contra	incêndio,	proteção	
ambiental,	e	medidas	genéricas	de	salvaguarda	que	devem	ser	implementadas	
prontamente,	sem	que	se	espere	um	incidente	para	se	dar	início	às	providências.	

O	acervo	está	sob	vigilância	durante	o	dia	e	com	os	alarmes	ligados	durante	o	período	em	
que	a	faculdade	se	encontra	encerrada.		Assim,	estão	implementados	os	seguintes	
procedimentos:	

	-	controlo	do	acervo	através	da	vigilância	permanente	dos	objetos	em	exposição,	os	
quais	não	poderão	ser	tocados	ou	manipulados;	
-	presença	permanente	de	vigias	(aplica-se	apenas	ao	Pavilhão	de	Exposições),	os	quais	
devem	ter	ausência	autorizada	somente	quando	devidamente	substituídos;	
-	controlo	permanente	das	áreas	de	acesso	ao	público,	em	especial	das	salas	de	
exposição;	
-	vistoria	do	encerramento	correto	das	portas	e	janelas	após	o	horário	de	
funcionamento	do	museu;	
-	serviço	de	segurança	por	meio	de	instalação	de	alarmes;	
-	prevenção	e	combate	a	incêndio,	por	meio	de	testes	e	operações	periódicas,	e	da	
instalação	de	extintores	e	detetores	de	fumo,	os	quais	são	alvo	de	manutenção	
periódica;		
-	formação	da	equipa	de	segurança,	que	devem	estar	preparados	para	agir	
preventivamente	em	caso	de	incêndio,	roubos,	danos	e	agressões	pessoais;	
-	uso	de	uniformes	por	parte	dos	vigilantes,	visando	a	sua	identificação	imediata;	
-	acesso	pelos	vigilantes	dos	telefones	de	emergência	(polícia/pronto	socorro/serviço	de	
bombeiros:	112);	

Como	equipamento	essencial	no	combate	aos	incêndios,	apontam-se	os	seguintes	tipos	de	
extintores	e	respetivos	usos:	

Extintores	de	pó	ABC,	para	fogos	que	resultam	da	combustão	de	materiais	sólidos	de	
natureza	orgânica	(do	tipo	classe	A,	temos	como	exemplos:	madeira,	tecido,	borracha,	
plástico,	caixas	de	papelão,	etc.);	fogos	que	resultam	da	combustão	de	materiais	líquidos	
inflamáveis	ou	líquidos	combustíveis	(do	tipo	classe	B,	temos	como	exemplos:	óleo,	
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petróleo,	gasóleo,	gasolina,	éter,	álcool,	verniz,	acetona	solventes,	tintas,	lubrificantes,	
ceras,	etc);	e	por	fim,	fogos	que	resultam	da	combustão	de	gases	(do	tipo	classe	C,	como	o	
metano,	gás	natural,	propano,	butano,	acetileno,	etc.).	Estes	equipamentos	estão	
distribuídos	pelas	áreas	de	reservas	e	pelas	salas	de	exposição.	O	número	de	extintores	
varia	de	acordo	com	a	área	de	cada	um	destes	espaços.	Por	utilizarem	um	pó	químico	
requerem	um	especial	cuidado	no	seu	uso,	sendo	necessário	evitar	a	respiração	do	pó	
aquando	da	sua	utilização.		

	
	

III.2.	Monitorização	e	controlo	ambiental	e	biológico	
			
		O	controlo	e	monitorização	das	condições	ambientais	são	essenciais	para	a	avaliação	do	
risco	existente	para	a	coleção,	permitindo	assim	determinar	as	ações	que	devem	ser	
tomadas	para	minorar	os	danos	que	poderão	ocorrer	e	suportar	uma	política	de	
conservação	preventiva.		
	

	
III.2.1.	Luz	

O	nível	de	exposição	à	luz	tem	em	conta	o	tipo	de	bem	cultural,	o	seu	estado	de	
conservação,	e	os	valores	máximos	recomendados	de	iluminação.	

O	museu	da	FBAUP	segue	as	recomendações	da	Unesco	para	objetos	de	suporte	sensível,	
medido	em	lumens	(unidade	de	fluxo	luminoso	ou	da	luz	que	emana	de	uma	fonte).	
Adotando-se	o	lux	como	unidade	que	corresponde	à	incidência	de	um	lúmen	por	metro	
quadrado	(unidade	de	medida	internacional	para	a	intensidade	da	luz),	os	limites	de	
iluminação	recomendados	pela	Unesco7	são:	

-	50	lux	para	aguarelas,	desenhos,	pastéis	(materiais	de	sensibilidade	alta).	No	caso	
de	estes	materiais	se	encontrem	num	estado	de	degradação	avançado,	reduz-se	o	
valor	ou	então	diminui-se	o	tempo	de	exposição.	
-	150	lux	para	pinturas	a	óleo,	madeiras	pintadas,	couros,	lacas	(materiais	de	
sensibilidade	média);	

O	instrumento	utilizado	para	medir	a	quantidade	de	luz	do	ambiente	é	o	luxímetro.	A	
monitorização	dos	níveis	de	iluminação	é	feita	durante	a	primeira	colocação,	e	em	cada	
substituição	de	lâmpadas	ou	filtros.	Para	além	disso,	também	são	feitas	medições	periódicas	
para	o	caso	das	lâmpadas	fluorescentes,	pois	têm	tendência	a	emitir	maior	radiação	
ultravioleta	à	medida	que	envelhecem.	Neste	caso	é	utilizado	um	medidor	de	ultravioletas.	

																																																								
7	http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001847/184713por.pdf p.78	
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Depois	de	medir	a	luminância,	mede-se	a	proporção	de	UV	na	luz.	Para	complementar	o	
luxímetro,	utiliza-se	um	medidor	de	U.V.,	de	modo	a	quantificar	este	tipo	de	radiação	
presente	na	luz.	A	unidade	de	medida	correntemente	usada	em	museologia	é	o	microwatt	
por	lúmen	(µM/lm).	Quando	a	medição	da	proporção	de	radiação	UV	numa	fonte	de	luz	
ultrapassar	75W/lm,	é	necessário	utilizar	um	filtro	de	absorção	de	UV.	Sendo	que	para	
materiais	muito	sensíveis	(como	as	aguarelas,	guaches,	fotografias	a	cores)	esses	limites	são	
reduzidos	para	30W/lm.	Já	os	raios	IV	podem	ser	medidos	através	de	um	termómetro.	

O	Museu	da	FBAUP	utiliza	o	aparelho	testo	545	-	light	meter	para	a	medição	da	luz	nos	
espaços	de	exposição	temporária		
	

Recomendações	da	exposição	à	luz	e	radiação	ultra-violeta,	numa	exposição	diária	
de	sete	horas,	consoante	a	sensibilidade	à	mesma	de	alguns	materiais	8	

Sensibilidade	–	
materiais	

Lux	(lm/m2)	 Tempo	
recomendado	

Intensidade	
máxima	da	
exposição	à	
luz/ano	

Radiações	U.V.	
(µW/lm)	

muito	sensíveis	
(aguarelas,	
guaches,	obras	
em	papel,	
fotografias	a	
cores,	pastel)	

<	50	 250	h/ano	 12500	lux/ano	 <	30	

Sensíveis	
(pintura	a	óleo,	
fotografia	preto	
e	branco)	

<	150-	200	 3000	h/ano	 600000lux/ano	 <	75	

pouco	sensíveis	
(metais,	pedra,	
cerâmica,	vidro)	

<	300*	 -	 -	 <	75	

*Valor	recomendado	para	reduzir	as	dificuldades	de	adaptação	visual	do	visitante,	na	transição	de	zonas	de	

exposição	com	diferentes	intensidades	de	iluminação	

																																																								
8	INSTITUTO	DOS	MUSEUS	E	DA	CONSERVAÇÃO–	Colecção	Temas	de	Museologia/Plano	de	Conservação	Preventiva/Bases	Orientadoras,	normas	e	
procedimentos.	Lisboa,	2007.	P.98	
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No	caso	da	sala	de	exposições	oMuseu	e	do	pavilhão	de	exposições,	ambas	expostas	a	luz	
natural,	sendo	assim	utilizada	como	iluminação;	são	utilizados	estores	e	telas	para	reduzir	
os	níveis	de	iluminação	e	de	ultravioleta.			

Os	danos	podem	ainda	ser	minimizados	ao	serem	tomadas	as	seguintes	providências	
básicas:	

-	manter	as	cortinas	e	persianas	fechadas,	para	evitar	que	os	raios	solares	incidam	
diretamente	sobre	os	objetos	expostos	ou	armazenados;	
	
-	cobrir	as	vitrines,	caso	o	material	seja	extremamente	sensível	à	luminosidade;	
	
-	reduzir	a	iluminação	artificial	ao	mínimo	possível	nos	locais	onde	os	acervos	estão	
armazenados;	
	
-	apagar	as	luzes	das	salas,	quando	não	houver	visitantes;	
	
-	lâmpadas	incandescentes	devem	ser	fixadas	longe	do	objeto	exposto,	e	as	
florescentes,	devem	ser	usadas	com	filtros	para	radiação	UV	e	não	esquecer	que	o	
reator	emite	calor;	
	
-	utilizar	persianas	externas	e	filtros	especiais	aderidos	aos	vidros	para	barrar	a	
entrada	de	radiação	ultravioleta,	de	forma	a	reduzir	os	efeitos	fotoquímicos;	
	
-	substituir	periodicamente	os	filtros,	em	razão	da	deterioração	progressiva;	
	
-	evitar	a	utilização	de	“flashs”,	ricos	em	raios	UV	e	IV;	
	
-	lâmpadas	LED	de	luz	branca	apresentam	algumas	vantagens:	uma	duração	maior,	
até	30	anos	ligadas	10	horas	por	dia;	as	emissões	de	radiação	U.V.	e	I.V.	são	
extremamente	baixas,	reduzem	consideravelmente	o	consumo	energético,	pois	são	
lâmpadas	de	muito	baixo	consumo	e	reduzem	custos	de	substituição	de	lâmpadas	e	
de	serviços	de	manutenção	associados.	
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III.2.2.	Humidade	relativa	e	Temperatura	
	

A	climatização	do	ambiente	é	fundamental	para	o	museu	da	FBAUP	e	museus	em	geral.	O	
monitoramento	da	humidade	relativa	e	temperatura	é	feito	por	termo	higrómetros	digitais	
da	marca	TFA	Dostmann	Kat.	Nr.	30.5002.	Estes	encontram-se	espalhados	nos	diferentes	
espaços	de	exposição	e	armazenagem	do	museu	que	acolhem	objetos	com	alguma	
regularidade.	A	recolha	desses	dados	é	feita	pelo	técnico	do	museu	que	faz	o	
acompanhamento	dos	índices	de	variação	da	humidade	relativa	e	temperatura.	

Monitorização	das	condições	ambientais	

	 Luminosidade	e	UV	 Temperatura	e	
Humidade	
relativa	

Metodologia	

Espaços	de	
Exposições	

Na	montagem	de	cada	
exposição	temporária	e	
sempre	que	a	alteração	do	
projeto	luminotécnico	o	
exija	

Mensalmente	 Dados	recolhidos	são	
tratados	pelo	Técnico	do	
Museu	que	dedica	2h/mês	
para	controlo	do	sistema	e	
verificação	do	sistema	de	
climatização.	São	
elaborados	relatórios	
anuais	baseados	nos	dados	
fornecidos	pelo	sistema	de	
monitorização	ambiental	
para	caracterização	dos	
espaços	expositivos	e	
reservas	

Reservas	 Não	é	feita	monitorização	
visto	que	estas	encontram-
se	na	obscuridade,		sendo	a	
utilização	destes	espaços	
reduzida.	

Mensalmente		

	

A	temperatura	ambiente	deverá	estar	entre	os	20	e	os	23°C	e	a	humidade	relativa	entre	os	
50	e	60%	(optando-se	pelos	valores	mínimos	nos	casos	dos	materiais	de	alta	sensibilidade).	
Tenta-se	também	que	na	conservação	do	acervo	a	temperatura	e	humidade	relativa	não	
ultrapassem	respetivamente	os	5°c	e	10%,	no	período	de	24	horas,	sob	pena	de	causar	
desprendimento	da	policromia,	craquelês,	empenamentos	e	rachaduras.		

Para	além	disso	o	museu	coloca	em	prática	os	seguintes	procedimentos	para	controlar	de	
forma	passiva	a	temperatura	e	humidade	relativa:	

-	observar	a	localização	das	janelas	em	relação	à	obra,	a	insolação	da	sala	e	as	condições	
externas	do	prédio	do	museu	verificando	nestas	a	presença	de	sinais	ou	agentes	causadores	
de	humidade,	como	rachaduras,	goteiras	ou	infiltrações;	



	 111	

-	observar	a	colocação	correta	dos	objetos,	longe	de	correntes	de	ar,	de	portas,	de	janelas,	
de	plantas	ornamentais	ou	de	velas;	

-	impedir	o	aumento	de	temperatura	provocado	pela	entrada	de	luz	solar	direta,	colocando	
persianas	ou	filtros	nas	janelas.	

-	evitar	a	presença	de	número	excessivo	de	visitantes	dentro	do	museu	e	também	a	
presença	de	pessoas	com	roupas	ou	calçados	molhados;	

-	não	usar	panos	húmidos	na	limpeza	do	chão	das	salas	de	exposição	e	reservas;	

-	realizar	inspeção	periódica	nos	espaços,	verificando	as	condições	das	paredes	e	dos	
telhados	do	prédio	no	que	se	refere	à	presença	de	rachaduras,	goteiras	e	infiltrações;	

-proibir	os	funcionários	e	usuários	do	museu	de	se	alimentarem	nas	salas	de	exposição	e	das	
reservas.			

-	recorrer	a	materiais	de	construção	tampão	na	conceção	de	exposições	ou	reserva.	

Sempre	que	possível	é	dada	prioridade	à	climatização	passiva	e	natural,	que	interferirá	no	
ambiente	e	na	arquitetura	dos	objetos,	evitando-se	a	climatização	mecânica,	que	é	onerosa.	
Como	métodos	ativos,	utilizam-se	os	humidificadores,	desumidificadores,	aquecedores,	ar	
condicionados	ou	sistemas	de	climatização.	

	
	

III.2.2.1.	Poluentes	

Os	poluentes,	tratando-se	de	impurezas	presentes	no	meio	ambiente	de	origem	natural	ou	
artificial,	são	capazes	de	interagir	com	os	bens	culturais	acelerando	a	sua	degradação.	

O	museu	da	FBAUP	segue	determinados	procedimentos	de	forma	a	proteger	os	bens	
culturais	de	poluentes,	tais	como:	

-	colocar	os	bens	culturais	em	caixas,	armários,	expositores	ou	cobri-los	recorrendo,	por	
exemplo,	a	tecidos	de	algodão	ou	películas	de	polietileno;	

-	evitar,	em	espaços	que	contenham	bens	culturais,	executar	determinados	trabalhos	que	
possam	ser	fontes	de	poluentes;	

-	manter	portas	e	janelas	fechadas	e	devidamente	calafetadas;	

-	selecionar	materiais	de	construção,	de	equipamento	expositivo,	de	armazenamento	e	de	
acondicionamento,	com	vista	a	excluir	os	que	podem	libertar	poluentes;	
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-	nos	espaços	internos	deverá	ser	proibido	fumar.	

A	poeira	deve	ser	considerada	também	como	sério	risco	para	o	acervo,	uma	vez	que	a	sua	
acumulação	pode	reter	humidade,	criar	condições	propícias	para	o	desenvolvimento	de	
microorganismos	e	facilitar	a	infestação	de	insetos	e	de	poluentes,	causando	degradações,	
como	manchas.		

-	Nas	janelas	são	colocadas	cortinas,	visando	barrar	a	entrada	de	poeira	e	luz	direta;	

-	as	obras	sobre	papel	são	guardadas	em	caixas	de	papelão,	cartão	não	ácido	e	forradas	com	
papel	alcalino.									

	

III.2.2.2.	Controlo	Biológico	

O	controlo	biológico	permite	ao	Museu	da	FBAUP	desenvolver	um	conjunto	de	atividades	
para	excluir	a	presença	de	organismos	nocivos	aos	bens	do	acervo.	Os	ataques	biológicos	
são	a	presença	indesejável	de	plantas,	animais,	insetos,	fungos	ou	microorganismos	
prejudiciais	às	coleções.	

No	que	se	refere	aos	insetos	xilófagos	como	os	cupins,	deverá	ser	feita	a	inspeção	periódica	
destes,	vistorias	de	rotina	em	locais	específicos	como	vãos	dos	telhados,	ambientes	
húmidos	e	escuros	e	sob	assoalhados.	O	controle	da	temperatura	e	humidade	dentro	do	
edifício	também	ajuda,	assim	como	a	inspeção	das	embalagens,	e	do	isolamento	das	peças	
infestadas..		

No	que	se	refere	aos	fungos,	bactérias	e	outros	microorganismos;	os	ataques	causados	por	
estes	podem	ser	devastadores.	Atacam	sobretudo	materiais	orgânicos,	podendo	atacar	
igualmente	outros	materiais	como	pedra	ou	metal,	sobretudo	se	existir	condensação	de	
água	e	sujidade	ou	pó	que	sirvam	como	nutrientes.	Como	necessitam	de	muita	água	para	o	
seu	desenvolvimento,	as	condições	ideais	encontram-se	acima	dos	70%	de	humidade	
relativa,	embora,	se	existirem	nutrientes	adequados,	se	possam	desenvolver	abaixo	deste	
valor.	O	uso	do	aparelho	do	tipo	Sterilair,	utilizado	para	a	esterilização	do	ar,	é	
recomendado	tendo	em	vista	o	baixo	consumo	de	energia	e	a	desprezível	emissão	de	calor.	

Os	insetos	como	os	besouros,	os	peixinhos	de	prata,	as	traças,	os	carunchos	e	baratas,	estão	
entre	os	insetos	que	mais	preocupações	causam.	O	Museu	utiliza	o	Silverfish	Paks	da	marca	
Dekko	para	controlo	dos	peixinhos	de	prata.	Tratam-se	das	pragas	mais	comuns	em	bens	
culturais	móveis.	Estão	ativos	entre	os	5°C	e	os	45°C,	sendo	a	temperatura	ótima	os	30°C.	
As	traças	e	baratas	são	combatidas	por	meio	de	vistorias	periódicas	nos	acervos	e	de	
limpeza	mecânica.	Cada	documento	em	papel	é	limpo	com	um	pincel	bem	macio.	
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Para	os	roedores	são	utilizados	produtos	como	os	raticidas	aplicados	de	3	em	3	meses	por	
um	técnico	de	desinfestação.			

O	museu	faz	o	controlo	integrado	de	infestações	que	mais	não	é	do	que	desenvolver	um	
conjunto	de	ações	articuladas	para	prevenir	ou	minimizar	o	ataque	biológico.	
Nomeadamente:		

-	fazer	uma	limpeza	cuidada	e	frequente	e	uma	boa	manutenção	das	zonas	de	vegetação	
assim	como	uma	boa	iluminação	na	área	exterior	ao	edifício	(sistemas	de	iluminação	que	
atraem	menos	insectos);	

-		no	que	se	refere	ao	edifício,	faz-se	uma	limpeza	cuidada	de	lixo	e	limpeza	e	desinfeção	
regular	de	contentores;	

-	verificação	periódica	e	frequente	do	estado	de	conservação;	

-	deve	existir	uma	ventilação	adequada	e	os	objetos	fora	de	vitrinas	devem	ser	cobertos	ou	
embalados	em	materiais	adequados	(acid-free);	

-	os	objetos	podem	ser	limpos	regularmente	e	afastados	de	superfícies	húmidas.	Se	
degradados,	deve	ser	utilizado	vestuário	adequado,	luvas	e	uma	máscara	para	impedir	a	
inalação	de	esporos.			

-	correto	isolamento	de	portas,	janelas	e	outras	aberturas.	

-	isolado	cada	objeto	que	se	suspeita	ter	sido	alvo	de	ataque	biológico;	

-	inspeção,	quarentena	e,	se	necessário,	tratamento	de	objetos	provenientes	de	
empréstimos	ou	que	sejam	novas	incorporações.	

Para	monitorização	da	população	de	pestes	no	interior	do	deverá	recorrer-se	a	um	monitor	
de	insetos	ou	armadilhas	Insect	Monitoring	Trap	que	permite	observar	a	quantidade	e	
dispersão	no	espaço	dos	insetos	infestantes.	Estão	deverão	ser	colocadas	nos	espaços	de	
reserva.	A	inspeção	das	armadilhas	deverá	ser		feita	2	vezes	por	ano.	

As	armadilhas	ao	serem	colocadas	nos	vários	espaços,	no	chão	ou	prateleiras,	faz-se	um	
controlo	das	condições	do	ambiente	nesses	locais	(temperatura	e	humidade	relativa)	com	o	
termohigrógrafo	portátil.	Estas	armadilhas	também	acabam	por	detetar	indícios	de	sujidade	
se	perderem	o	adesivo	e	estiver	muito	suja,	devendo	ser	substituídas.	

Após	a	aplicação	das	armadilhas	é	feita	a	monitorização	das	pragas	e	a	elaboração	de	
relatórios	e	gráficos.	Assim:	



	 114	

-	é	apresentada	uma	cópia	da	planta	do	edifício,	onde	fica	registada	a	localização	de	cada	
armadilha	que	corresponde	a	uma	folha	de	identificação;	

-	é	feita	uma	folha	de	registo	para	cada	uma	das	armadilhas	colocadas,	de	modo	a	obter	
uma	leitura	fidedigna	das	informações.	Aqui	é	registado:	

	 -	as	condições	do	ambiente	em	cada	inspeção;	

	 -	a	quantidade	e	tipo	de	insetos	encontrados	na	armadilha;	

	 -	a	data	de	realização	da	inspeção;	

	 -	a	estação	do	ano;				

	 -	o	técnico	responsável;	

	 -	mudança	ou	substituição	da	armadilha	

Monitorização	da	população	de	Pestes	

	 Meses	 Estação	

do	Ano	

Condições	

Ambientais	

Tipo	de	

Insectos	

Quant.	de	

Insectos	

Tipo	de	

armadilha	

Mudança/sub

stituição	

armadilha	

Técnico	

responsá

vel	

A
n
o	
2
0
1
..
.	

Mês.......	

Dia...	

	 Temp.	média:	

H.	Relativa	

média:	

	 	 	 	 	

Mês......	

Dia...	

	 Temp.	média:	

H.	Relativa	

média:	

	 	 	 	 	

	

Os	resultados	são	depois	apresentados	anualmente	com	a	identificação	e	quantificação	dos	
insetos	infestantes	e	a	análise	de	risco	para	a	integridade	da	coleção.			
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III.3.	Manutenção	de	equipamentos	técnicos	
	

As	inspeções	aos	equipamentos	técnicos	são	feitas	anualmente,	permitindo	identificar	e	
detetar	a	presença	de	anomalias.	
A	deteção	de	situações	anómalas	é	efetuada	pelos	funcionários	responsáveis	pelo	
acolhimento	e	vigilância	dos	espaços.	Qualquer	anomalia	do	equipamento	expositivo,	
informático,	e	de	iluminação	é	comunicada	ao	técnico	do	museu	que	depois	encaminhará	a	
questão	aos	funcionários	da	reitoria	da	Universidade	do	Porto.	O	museu	da	FBAUP	recorre	a	
profissionais	habilitados	para	verificarem	os	sistemas	de	alarme	e	deteção,	câmaras	de	
vídeo	de	vigilância,	verificação	e	manutenção	de	extintores,	sistemas	de	controlo	e	
monitorização	ambiental.			
No	museu	da	FBAUP	existe	um	manual	para	funcionamento	dos	equipamentos	onde	estão	
indicadas	as	normas	e	procedimentos	necessários.	
	
	
	

III.4	Materiais,	equipamentos	expositivos	e	de	reserva.	Organização	dos	espaços.	
	

Os	materiais	utilizados	para	fins	museológicos	podem	ser	uma	fonte	de	deterioração	de	
bens	culturais,	tal	como	são	a	luz	ou	as	flutuações	bruscas	de	humidade	relativa.	A	escolha	
dos	materiais	deverá	obedecer	ao	critério	de	estabilidade	(os	materiais	deverão	ser	inertes)	
e	compatibilidade.		

-	No	caso	da	madeira,	tintas	e	vernizes,	dever-se-á	evitar	que	haja	um	contacto	direto	entre	
estes	materiais	e	o	objeto	pois	estes	libertam	gases	ácidos;	

-	no	caso	dos	papéis	e	cartões,	deverão	ser	usados	papéis	e	cartões	não	ácidos	ou	com	uma	
reserva	alcalina.		

-	no	caso	dos	plásticos	ou	polímeros,	dever-se-á	escolher	aqueles	com	poucos	plastificantes	
e	com	poucos	aditivos	como	o	polietileno,	o	polipropileno,	o	poliestireno	(esferovite),	entre	
outros;	

-	a	espuma	de	poliuretano	amortece	choques	e	vibrações,	o	que	a	torna	muito	útil	para	
transporte	de	bens	culturais	frágeis.	No	entanto,	deve-se	evitar	o	contato	direto	da	
superfície	do	objeto	com	a	espuma,	bem	como	a	sua	utilização	por	períodos	longos;	

-	os	têxteis	deverão	ser	lavados	corretamente	antes	de	utilizar,	verificar	a	resistência	da	cor	
à	agua,	a	solventes	e	à	fricção.	Aconselha-se	o	algodão	branco,	linho	cru,	poliéster	(Hollytex,	
Reemay),	acrílicos	(Decolfet,	Orlon),	e	poliamidas	(Nylon)	e	evitar	produtos	à	base	de	lã	.		
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III.4.1.	Exposição	

	
A	organização	do	espaço	disponível	relaciona-se	com	o	programa	expositivo	de	cada	
exposição	temporária.	O	equipamento	expositivo	existente	nos	vários	espaços	das	
exposições	temporárias,	composto	por	vitrinas,	plintos,	molduras,	prateleiras,	material	
audiovisual,	mesas,	etc.,	também	depende	do	próprio	programa	expositivo.	

O	museu	da	FBAUP	tenta	conciliar	o	modo	de	exposição	com	boas	práticas	de	conservação	
seguindo	as	orientações	seguintes:	

-	expõe	apenas	aqueles	objetos	que	o	seu	estado	de	conservação	permitir;	

-	colocação	de	detetores	de	incêndios	e	extintores	em	locais	visíveis	e	de	fácil	acesso	na	
área	de	exposição;	

-	existência	de	vigilância	presencial	nas	principais	áreas	expositivas;	

-	utilização	de	vitrinas	sólidas	e	funcionais	para	objetos	mais	delicados	e	garantir	a	
segurança	contra	roubo	ou	vandalismo;	

-	utilização	de	plintos	para	a	exposição	de	esculturas,	garantindo	que	os	sistemas	de	fixação	
ou	de	montagem	respeitem	integralmente	o	objeto.	

-	utilização	de	estrados	elevados	e	fita	sinalizadora	para	garantir	a	proteção	do	objeto	
dificultando	o	seu	acesso	próximo.	

		

	
III.4.2.	Reservas	

A	organização	das	coleções	em	reserva	do	museu	da	FBAUP	obedece	a	um	critério	
tipológico	e	cronológico.		

A	reserva	da	Coleção	de	Desenho	e	Gravura	no	Gabinete	de	Desenho	e	Gravura	localizada	
no	Edifício	Central	da	FBAUP	aloja	a	maioria	da	coleção	de	Desenho,	Impressão,	Gravura	e	
Fotografia,	contendo	18	arquivadores	horizontais	para	desenho,	e	ainda	7	arquivadores	
horizontais	para	gravura.	

	A	reserva	da	Coleção	de	Pintura	e	Escultura	no	Edifício	Central	da	FBAUP	aloja	toda	a	
Coleção	de	Pintura,	alguma	das	esculturas	mais	pequenas,	e	alguns	elementos	de	Desenhos.	
É	necessária	uma	restruturação	dos	suportes	e	sustentação	da	tipologia	de	objetos	de	
pintura,	pois	não	existem	estas	estruturas	na	reserva.	A	sua	suspensão	na	vertical	torna-se	
urgente,	para	uma	boa	conservação	dos	objetos	da	coleção,	assim	como	para	sua	
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organização.	A	aquisição	de	estantes	metálicas	em	corredor	projetada	em	2010	ainda	não	
foi	possível	por	restrições	a	nível	financeiro	e	a	nível	de	recursos	humanos.	Quanto	à	
pequena	escultura,	esta	encontra-se	num	compartimento	no	interior	deste	espaço,	e	
existem	poucos	elementos	deste	núcleo	da	coleção.	Nesta	reserva	estão	também	caixas	e	
catálogos	da	FBAUP,	que	não	deverão	estar	neste	local	por	questões	de	conservação,	e	é	
também	o	armazém	para	antigas	molduras	de	pinturas	da	coleção.		

A	Reserva	de	Gessos	no	Pavilhão	de	Escultura	da	FBAUP	não	apresenta	as	condições	físicas,	
estruturais	e	ambientais	necessárias	para	a	conservação	de	objetos	desta	tipologia;	daí	ser	
necessária	a	definição	de	um	novo	espaço	para	albergar	a	coleção	de	esculturas	da	FBAUP	

As	reservas	do	museu	da	FBAUP	são	identificadas	com	um	número	de	inventário	com	
etiqueta	em	papel	que	identifica	os	objetos	de	forma	clara	sem	ser	necessário	a	sua	
remoção	ou	manuseamento.	

-	não	existe	área	de	quarentena	

-	não	existe	espaço	para	inventariação,	estudo	e	embalagem	de	objetos	

-	não	existe	um	gabinete	de	preparação	de	objetos	para	exposição,	sala	de	trabalho	para	os	
funcionários	do	Museu,	e	diferentes	colaboradores	em	projetos	expositivos	e	da	coleção,	
com	o	propósito	de	preparação	de	objetos	para	a	exposição,	assim	como	as	devidas	ações	
de	conservação	preventiva	e	restauro.		

-	não	existe	uma	sala	para	o	armazenamento	de	material	de	apoio	à	exposição,	desde	
dispositivos	expositivos,	ao	Kit	de	Montagem	e	material	de	apoio	à	instalação	de	
exposições;	(Material	Audiovisual,	Ferramentas	e	Kit	de	Montagem,	Mesas,	Armários,	
Molduras,	Papel,	etc.)	

	

III.4.3.	Outros	espaços	
	

Os	objetos	pertencentes	ao	acervo	da	FBAUP	e	que	se	encontram	nos	espaços	de	circulação	
restrita	como	os	gabinetes,	biblioteca,	salas	de	reuniões,	deverão	ser	alvo	de	limpeza	e	
manutenção	regular.	Os	objetos	localizados	em	espaços	de	acesso	público,	como	o	jardim	
da	FBAUP	(sobretudo	esculturas),	são	abrangidos	pelo	sistema	de	vigilância	geral,	devendo	
ser	protegidos	de	atos	de	vandalismo	ou	roubo.	

Os	objetos	da	coleção	cedidos	temporariamente	para	exposições	ou	depositados	por	
períodos	de	tempo	mais	longos	noutras	instituições	deverão	ser	verificados	regularmente	e	
a	sua	informação	deverá	ser	atualizada	periodicamente.	
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III.5.	Limpeza	de	espaços,	equipamentos	e	acervo	
	

III.5.1.	Espaços	e	equipamentos		

A	limpeza	do	chão,	plintos,	janelas	das	salas	de	exposição	está	a	cargo	da	equipa	de	limpeza	
da	FBAUP	que,	semanalmente,	ou	sempre	que	necessário	aspira,	limpa	as	teias	de	aranha	
das	janelas,	lavam	os	vidros	e	o	chão.	Algumas	indicações	dadas	às	equipas	de	limpeza:	

-	limpeza	do	pavimento	não	deve	ser	feita	com	vassoura	pois	esta	contribui	para	a	
disseminação	do	pó;	

-	utilizar	aspiradores	com	filtros	que	retenham	eficazmente	as	partículas;	

-	na	lavagem	do	pavimento	utilizar	apenas	água	ou	detergente	com	ph	neutro;	

-	os	vidros	e	acrílicos	devem	ser	limpos	com	água	ou	produtos	adequados	(interdito	o	
amoníaco)	e	bem	secos	.	

-	esquema	de	limpeza	mensal:	2	limpezas	de	chão	a	seco	(aspirador)	e	2	limpezas	com	água	
(esfregona	bem	torcida).	Vidros	são	limpos	semanalmente.	

	
III.5.2	Acervo	

	

A	limpeza	do	espaço	da	Reserva	está	a	cargo	do	técnico	do	museu	podendo	estar	
acompanhado	de	um	assistente	ou	estagiário.	

-	Para	o	piso	é	utilizado	um	aspirador	com	filtros	hepa	de	ar,	para	não	transferir	poeiras	para	
o	ar;	

-	no	caso	de	uma	lavagem	pontual	será	utilizada	água	simples	ou	com	um	pouco	de	
detergente	neutro	para	remover	as	nódoas;	

-	a	limpeza	do	pó	deve	ser	realizada	de	forma	cuidada,	com	a	menor	fricção	possível	e	tendo	
em	conta	as	zonas	vulneráveis	dos	objetos.	Pode	ser	realizada	com	panos,	pincéis	ou	
trinchas	de	pelo	suave.	

-	as	estantes	devem	ser	limpas,	se	possível,	com	aspirador	ou	pano	magnético.	Caso	seja	
necessário	remover	sujidade	incrustada	pode	ser	usada	uma	solução	de	água.	Deve	ser	
aplicada	com	um	pano	bem	torcido,	sendo	a	superfície	seca	de	seguida	com	um	pano.		
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III.6.	Circulação	de	bens	culturais	
	
	

III.6.1.	Manuseamento	

O	manuseamento	dos	objetos	deverá	ser	sempre	justificado	para	evitar	deslocações	
desnecessárias.	Sempre	que	há	circulação	interna	e/ou	externa	deverão	utilizar-se	
equipamentos	e	materiais	para	minimizar	a	necessidade	de	manusear	os	objetos	e	evitar	
estragos	ou	acidentes.	

• Os	equipamentos	poderão	incluir:	tabuleiros,	carrinhos	de	mão,	etc;	mas	também	
equipamentos	de	proteção	como	batas	de	laboratório,	fatos	macaco,	óculos	de	
proteção,	etc.	

• Os	materiais	incluem:	papel	acid	free,	placas	de	polietileno	para	acondicionar	os	
objetos,	luvas	de	algodão,	luvas	de	vinil	e	latex,	etc.	

No	manuseamento	deverão	ser	observados	os	seguintes	procedimentos:	

-	evitar	o	transporte	desnecessário	do	objeto	e,	caso	seja	inevitável,	verificar	o	seu	
estado	de	conservação	para	garantir	a	segurança	máxima	durante	o	manuseamento;	

-	durante	o	manuseamento,	evitar	o	uso	de	materiais	que	possam	manchar,	riscar,	
descolorir,	inflamar	como	as	canetas,	esferográficas,	tintas	e	produtos	de	limpeza.	
Recomenda-se	o	uso	do	lápis	6B	e	borracha	em	caso	de	se	fazerem	anotações	próximas	
das	obras;	

-	nunca	escrever,	marcar,	ou	fixar	papéis	no	verso	de	um	objeto;	

-	devem	der	observados	as	roupas	e	os	acessórios	que	se	usam	durante	o	
manuseamento	de	um	objeto.	Um	botão	de	roupa,	uma	fivela	de	cinto,	um	anel	ou	a	
pulseira	de	um	relógio	podem	danificar	os	objetos;	

-				durante	o	manuseamento	as	mãos	devem	estar	limpas	sem	qualquer	loção,	creme	ou	
produto	semelhante,	e	cobertas	por	luvas	brancas	e	de	algodão	leve;	

-	ao	manusear	objetos	de	diferentes	materiais,	substituir	as	luvas	de	forma	a	evitar	
contaminações;	

-	utilizar	as	duas	mão	durante	o	manuseamento	dos	objetos.	Se	estes	forem	de	
pequenas	dimensões,	podem	ser	suportados	com	uma	mão,	colocando	a	outra	
formando	uma	concha,	por	baixo;	

-	sempre	que	o	objeto	apresentar	partes	soltas,	elas	devem	ser	manuseadas	em	
separado;	

-	nunca	manusear	dois	objetos	em	simultâneo;	

-	manusear	os	objetos	sobre	uma	superfície	macia,	mantendo	uma	distância	mínima	
entre	estes	e	a	superfície,	com	vista	a	minimizar	os	riscos	de	dano	em	caso	de	queda;	
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-	em	caso	de	acidente,	somente	um	restaurador	experiente	e	autorizado	poderá	
recuperar	o	objeto	danificado;	

-	não	fumar	no	ambiente	em	que	o	acervo	se	encontra	exposto	ou	acondicionado.	

	

Quadros	

-	devem	ser	transportados	um	por	um,	segurando-os	pela	moldura,	evitando	tocar	nas	
telas;	

-		as	telas	não	emolduradas	deverão	ser	seguras	pelo	chassi	(armação	de	madeira	
encaixada).	Os	polegares	não	devem	tocar	a	face	frontal	da	moldura;	

-	as	pinturas	a	óleo	sobre	tela	sem	moldura	e	sem	chassi	não	devem	nunca	ser	
enroladas.	Caso	seja	inevitável,	a	obra	deve	ser	enrolada	com	um	cilindro	grosso,	com	a	
superfície	pintada	coberta	com	uma	folha	de	papel	neutro.	A	face	pintada	da	obra	deve	
estar	virada	para	fora,	de	forma	que	a	camada	pictórica	seja	distendida	e	não	
comprimida.			

	

Esculturas	

-	devem	ser	manuseadas	pela	base,	com	uma	das	mãos	segurando	firmemente	o	corpo	
da	peça;	

-	não	devem	jamais	serem	levantadas	por	suas	partes	mais	delicadas,	como	por	exemplo	
braços	ou	outras	partes	projetantes;	

-	os	objetos	de	grandes	dimensões	devem	ser	manuseados	por	duas	ou	mais	pessoas;	

-	preferencialmente	deve-se	usar	um	carrinho,	composto	por	uma	tábua	apoiada	em	
quatro	rodas	pequenas	de	borracha,	para	facilitar	o	deslizamento	do	carro,	evitar	ruídos	
e	reduzir	a	trepidação	dos	objetos.	

	

	

Obras	sobre	papel	

-	devem	ser	emolduradas,	à	exceção	daquelas	que	se	encontram	em	ambientes	
húmidos;		

-	as	peças	sobre	papel	que	não	estão	montadas	ou	encadernadas	devem	ser	carregadas	
sempre	sobre	uma	folha	limpa	de	papelão	ou	entre	duas	folhas	de	papelão.	Dever-se-á	
ter	cuidado	para	que	antes	sejam	cobertas	com	uma	folha	de	separação;	

-	a	obra	sobre	papel	nunca	pode	ser	enrolada.	Caso	seja	inevitável	deve	ser	colocada	
num	cilindro	grosso;	
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-	a	obra	não	emoldurada	somente	poderá	ser	segura	pelas	extremidades	superiores,	
mesmo	assim,	durante	operações	que	não	impliquem	qualquer	tipo	de	deslocamento;	

-	todas	as	obras	devem	ser	mantidas	sempre	com	a	face	voltada	para	cima;	

-	as	obras	encadernadas	devem	ser	manuseadas	cuidadosamente.	As	páginas	deverão	
ser	passadas	devagar,	pela	extremidade	superior,	sem	humedecer	a	folha.				

	

	

Fotografia	

-	enquanto	não	for	feita	a	reprodução	fotográfica	dos	originais	como	medida	de	
prevenção,	devem	ser	observados	os	seguintes	procedimentos:	

-	não	usar	clipes	ou	grampos	nas	fotografias;	

-	não	escrever	nas	fotografias	com	canetas.	Caso	necessário,	usar	lápis	macio	(6B)	no	
verso;	

-	não	usar	fita	adesiva,	cola	ou	etiqueta,	na	frente	ou	no	verso,	e	nem	mesmo	nos	
envelopes	que	contenham	fotografias;	

-	não	colocar	os	dedos	sobre	os	negativos	ou	sobre	as	fotografias;	

-	não	guardar	material	fotográfico	em	ambientes	que	recebem	luz	solar	direta	sobre	os	
arquivos.	

	

Em	relação	ao	acondicionamento,	cada	objeto	exige	uma	solução	única:	

-	deve-se	escolher	uma	área	livre,	com	espaço	suficiente	para	embalar	os	objetos;	

-	um	local	perto	dos	objetos	para	evitar	manuseamentos	desnecessários;	

-	para	objetos	pequenos,	uma	mesa	ou	secretária;	

-	para	objetos	grandes	uma	área	pelo	menos	3	vezes	maior;	

-		o	material	escolhido	para	acondicionar	os	objetos	é	espuma	de	polietileno,	leve	e	fácil	de	
manusear,	absorve	o	choque,	é	quimicamente	“inerte”	e	funciona	como	uma	barreira	para	a	
humidade.	
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III.6.2.	Acondicionamento	
	

As	reservas	técnicas	devem	ser	espaços	seguros,	com	ampla	porta	de	acesso,	para	entrada	e	
saída	das	obras	em	grandes	formatos.	Nos	seus	espaços	não	devem	passar	canos	de	água	e	
nem	fios	de	alta	tensão.	

Quadros	

-	Os	quadros	devem	ser	acondicionados	de	forma	enfileirada,	com	os	maiores	atrás	e	os	
menores	na	frente,	e	intercalados	com	um	pedaço	de	espuma,	papelão	ou	similar;	

-	devem	ser	colocados	face	com	verso	e	verso	com	verso,	procurando	uma	combinação	em	
que	apenas	as	molduras	fiquem	encostadas	entre	si;	

-	os	quadros	com	pinturas	sobre	tela	devem	estar	sempre	na	posição	vertical	para	que	a	tela	
não	seja	marcada	pelo	chassi;	

-	a	frente	da	moldura	de	uma	obra	mais	pequena	nunca	deve	ficar	apoiada	na	superfície	
pintada	da	obra	imediatamente	à	sua	frente;	

-	molduras	ornamentadas	devem	ter	partes	salientes	acolchoada;	

-	recomenda-se	que	os	quadros	sejam	fixados	em	trainéis,	que	são	espécies	de	painéis	que	
se	movimentam	por	trilhos,	ou	então	acondicionados	em	escaninhos	individuais.		

-	é	de	extrema	importância	que	os	objetos	não	fiquem	em	contato	direto	com	o	piso.	Para	
isso,	é	essencial	o	uso	de	almofadas	ou	blocos	de	madeira	acolchoada	com	espuma,	flanela	
ou	tecido	macio,	com	a	face	de	apoio	revestida	por	material	antiderrapante	para	evitar	
acidentes.	Em	caso	da	necessidade	de	se	apoiar	um	quadro	sobre	o	chão,	este	deve	estar	
forrado	com	carpete	ou	ter	um	estrado.		

Esculturas	

-	As	esculturas	devem	ser	mantidas	em	mobiliários	de	metal,	fechados	ou	abertos,	com	as	
prateleiras	revestidas	com	material	para	proteção	e	acomodação,	do	tipo	ethafoan	(espuma	
de	polietileno	de	células	fechadas,	altamente	resistente	à	humidade)	ou	similar.	Se	
necessário,	acomodar	o	objeto	em	um	bloco	deste	material	escavado	na	forma	do	mesmo.			

Obras	sobre	papel	

-	As	obras	sobre	papel	devem	ser	guardadas	“empilhadas”	com	folhas	intercaladas	por	
papel	de	seda	de	ph	neutro,	caso	não	se	possa	confecionar	caixas	individuais	em	papel-
cartão	de	base	alcalina;	
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-	sempre	que	for	necessário	manusear	uma	determinada	obra	que	esteja	acondicionada	em	
pilha,	todas	as	outras	deverão	ser	retiradas	uma	a	uma,	formando	uma	pilha	nova	ao	lado,	
até	se	encontrar	aquela	que	está	sendo	procurada;	

-	recomenda-se	que	seja	confecionado	passe-partout	para	cada	obra,	que,	além	de	oferecer	
proteção,	permite	que	a	obra	seja	manipulada	com	maior	facilidade.		

-	o	emprego	de	papel	kraft,	em	embalagens	de	obras	dessa	natureza,	embora	seja	bastante	
comum,	é	extremamente	condenável,	pois	esse	papel	de	ph	ácido,	contém	lignina,	enxofre,	
que,	migrando	para	o	documento,	ocasiona	sérios	danos;		

-	o	acrílico	nunca	deve	ser	usado	para	obras	com	desenho	a	carvão,	grafite	ou	pastel,	
porque	a	sua	eletricidade	estática	pode	atrair	partículas	dos	materiais	que	entram	na	
composição	e	causar	danos	à	superfície	das	peças.		

-	as	obras	sobre	papel	também	não	devem	estar	em	contato	com	jornais	pois	o	teor	
altamente	ácido	desse	tipo	de	papel	compromete	a	conservação	do	documento.	

	

Material	fotográfico	

-	cada	foto	deve	ter	uma	proteção	individual;	

-	os	invólucros	devem	ser	de	papel	ou	plástico	de	boa	qualidade,	com	ph	neutro.	Papel	
manteiga	e	papel	cristal	são	ácidos	e,	portanto,	não	devem	ser	utilizados	para	o	
acondicionamento.	Os	invólucros	de	plástico	devem	ser	de	poliéster,	triacetato	de	celulose,	
polietileno	ou	polipropileno.	Não	se	deve	recorrer	ao	PVC	(cloreto	polivinílico),	pois	atacam	
quimicamente	o	material	fotográfico;	

-	no	caso	da	impossibilidade	do	controle	da	humidade	relativa,	deve-se	optar	por	protetores	
de	papel	neutro	na	forma	de	folders	ou	envelopes;	

-	os	negativos	e	diapositivos	também	devem	ser	acondicionados	em	invólucros	individuais	
fabricados	com	materiais	apropriados;	

-	do	mesmo	modo,	fotografias	sobre	papel	devem	receber	proteção	individual,	e	os	
envelopes	devem	ser	confecionados	à	base	de	dobraduras,	sem	cola;	

-	o	mobiliário	para	acondicionamento	de	acervo	fotográfico	deve	ser	de	aço/metal	com	
pintura	polimerizada.	

Como	recomendação	final,	para	objetos	de	pequena	dimensão,	confecionados	por	materiais	
frágeis,	a	colocação	sobre	superfícies	acolchoadas,	como	algodão	e	manta	acrílica.		
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III.6.3.	Circulação	interna	

Na	circulação	interna	dos	objetos	dever-se-á	ter	em	atenção	os	seguintes	passos:	

-	conhecer	o	percurso	a	fazer	antes	de	se	fazer	a	deslocação;	

-	manter	livres	e	desimpedidos	os	locais	de	movimentação	e	circulação;	

-	desmontar,	quando	adequado,	os	objetos	constituídos	por	vários	elementos	e	transportá-
los	separadamente;	

-	colocar	quando	necessário,	os	objetos	em	carrinhos	de	transporte,	o	que	minimiza	a	
probabilidade	de	acidentes	durante	a	circulação.	

Para	controlar	os	movimentos	internos	do	acervo,	estes	devem	estar	registados	na	ficha	de	
inventário.		

	
III.6.4	Circulação	externa	

	

Na	circulação	externa	de	objetos	museológicos,	devem	ser	respeitadas	as	normas	
específicas	definidas	no	próprio	regulamento	interno9	do	museu	da	FBAUP,	tendo	em	conta	
o	seguinte:	

-	um	objeto	só	sai	do	museu	da	FBAUP	com	a	autorização	do	Dirigente	e	Técnico	Superior	do	
museu	após	ter	sido	feita	a	avaliação	das	condições	em	que	a	obra	se	encontra;	

-	prever	sempre	o	meio	e	o	tipo	de	transporte	a	ser	utilizado;	

-	prever	os	meios	de	acondicionamento	e	proteção	adequados	ao	tipo	de	objeto	a	
transportar;	

-	conhecer	o	local	onde	vai	ser	exposto	e	condições	de	segurança	e	conservação.	

	
III.6.4.1.	Embalagem	e	Transporte	

	

A	embalagem	é	fator	de	extrema	importância	para	que	o	transporte	dos	objetos	se	proceda	
de	forma	segura.	

																																																								
9	http://museu.fba.up.pt/informacoes/Regulamento_Interno_MUSEU_FBAUP.pdf p.11-12	
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-	aqueles	objetos	submetidos	a	transporte	em	camiões,	para	locais	distantes,	devem	ser	
acondicionados	em	caixotes	sólidos	de	madeira,	equipados	com	alças	aparafusadas.	A	
embalagem	deverá	ser	em	cada	dimensão,	6	cm	maior	que	as	dimensões	do	objeto	a	ser	
transportado.	O	interior	do	recipiente	deve	ser	impermeabilizado	com	espuma	de	
polietileno	e,	no	caso	de	telas,	a	proteção	pode	ser	feita	pelo	verso,	usando-se	polietileno	
com	as	mesmas	medidas	do	chassi;	

-	antes	de	encaixotados,	cada	objeto	deve	ser	revestido	por	material	específico;	

-	os	objetos	tridimensionais	devem	ser	embrulhados	com	tecidos	não	ácidos,	papel	de	seda	
ph	neutro	ou	algodão;	

-	peças	em	material	acrílico	não	devem	jamais	serem	revestidas	com	fita	adesiva;	

-	a	embalagem	dos	objetos	é	finalizada	com	a	preparação	das	instruções	para	a	sua	abertura	
e	nova	embalagem;	

-	para	o	transporte	em	pequenas	distâncias,	as	peças	devem	ser	embaladas	uma	a	uma	com	
entretela	de	papel	sem	goma,	papel	de	seda	ou	similar,	seguidos	de	plástico	bolha,	com	as	
bolhas	viradas	para	fora,	e	por	último,	papel	kraft.	Partes	pontiagudas	e	salientes	devem	ser	
acolchoadas	com	tecido	de	algodão	ou	com	plástico	bolha	dobrado.	Os	espaços	vazios	das	
esculturas	ou	objetos	tridimensionais	devem	ser	preenchidos	com	papel	de	seda	ou	kraft	
amassados.	

-	as	embalagens	devem	ser	marcadas	com	instruções	convencionais	(“para	cima”,	“frágil”,	
“cuidado”,	etc.).	Também	deverão	conter	informações	relativas	ao	peso	e	dimensões	da	
peça	a	ser	transportada;	

-	no	transporte,	o	piso	e	as	laterais	do	veículo	devem	ser	acolchoados	por	materiais	de	
amortecimento,	como	por	exemplo,	cobertores.	Os	objetos	devem	estar	bem	firmes,	de	
forma	a	neutralizar	os	efeitos	causados	por	movimentos	bruscos	durante	a	locomoção.	

	
	

III.7.	Formação	de	recursos	Humanos	
	

A	formação	dos	recursos	humanos	afetos	ao	museu	da	FBAUP	deve	privilegiar	áreas	de	
intervenção	da	instituição	museológica	como:	gestão	do	inventário,	conservação	preventiva,	
segurança	e	situações	de	emergência.	

A	identificação	destas	necessidades	e	viabilização	das	ações	formativas	cabe	ao	dirigente	do	
museu.			



	 126	

III.8.	Público	

	
O	Técnico	Superior	do	Museu	assim	como	o	pessoal	que	faz	a	vigilância	no	pavilhão	de	
exposições	orienta	o	público	no	sentido	de	evitar	acidentes	e	no	cumprimento	das	regras	
seguintes:	

-	não	tocar	nos	objetos	expostos;	

-	não	comer	nem	beber;	

-não	fumar;	

-	não	fotografar	com	flash;	

-	manter	uma	distância	obrigatória	entre	os	objetos	e	o	visitante;	

-	não	transportar	casacos,	chapéus-de-chuva,	sacos,	outros	volumes	ou	objetos	cortantes;	

-	não	entrar	com	animais,	exceto	cães-guia	

As	normas	previstas	para	o	público	também	estão	previstas	no	Regulamento	Interno	por	
exemplo	no	que	se	refere	a	trabalhos	de	investigação.	
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IV. Anexos	
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Figura	1	–	sala	de	exposições	oMuseu	
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Figura	2	–	Pavilhão	de	Exposições	
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Figura	3	–	Galeria	Cozinha	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



 
 
Documentação obrigatória a anexar ao formulário de candidatura: 
 
Documento Fundador: 
1- Cópia do documento fundador – em anexo 
Inventário: 
2- Cópia de três fichas de inventário, incluindo registo fotográfico – em anexo 
Normas de conservação preventiva: 
3- Cópia das normas e procedimentos de conservação preventiva adotadas pelo museu – 
em anexo 
Monitorização das condições de conservação: 
4-  Cópia de registo atualizado dos níveis de humidade relativa efetuado por termohigrógrafo 
ou datalogger – a apresentar na altura da credenciação 
Última exposição: 
5- Duas fotos da última exposição realizada e respetivo catálogo (quando existente)  
Relação do pessoal afeto ao museu – a apresentar na altura da credenciação 
6- Relação do pessoal afeto ao museu no ano civil da apresentação da candidatura  
Orçamento: a apresentar na altura da credenciação 
7- Cópia do orçamento anual do museu ou do extrato do orçamento da entidade de que este 
depende referente ao seu funcionamento e atividades, em vigor no ano civil da apresentação 
da candidatura - a apresentar na altura da credenciação 
Instalações: 
8- Cópia das plantas do museu. Devem ser enviadas apenas e especificamente as plantas 
dos edifícios do museu, com discriminação e afetação dos espaços (à escala de 1:100 ou de 
1:200) - a apresentar na altura da credenciação 
Plano de atividades: 
9- Cópia do plano anual de atividades em vigor no ano civil da apresentação da candidatura  
Relatório de atividades:- a apresentar na altura da credenciação 
10- Cópia do relatório anual de atividades referente ao ano anterior ao da apresentação da 
candidatura  
Documento orgânico: 
11- Cópia do documento de enquadramento orgânico do museu – em anexo 
Regulamento do museu: 
 12- Cópia do regulamento do museu – em anexo 
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Documentação obrigatória a anexar ao formulário de candidatura: 
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Documentação obrigatória a anexar ao formulário de candidatura: 
Regulamento do museu: 
 12- Cópia do regulamento do museu  
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