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resumo 
 
 

O relatório que se apresenta tem por objetivo refletir sobre o trabalho 
desenvolvido durante o estágio curricular de Mestrado em Criação Artística 
Contemporânea, no museu PO.RO.S – museu Portugal Romano em Sicó. Tem 
por base uma investigação sobre património cultural e cultura, bem como uma 
reflexão conceitual sobre politicas culturais e o seu contributo como recurso de 
enorme potencial na valorização do território, na sua dinamização económica e 
contributo ímpar para a criação de uma identidade territorial. 
Pretende-se compreender como podem as políticas culturais promover o 
desenvolvimento social e económico dos municípios, o seu impacto na vida 
social dos indivíduos e a importância que o setor cultural tem como fator de 
promoção na imagem da cidade. 
Teve como resultados, no essencial, o desvendar das dinâmicas do museu, o 
revelar do seu funcionamento quotidiano, o traçar das linhas de força do seu 
potencial e, também, o apontar de algumas insuficiências limitativas da plena 
realização da sua função económico-cultural. 
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abstract 
 

 
This report aims to reflect on the work developed during my curricular 
internship of Master in Contemporary Artistic Creation, in the museum 
PO.RO.S - Portugal Romano museum at Sicó. It is based on research on 
cultural heritage and culture, as well as in a conceptual reflection on cultural 
policies and their contribution as a resource of enormous potential for 
valorization of the territory, its economic dynamism and unique contribution to 
the creation of a territorial identity. 
 It is intended to understand how cultural policies can promote the social and 
economic development of municipalities, their impact on the social life of 
individuals and the importance that the cultural sector has as a factor in 
promoting the image of a city. 
Its results were essentially the unraveling of the museum's dynamics, the 
revealing of its daily functioning, the tracing of its potential lines and also the 
pointing out of some limiting shortcomings for the full realization of its economic 
and cultural function. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A assertividade na tomada de decisão das politicas culturais dá-se quando estas 

respeitam o património cultural, o preservam e o transmitem às gerações futuras, 

fomentando nas comunidades um sentido de pertença e participação. 

Para tal, é de extrema importância a participação de vários atores, o público e o 

privado, para, em conjunto, criarem benefícios coletivos e individuais. 

No acelerado processo de globalização das sociedades atuais, os Estados e os 

municípios fazem um esforço conjunto para compreender e usufruir do seu património 

cultural como veículo de desenvolvimento endógeno, como marca diferenciadora dos 

demais municípios e Estados, apostando no seu valor e promovendo projetos assentes 

em conceitos como sustentabilidade económica, social e ambiental capazes de promover 

o capital social das localidades, valores e tradições, ao mesmo tempo que proporcionam 

a sua conservação. 

É neste sentido que a relação entre cultura, turismo e património cultural se 

assume como a chave central para um desenvolvimento endógeno sustentável, 

ganhando espaço nas tomadas de decisão das políticas públicas. 

A tomada de consciência por parte dos órgãos de poder, das suas vantagens e 

desvantagens, propõe a necessidade de implementar, executar e avaliar, ou seja, traz à 

luz de todos a necessidade de políticas culturais cuidadosamente planeadas.  

 

O presente Relatório de Estágio é resultado final da componente não letiva do 

Mestrado em Criação Artística Contemporânea, pertencente ao Departamento de 

Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, e tem como objetivo fazer a descrição 

do trabalho desenvolvido no decorrer do estágio no Museu PO.RO.S — Museu Portugal 

Romano em Sicó, entidade de acolhimento. 

Neste relatório, procurou-se aplicar conhecimentos anteriormente adquiridos, 

compreender e refletir sobre as práticas do museu contemporâneo, sobre as novas 

formas de comunicação e interação que a museologia da atualidade dispõe para interagir 

com os seus públicos. Faz-se, ainda, uma reflexão e análise critica à entidade de 

acolhimento, por forma a sugerir melhoramentos, com o objetivo de exponenciar todo o 

seu valor. 
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Na verdade, pós experienciar uma vivência diária, enquanto artista plástica, de 

materializar ideias e reflexões, e de desenvolver os meus conhecimentos sobre arte 

contemporânea, ao frequentar o Mestrado em Criação Artística Contemporânea da 

Universidade de Aveiro, surgiu a necessidade de compreender e aprofundar estudos 

acerca da importância e do valor que a cultura tem para o desenvolvimento das 

comunidades, seja a nível social, simbólico, territorial ou económico. 

Também a minha experiencia profissional na Câmara Municipal da Figueira da 

Foz, como designer no Museu Municipal Santos Rocha me sublinhou tal importância e 

valor da dimensão cultural. 

No percurso da investigação e, agora, do estágio, procurei desenvolver 

conhecimentos que me permitam ver e demonstrar como o desenvolvimento histórico-

social e o património cultural de cada município e de cada comunidade estão 

intimamente ligados com o desenvolvimento e valorização económica dos mesmos.  

Conhecer as políticas culturais com foco no desenvolvimento, na preservação, 

na restauração e na salvaguarda do património cultural imaterial do município e como 

se têm desenvolvido, é um dos objetivos deste trabalho. 

 Pretendo, assim, como observadora comprometida e participante que fui durante 

o tempo do estágio, trazer um contributo e reforçar a noção da importância da 

valorização do património cultural e do património cultural imaterial e natural para o 

desenvolvimento local, tendo como objeto de estudo, especificamente, o caso do Museu 

PO.RO.S., situado na cidade de Condeixa. 

 

 

 

1— PATRIMÓNIO CULTURAL E A SUA RELAÇÃO COM A 

ECONOMIA E O DESENVOLVIMENTO 
 
 

Na atual conjuntura mundial, a cultura assume um papel estratégico no 

desenvolvimento sustentável das sociedades. A relação entre cultura e desenvolvimento 

económico está cada vez mais intricada, uma vez que já não é possível ignorar o 

imensurável potencial do património cultural em gerar novas atividades económicas que 

se demonstram de grande valor no desenvolvimento das comunidades e das sociedades, 

tanto ao nível da valorização do território como na dinamização económica. 
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Daí que, em 1982, na Conferência Mundial, Mundiacult, realizada na cidade do 

México, tenham ficado definidos como princípios essenciais para a criação e 

desenvolvimento das politicas culturais, a identidade cultural, o património cultural, a 

relação e toda a dimensão existente entre cultura e democracia, cultura e 

desenvolvimento, bem como, a criação, educação artística e intelectualização, a relação 

entre cultura e comunicação, educação, ciência, administração, financiamento de 

atividades culturais e a cooperação cultural internacional. 

No contexto atual de globalização e no florescer do “capitalismo estético”, cada 

vez mais se verifica uma alienação da identidade territorial por parte dos indivíduos. 

Pelo que cada comunidade corra um risco crescente de perda de identidade. Tomada a 

consciência desta problemática, nas últimas décadas, os governos centrais, um pouco 

por todo o mundo, têm feito um esforço, sempre crescente, pelo reconhecimento 

profundo do património histórico, do território e da sociedade, assumindo cada 

peculiaridade, como fonte inesgotável de diversidade cultural. 

É no percorrer deste caminho que a cultura assume um papel estratégico no 

reconhecimento e restabelecimento da identidade territorial, bem como no 

desenvolvimento das sociedades, despoletando o fascínio e a abertura a novos 

horizontes. Daí que Françoise Choay conclua que “os indivíduos e sociedades não 

podem preservar e desenvolver a sua identidade senão na duração e através da 

memória”1. 

 

A partir das décadas de 70 e 80  acontece um novo paradigma na gestão e 

desenvolvimento das sociedades, fortemente implantado pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) através da criação de 

instrumentos normativos para a proteção do património Mundial, Cultural e Natural, 

com a Declaração Universal sobre Diversidade Cultural (2001), a Convenção para a 

Salvaguarda do Património Cultural Imaterial (2003) e a Convenção sobre a Proteção e 

Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005), dando assim, origem às 

politicas culturais. 

 Portugal apenas viria a assinar a convenção para o património Mundial, Cultural 

e Natural a 30 de Setembro de 1980. 

                                                
1 Choay, Françoise. (2014). A Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70, p.116. 
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“(…)  o património cultural e o património natural estão cada vez mais 

ameaçados de destruição, não apenas pelas causas tradicionais de degradação, 

mas também pela evolução da vida social e económica que as agrava através e 

fenómenos de alteração ou de destruição ainda mais importantes; 

Considerando que a degradação ou o desaparecimento de um bem do 

património cultural e natural constitui um empobrecimento efetivo do 

património de todos os povos do mundo;”2.  

 
 

É neste sentido que se tem verificado um interesse e uma aposta crescentes por 

parte dos municípios no desenvolvimento e aplicação de políticas culturais de carácter 

estratégico para o seu desenvolvimento, mas também com carácter competitivo entre 

outros municípios, geradoras de grande desenvolvimento turístico. 

 Como afirma Gilles Lipovetsky (2013 p. 376), vive-se numa época de 

valorização do património histórico em que as cidades se envolvem num trabalho de 

identidade visual, de imagem e comunicação para ganhar “segmentos de mercado” da 

mesma maneira que as marcas comerciais. 

Sem dúvida, que o aproveitamento e desenvolvimento do património cultural 

local, do turismo e outras atividades criativas é gerador de uma diversidade económica 

que proporciona o aumento de emprego e estimula a economia local, para além de 

estimular uma coesão social e um reconhecimento de identidade por parte dos 

indivíduos. 

É necessário um planeamento estratégico e um esforço mútuo entre vários 

atores, públicos e privados, para a promoção e implementação de estratégias e projetos 

sustentáveis que visam a promoção, a valorização, a divulgação e a conservação de tudo 

o que é património cultural e suas tradições, para se vivenciar um desenvolvimento e 

revitalização urbana saudáveis. 

 

 

 

                                                
2 UNESCO, (2014). Textos básicos da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural 
Imaterial de 2003.  
Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230504_por 
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2— CONDEIXA-A-NOVA:  

BREVE CARACTERIZAÇÃO PATRIMONIAL 

 
 

Com o objetivo de compreender como podem as politicas culturais promover o 

desenvolvimento social e económico dos municípios, o seu impacto na vida social dos 

indivíduos e a importância que o setor cultural tem como fator de promoção na imagem 

da cidade, foi realizada uma pesquisa relativamente ao estado da arte acerca de 

património cultural, cultura e o seu enquadramento teórico, bem como, uma reflexão 

conceitual sobre politicas culturais, património cultural e sua relação com o 

desenvolvimento urbano, o qual culminou na realização do estágio, no Museu PO.RO.S, 

situado na cidade de Condeixa-a-Nova. 

O município de Condeixa-a-Nova encontra-se na Região Centro de Portugal, no 

distrito de Coimbra, com aproximadamente 17 409 habitantes (em 2015), numa área 

geográfica de 138,67 Km2 (segundo o INE- Instituto Nacional de Estatística). A sua 

importância é de valor acrescido, pois é um dos raros locais, a nível mundial, e a nível 

nacional, que tem para oferecer às suas populações e aos seus visitantes um cenário 

histórico único: a presença marcante da civilização romana, a romanização da Lusitânia, 

muito em particular no território de Sicó. 

Apesar do matizado de ofertas turísticas que o município tem para oferecer, seja 

a nível religioso, cultural e arquitetónico (a este nível com diversas edificações 

classificadas de interesse publico), deve-se salientar que a grande aposta do município, 

no plano turístico/cultural,  assenta no legado romano, ou seja, nas Ruínas de 

Conímbriga, no Museu Monográfico de Conímbriga (inaugurado em 1962, de 

considerável importância internacional e nacional, pois foi o primeiro museu 

arqueológico de sítio em Portugal), ambos situados em Condeixa-a-Velha, e, mais 

recentemente, no Museu PO.RO.S., na cidade de Condeixa-a-Nova, com o objetivo de 

atribuir ao município um valor acrescido, tornando-se num pólo de atração turística, 

pelo seu conteúdo e valor histórico, bem como pela vanguarda museográfica e 

tecnológica com que se apresenta aos seus diversos públicos. 

O Município de Condeixa-a-Nova é prova de que a relação entre património 

cultural e turismo é a chave central para um desenvolvimento endógeno sustentável. 
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 A tomada de consciência desta relação por parte dos órgãos de poder tem 

permitido que a cidade se renove em novas propostas culturais e de lazer. 

 

 

 

3— OS MUSEUS E A SUA ADAPTÇÃO À COMUNICAÇÃO 

CONTEMPORÂNEA 
 
 

Com o decurso do tempo verificamos que, com a demais realidades políticas, 

económicas, sociais e culturais, também os museus sofreram uma série de adaptações às 

necessidades da sociedade contemporânea. 

 O mundo e a sociedade sofreram uma desmesurada mudança de paradigma, seja 

a nível sociológico, filosófico, económico ou politico. Com a chegada da era digital 

fazemos todos parte de uma imensa rede virtual que nos une num coletivo global, 

independentemente do tempo e do espaço que habitemos. 

 Na atualidade, os museus assumem-se como espaços de comunicação que 

promovem uma relação e interação entre os objetos museológicos, sejam eles tangíveis 

ou intangíveis, e a sociedade. O desenvolvimento das tecnologias da informação e 

comunicação trouxeram consigo novas necessidades e novos estímulos a quem visita o 

museu, o que fez com que, através de equipamentos multimédia, existam agora novas 

formas de se visitar e relacionar com os museus e com as suas coleções. 

 A ideia de que o Museu é um sistema de comunicação e informação, apreendido 

de outra forma que não apenas sob o ponto de vista do objeto museológico 

convencional, começa a ganhar forma na década de 80. Foi nos inícios dos anos 80 que 

a museologia a nível mundial começou a sentir mudanças, até então inimagináveis, com 

a criação de espaços museológicos interativos e interpretativos. Esta nova conceção de 

espaços complexos, cujo desenvolvimento e criação requerem um estudo profundo e um 

planeamento teórico pedagógico sobre os objetos que se pretendem apresentar, 

proporcionam no visitante um maior estímulo e uma vontade de participar, apropriando-

se e interagindo com os objetos expostos. Este novo tipo de ação que combina ciência, 

tecnologia, conteúdos, experiências, objetos e utilizador deu origem a um novo conceito 

museológico, a Museografia Digital Sensorial. 
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É graças à evolução tecnológica e á capacidade que os museus têm de inserir nos 

seus percursos museográficos novas áreas de inovação tecnológica, que atualmente os 

museus podem satisfazer as necessidades, interesses e expectativas da sociedade atual, 

na qual o nível de exigência e expectativa é muitíssimo elevado, promovendo no 

visitante a expectativa e a procura de uma nova experiência, de uma nova identidade, de 

novas emoções. 

Na atualidade, o que temos verdadeiramente é um museu sem barreiras físicas, 

sem fronteiras, capaz de criar um diálogo, dinâmico e multidisciplinar, entre o visitante 

e o conteúdo exposto. 

É com este novo sentido e com esta nova filosofia que nasce o PO.RO.S, que, 

para além da sua envolvência arquitetónica e da criação de um design expositivo 

apelativo, projeta a sua atenção máxima na modernidade da produção e apresentação 

dos seus conteúdos. 

Após experienciar uma vivência diária, enquanto artista plástica, de materializar 

ideias e reflexões, e de desenvolver os meus conhecimentos sobre arte contemporânea, 

ao frequentar o Mestrado em Criação Artística Contemporânea da Universidade de 

Aveiro surgiu a necessidade de compreender e aprofundar estudos acerca da 

importância e do valor que a cultura tem para o desenvolvimento das comunidades, seja 

a nível social, simbólico, territorial ou económico. 

No percurso da investigação e, agora, do estágio, procurei desenvolver 

conhecimentos que me permitam ver e demonstrar como o desenvolvimento histórico-

social e o património cultural de cada município e de cada comunidade estão 

intimamente ligados com o desenvolvimento e valorização económica dos mesmos.  

Conhecer as políticas culturais com foco no desenvolvimento, na preservação, 

na restauração e na salvaguarda do património cultural imaterial do município e como 

se têm desenvolvido, é um dos objetivos deste trabalho. 

 Pretendo, assim, trazer um contributo e reforçar a noção da importância da 

valorização do património cultural e do património cultural imaterial e natural para o 

desenvolvimento local, tendo como objeto de estudo, especificamente, o caso do Museu 

PO.RO.S., situado na cidade de Condeixa. 

 

Na esteira de Gilles Lipovetsky, podemos qualificar o PO.RO.S como um museu 

hipermoderno, pelo colocar do acento tónico no lado experiencial/emocional/sensorial 

da visita, pela opção marcadamente lúdica, quase art-pop, da apresentação de alguns 
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materiais, pela vocação, não disfarçada, de transformar a história em espetáculo 

consumível, primeiro, em mercado, depois. 

É um museu em linha, pois, com a pós-moderna sociedade espetáculo (Guy 

Debord)3 e, sobretudo, com a civilização espetáculo (Mário Vargas Llosa)4. 

Nessa medida, em analogia literária, encontra-se mais próximo do 

conhecimento/entretenimento dos álbuns BD de Asterix do que do 

conhecimento/erudição das monografias académicas. 

E é um museu que, também por isso, complementa o Museu de Conímbriga, 

visto este como um típico museu moderno-iluminista, ancorado, para mais, numa 

estação arqueológica, dirigido a um público mais movido pela ânsia de saber que a um 

público movido, como no caso do PO.RO.S, por uma ânsia de lazer. 

 

 
 
4— CARACTERIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO 

MUSEU PO.RO.S 
 
 

4.1— DO ANTIGO SOLAR DA QUINTA DE S. TOMÉ AO 
MUSEU PO.RO.S 

 
 

No antigo Solar do Visconde de Valdemouro, conhecido como a Quinta de S. 

Tomé, encontramos hoje o Museu PO.RO. S. – Museu Portugal Romano em Sicó. 

Pouca informação histórica se encontra sobre este edificado, constando que este 

foi o terceiro edifício a ser construído no local. A primeira construção data dos alvores 

do século XVI. Em 1705 deu-se uma segunda intervenção no edifício (conforme se 

pode atestar numa inscrição colocada na cabeceira da capela), realizada por ordem da 

família Figueiredo Guerra. Datando uma terceira requalificação do edifício de meados 

do século XIX, no ano de 1869. 

O velho solar dos Figueiredos de Condeixa, a Quinta de São Tomé, foi, em 

tempos, uma das mais extensas e ricas quintas da região, composta por um extenso 

                                                
3 Debord, Guy (2012). A Sociedade do Espectáculo. Antígona. 
4 Vargas, Mário (2012). A Civilização do Espetáculo. Quetzal Editores. 
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regadio, terrenos de sequeiro, pinhais, matas e olivais, ressaltando-se a sua importância 

na produção de vinho, azeite e cereais.  

A Quinta de São Tomé, propriedade que, nos seus tempos áureos, se fez rechear 

de bens de considerável importância, vê, na segunda metade do séc. XX, o seu edificado 

entrar em profunda decadência (Figs. 1-2), chegando mesmo a um estado de ruína.  

 

 
Fig.1 — Solar de São Tomé - Vista geral (DGEMN). 

Foto do site: http-//www.patrimoniocultural.gov.pt/ 

 

 
Fig.2 — Solar de São Tomé - Corpo lateral com capela (DGEMN). 

Foto do site: http-//www.patrimoniocultural.gov.pt/ 
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Em 2006 a Câmara Municipal de Condeixa adquiriu o edifício (Figs.3, 4 e 5), 

com o objetivo de o requalificar, sendo este o embrião de um projeto maior, um projeto 

cultural em rede, com o objetivo de ligar Conímbriga e Condeixa, e do qual fazem 

parte, além de Condeixa, os concelhos de Ansião, Alvaiázere, Penela e Tomar, 

pertencentes à Rota da Vila de Sicó, uma rota da romanização.  

 

 
Fig.3 — Solar de São Tomé - Vista parcial da casa em ruínas (2006).  

Foto do site: http-//www.patrimoniocultural.gov.pt/ 

 

 
Fig.4 — Solar de São Tomé - Vista parcial da casa em ruínas (2006). 
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Foto do site: http-//www.patrimoniocultural.gov.pt/ 

 
Fig.5 — Fachada Poente do solar de São Tomé (2006).  

Foto do site: http-//www.patrimoniocultural.gov.pt/ 

 

 

 

O Museu Portugal Romano, em Sicó, foi inaugurado a 6 de maio de 2017, com 

um investimento de 3,5 milhões de euros, dos quais 85% financiados pelo Quadro de 

Referência Estratégico Nacional – QREN. Encontra-se instalado na antiga casa 

Solarenga da Quinta de São Tomé e possui uma área de 1.200 m2 de exposição. Um 

património classificado de Valor Concelhio, que interage com o Parque Verde 

Municipal (Figs. 6-7).  

Para além do edificado principal, onde se encontra a exposição permanente do 

museu, o espaço comporta ainda um café/restaurante, um auditório, uma sala de 

exposições temporárias, um espaço exterior com espelho de água e a Sala das Oficinas, 

destinada a acolher artistas, artesãos e produtos endógenos da região. 
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Fig.6 — Fachada de entrada do museu.  

Câmara Municipal de Condeixa —Arquivo. 

 

 

 

 
Fig.7 — Perspetiva Frontal do museu.  

Câmara Municipal de Condeixa —Arquivo. 
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4.2— PROGRAMA MUSEOLÓGICO E ESTRATÉGICO: 

MISSÃO E OBJETIVOS 

 
 

O museu PO.RO.S é um museu municipal que faz parte integrante do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento do Município de Condeixa.  

 

Segundo a definição de museu, aprovada pelo ICOM na Assembleia Geral de 

Viena, em 2007, “museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço 

da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, 

investiga, comunica e expõe o património material e imaterial da humanidade e do seu 

meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite.”5 

 Preenchendo integralmente tais elementos definitórios, é neste sentido que o 

PO.RO.S. tem como objetivo principal a salvaguarda e divulgação da Memória 

Histórica da Romanização, através de um espaço museológico e interpretativo dinâmico 

que conta com uma museografia contemporânea e que aposta na relação do Homem 

com o seu património a fim de promover a socialização do conhecimento. 

Tem como missão dar a conhecer a história da civilização Romana em Terras de 

Sicó e, partindo da sua presença em Condeixa e Conimbriga, dar, assim, a conhecer a 

civilização romana e sua presença de 600 anos em Portugal. 

  Este é, sem dúvida, um projeto inovador, um polo cultural e educativo que 

envolve toda a comunidade, promovendo uma memória e sentido de pertença coletivos. 

 

Os principais objetivos do PO.RO.S., definidos pelo próprio Museu no seu Programa 

Museológico e Estratégico6, são: 

 

a) Dar a conhecer a História de Roma no Território, na História e na Memória 

de Portugal e de Condeixa; 

                                                
5 ICOM - Definição de museu.  

Disponível em: http://icom-portugal.org/recursos/definicoes/ 
6 Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova; Gloribox. (2016). Programa Museológico e 
Estratégico de Intervenção para o Museu PO.RO.S.  – Portugal Romano em Sicó. Documento 
fornecido pela Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova. 



 22 

b) Envolver a comunidade em geral, e a escolar em particular, na construção da 

identidade e memória, promovendo o entendimento da continuidade e presença 

da Cultura Romana no nosso dia-a-dia; 

c) Desenvolver uma exposição atraente pedagógica, sensorial e cientificamente 

correta; 

d) Promover a dialética entre o passado, o presente e o futuro através da História, 

da tradição e das novas tecnologias de forma atraente, pedagógica e educacional; 

e) Dar novas funções a áreas patrimoniais que se encontram degradadas; 

f) Comunicar o significado do Território na época romana; 

g) Estabelecer uma proposta interpretativa para os patrimónios romanos da região; 

h) Mostrar as tradições dos nossos antepassados como protagonistas do 

desenvolvimento de um território; 

i) Potenciar o conhecimento do mundo romano junto da comunidade escolar e 

turística; 

j) Fomentar o conhecimento do concelho junto dos seus moradores de forma a 

incutir valores para a sua preservação, fruição e entendimento; 

k) Estimular a proteção do património e a identidade local; 

l) A melhoria das condições de vida da população local; 

m) Produção de conhecimento de forma a contribuir para a formação de conceitos, 

conhecimento e de cidadania na população escolar; 

 

 

 

4.3— TUTELA DO MUSEO PO.RO.S 

 

 
O museu PO.RO.S está sob a tutela da autarquia, e, dentro desta, afeto à divisão 

do Turismo, pelo que, organicamente, está na dependência direta do Presidente de 

Câmara, Dr. Nuno Moita da Costa, que assume o pelouro do Turismo, conforme 

definido em organograma. 

O facto de ser um museu sob tutela autárquica, permite a ocorrência de uma 

natural articulação entre os diversos serviços municipais, que utilizam recursos técnicos 

e financeiros do próprio município, promovendo, assim, uma melhor gestão de recursos 
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do orçamento público. 

A função executiva deste equipamento é definida pelo mapa de pessoal do 

Município afeta ao museu que compreende 6 postos de trabalho, entre eles, 5 técnicos 

superiores e um assistente operacional. A esta equipa pluridisciplinar compete 

desenvolver uma atuação profissional de desenvolvimento de políticas institucionais, 

exercendo funções de gestão, guia, comunicação e divulgação.   

Ao técnico superior responsável pela coordenação do PO.RO.S. compete liderar 

a equipa e atividades promovidas no museu, fazendo um uso racional de todos os 

recursos que a instituição lhe disponibiliza.  

No desenvolvimento do meu estágio, sob orientação da coordenadora do museu, 

foi possível compreender e analisar como se processa a gestão de recursos humanos, a 

coordenação de programas de comunicação, bem como se processa toda a assessoria na 

produção de eventos e programas de atividades para os mais diversos públicos. 

Num futuro próximo é prevista uma reestruturação orgânica com o objetivo de 

criar uma unidade de gestão dos museus do concelho, prevendo-se, para 2020 - 2021, a 

constituição de uma empresa municipal para gerir os equipamentos culturais.  

Sendo a cultura um vetor de desenvolvimento de todo o concelho, o município 

deverá ter como principal objetivo a interação com a sua população, contribuindo assim 

para que se estabeleça o reconhecimento de uma identidade territorial, fator decisivo 

para o desenvolvimento de uma economia sustentável para este território. 

 A esta unidade de gestão de museus municipais deverão ser atribuídas 

competências de promoção e divulgação da cultura e património de todo o concelho, 

nacional e internacionalmente. Numa estratégia de desenvolvimento do turismo 

sustentável, afigura-se-me dever assumir, entre outras, as seguintes competências 

principais: 

 

a) Conhecer, preservar e promover o património histórico-cultural, tangível e 

intangível, de todo o município; 

b) Analisar as necessidades do município, relativas à implementação ou 

aquisição de novas infraestruturas e bens culturais, bem como gerir 

programas culturais já implementados nos equipamentos municipais, 

existentes ou futuros; 

c) Elaborar programas culturais que permitam uma constante dinamização dos 

equipamentos culturais do município; 
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d) Fazer protocolos com as escolas e outras entidades do concelho, 

democratizando a cultura e o acesso à mesma; 

e) Estabelecer protocolos e parcerias com órgão de poder ou instituições, 

tendo em vista a promoção e defesa do património histórico-cultural, 

tangível e intangível, do município; 

f) Coordenar e promover ações e campanhas de promoção turística e cultural 

do município, a nível nacional e internacional; 

 

 

 

5— UM MUSEU EM FUNCIONAMENTO 

 

 

5.1— PO.RO. S. 

O SEU ACERVO E POLÍTICAS DE INCORPORAÇÃO 

 

 
 Para que seja possível a criação de um acervo de valor cultural e científico 

relevante, é necessário que exista uma adequada definição de politicas de acervo. Neste 

sentido o Regulamento de Política de Incorporação do Museu PO.RO.S—Portugal 

Romano em Sicó estabelece um conjunto de regras e critérios, que respeitando a missão, 

a tipologia e a estrutura do próprio museu, justificam a escolha das peças e objetos que 

compõem toda a sua coleção. 

 De acordo com o estabelecido no Artigo 12º, Secção III – Incorporação, da Lei 

nº47/2004 de 19 de agosto, que define e aprova a Lei-quadro dos Museus Portugueses, 

os museus devem “formular e aprovar, ou propor para aprovação da entidade de que 

dependem, uma política de incorporações, definida de acordo com a sua vocação e 

consubstanciar num programa de atuação que permita imprimir coerência e dar 

continuidade ao enriquecimento do respetivo acervo de bens culturais”7. 

 
                                                
7  Lei Quadro dos Museus Portugueses – Lei nº 47/2004 – (.pdf275 kb) — Disponível em: 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-monumentos/rede-portuguesa/lei-quadro-
dos-museus-portugueses/  
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 No que diz respeito às coleções e políticas de incorporação do museu 

PO.RO.S, consta no Regulamento de Política de Incorporação do próprio museu que 

“todo o acervo que se encontra no PO.RO.S está em exposição, não havendo, neste 

momento, objetos em reserva, ainda que exista um espaço projetado para ser 

cumulativamente reserva e oficina de restauro...”8. O Regulamento menciona o acervo 

arqueológico provir, na sua maioria, do Museu Monográfico de Conimbriga, e refere 

ainda que “a coleção material do Museu PO.RO.S, encontra-se ainda em fase de 

construção, fazendo parte de uma corporação entre várias entidades, pois alberga 

também peças do acervo da Vila do Rabaçal, de Santiago da Guarda, também elas em 

regime de empréstimo”9, sendo que 90% a 95% do seu acervo material provém de 

Conimbriga e o demais de Viseu e Santiago da Guarda. 

Sendo o seu acervo imaterial o de maior expressão, o Regulamento refere que, 

no que lhe respeita, deve ser seguida e respeitada a Convenção para a Salvaguarda do 

Património Cultural Imaterial aprovada em 2003 pela UNESCO, que entende por 

Património Cultural Imaterial “as práticas, representações, expressões, 

conhecimentos e competências – bem como os instrumentos, objetos, artefactos e 

espaços culturais que lhes estão associados – que as comunidades, grupos e, 

eventualmente, indivíduos reconhecem como fazendo parte do seu património cultural. 

Este património cultural imaterial, transmitido de geração em geração, é constantemente 

recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio envolvente, da sua 

interação com a natureza e da sua história, e confere-lhes um sentido de identidade e de 

continuidade, contribuindo assim para promover o respeito da diversidade cultural e a 

criatividade humana”10. Para efeitos da Convenção, “só será tomado em consideração o 

património cultural imaterial que seja compatível com os instrumentos internacionais 

relativos aos direitos humanos existentes, bem como com a exigência do respeito mútuo 

                                                
8  Regulamento de Política de Incorporação do Museu PO.RO.S — Portugal Romano em 
Sicó, Capítulo II -  Artigo 3º- Coleções, ponto 2. Documento fornecido pela Câmara Municipal 
de Condeixa-a-Nova. 
9  Regulamento de Política de Incorporação do museu PO.RO.S — Portugal Romano em 
Sicó, Capítulo II -  Artigo 3º- Coleções, ponto 3. Documento fornecido pela Câmara Municipal 
de Condeixa-a-Nova. 
10 Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, aprovada a 17 de 
outubro de 2003, no decurso da 32ª Conferência Geral das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO). Disponível em: 
http://patrimonioculturalimaterial.org/multimedia/ficheiros/Documentos/UNESCO2003.pdf 
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entre comunidades, grupos e indivíduos, e de um desenvolvimento sustentável”11. São, 

nessa medida, objetivos da Convenção: 

a) A salvaguarda do património cultural imaterial; 

b) O respeito pelo património cultural imaterial das comunidades, dos 

grupos e dos indivíduos; 

c) A sensibilização, nacional e internacional, para a importância do 

património cultural imaterial e do seu reconhecimento mútuo; 

d) A cooperação e o auxilio internacionais. 

 

 O acervo imaterial do PO.RO.S comporta trinta e três aplicações interativas e 

áudio, como diversas mesas com tecnologia touch e uma maquete 3D interativa, 

quizzes, entre outras, que se encontram distribuídas pelos onze espaços multimédia do 

museu. 

 

 

 

5.2— A COMUNICAÇÃO EXPOSITIVA: 

EXPOSIÇÃO PERMANENTE E  

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 

 

 
 O PO.RO.S apresenta-se com duas tipologias de exposição, uma permanente e 

outra de carácter temporário. Para ambas deveria estar definido um programa e uma 

politica de exposições, facto que apenas se verifica na exposição de carácter 

permanente. A existência deste programa de exposições é de extrema importância, pois, 

sendo este um museu publico, é absolutamente necessária uma relação próxima entre o 

programa expositivo e outros programas institucionais com influência direta no 

orçamento público, a nível da gestão de recursos humanos e económicos, das 

campanhas de comunicação e difusão, da segurança, gestão e manutenção do espaço 

                                                
11  Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial — Artigo 2º: 
Definições – Ponto1. Disponível em: 
http://patrimonioculturalimaterial.org/multimedia/ficheiros/Documentos/UNESCO2003.pdf 
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arquitetónico, entre outros. 

 

 Este programa deve ser gerido pelo curador, que, em conjunto com o 

coordenador/ diretor do museu, organiza as exposições, as publicações e as linhas 

orientadoras das coleções. 

  Ao curador cabe a responsabilidade de supervisionar a incorporação de obras 

de artes nas coleções, bem como o seu retirar, o processo de montagem e embalagem. 

  Tem, de igual modo, a função de produzir os guiões e textos para as folhas de 

sala, edição de catálogos, bem como outros recursos museográficos. 

 

 

 

5.3— A COMUNICAÇÃO EXPOSITIVA E O MUSEU 

CONTEMPORÂNEO 
 

 

 A comunicação expositiva é o elemento chave para o sucesso do museu, uma 

vez que está diretamente relacionada com o dever e capacidade educativa por ele 

exercida, bem como o fincar de um sentimento de pertença ao território. Sem dúvida 

que o PO.RO.S foi um projeto ambicioso que se tornou uma realidade, de grande 

impacto, mediático, e, logo, económico, no seu território. 

 

 O Museu assume-se como vetor de grande impacto na economia local. Para o 

atual Presidente do Município, Nuno Moita, “irá desencadear uma revolução na 

economia local, com um impacto fortíssimo no comércio”12.  

 Espera-se, que o museu traga novos públicos a Condeixa-a-Nova, e que o seu 

impacto seja extremamente positivo na economia local, principalmente ao nível dos 

serviços. 

  O facto de o museu ser bastante recente não permite, ainda, a existência de 

                                                

12  Entrevista realizada ao Dr. Nuno Moita, pela agência Lusa, com publicação a 6 de maio 
de 2017 no Diário de Noticias. Disponível em: https://www.dn.pt/lusa/museu-portugal-romano-
em-sico-permite-viagem-interativa-pelo-tempo-7581679.html 
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dados comparativos, mas esta visão/objetivo apresenta-se-nos de concretização segura, 

atento o seu sucesso cultural, publico e mediático. 

 

 

 

5.4— EXPOSIÇÃO PERMANENTE 

 

 
 A exposição permanente do PO.RO.S apresenta-se em catorze espaços 

temáticos distribuídos por dois pisos, num total de 1200 metros quadrados de exposição, 

que levam o visitante a realizar uma viagem de 2000 anos no tempo, na qual, com 

recurso a tecnologia avançada, é possível conhecer, compreender e viver o mundo 

romano, através de uma experiência absorvente, imersiva e interativa.  

 A experiência da romanização é apresentada nos seguintes temas e subtemas, 

que se distribuem pelo catorze espaços, conforme Programa Museológico e Estratégico 

do Museu PO.RO.S, Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova. 

 

 

 

5.4.1— TEMAS: 

 

Tema 1 Origens do Império  
 Origem e formação de Roma 
 

Tema 2 Terras de Sicó 
 O território de Sicó 
 A divisão administrativa 
 Principais núcleos populacionais 
 Conímbriga 
 A urbe 
 Urbanismo e obras públicas 
 A Arquitetura pública e Privada 
 Tecnologias de Construção 
 

Tema 3 Governo da Cidade 
 O Direito e a Justiça 
 A Escrita e a Língua 
  As Escritas e Línguas pré-Romanas 
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  O Latim – A Língua de Roma 
  A Escrita Latina 
  Epigrafia: testemunhos duráveis da vida pública e privada 
 

Tema 4 A Vida Social 
 A Vida Quotidiana 
 Costumes e Vestiário  
 Higiene e Saúde 
 

Tema 5 Vida Privada 
 O Núcleo Familiar 
 O Casamento, a Sexualidade 
 A Condição da Mulher 
 A Escravatura 
 

Tema 6 Economia e Território 
 A Estrutura Agrária e Produções Locais 
 Indústrias Produtivas e Extrativas 
 A Alimentação 
 Comércio e o Sistema Monetário 
 As Comunicações: Rotas Terrestres e Marítimas 
 

Tema 7 Deuses e Religião 
O Panteão dos Deuses: Divindades Locais 

 O Culto Imperial 
 O Cristianismo 

 
 
  
 
 
 
 
5.4.2— ESPAÇOS: 
 
 

1) Túnel do Tempo 

2) Sala Imersiva 

3) Roma: Em Roma sê Romano 

4) Legiões: conquista e poder 

5) Conimbriga: nos confins do império 

6) Urbe: construtores de cidades 

7) Urbe: construtores de cidades 
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8) Agris: a estrutura agrária e produções locais 

9) Capela 

10) Sala Intimidade e Vida Privada 

11) Domínio dos Deuses 

12) Carpe Diem: Vida Social e Artística 

13) Aqua Sana — Os Banhos: Termas, Saúde e Higiene 

14) Nós os Romanos — Paradigmas da Continuidade 

 

 

 

5.5 — DISCURSO EXPOSITIVO DA EXPOSIÇÃO 

PERMANENTE 
 

 

“Roma ilumina com uma luz viva cerca de doze séculos da história da humanidade” 

Pierre Grimal 

 

 

 

 

 A viagem tem início no piso 1, onde o visitante e convidado a atravessar o 

Túnel do Tempo (Tempus Fugit) — (Fig.8). Este túnel marca o inicio da viagem, à 

medida que os visitantes avançam nos anéis do tempo, um conjunto de luz e sons 

representativos de cada época guiam o caminho da atualidade ao império romano. 
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Fig.8 — Túnel do Tempo, por M&A Digita 

 

 O segundo espaço, a Sala Imersiva (Fig.9), é um espaço com projeções em 

360º. Projeções animadas nas paredes e teto, que proporcionam uma retrospetiva dos 

momentos mais marcantes da história até à chegada dos romanos às terras de Sicó. 

 É de salientar que esta sala contém alguns erros históricos, nomeadamente em 

datas, que deveriam ser retificados, garantindo um rigor histórico e educativo na 

comunicação. 

 

 
Fig.9 — Sala Imersiva, por M&A Digita 

 

 

 O terceiro espaço, Roma: Em Roma sê Romano (Fig.10-11). Este é um espaço 

de extrema importância, onde, com recurso a grafismos, são dadas a conhecer as origens 

de Roma e do Império Romano, bem como a fantástica lenda dos irmãos Rómulo e 

Remo e, ainda, a vida de algumas das personalidades mais marcantes na história do 

Império, desde Otaviano Augusto a Constantino XI. 
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  É ainda aí apresentada uma réplica do estandarte da Águia Imperial (Aquila), 

símbolo de Roma usado pelas legiões romanas como insígnia.  

 

 

 

 
Fig.10 — Espaço: Em Roma sê Romano. 

Câmara Municipal de Condeixa —Arquivo. 

 

 

 

 
Fig.11 — Espaço: Em Roma sê Romano. 

Câmara Municipal de Condeixa —Arquivo 
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 O quarto espaço, Legiões: conquista e poder (Fig.12-12a). Aqui é dado a 

conhecer a sua importância para a expansão e pacificação do império, o seu armamento 

e técnicas militares. 

 Neste espaço o visitante tem ao seu dispor réplicas de armamento e vestuário, 

painéis interativos que estimulam a aprendizagem e o conhecimento.  

 

 

 
Fig.12 — Espaço: Legiões: conquista e poder. 

Câmara Municipal de Condeixa —Arquivo. 

 

 

 
Fig.12a — Espaço: Legiões: conquista e poder. 

Por M&A Digital 
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 O quinto espaço, Conimbriga: nos confins do império (Fig.13), faz uma 

apresentação da romanização em Terras de Sicó. Neste espaço, é apresentado um filme 

de reconstituição 3D da cidade de Conimbriga. 

 Encontramos aí, ainda, uma peça arqueológica, a escultura de um leão, vinda 

do museu de Conimbriga, bem como painéis interativos e réplicas que permitem ao 

visitante o seu manuseio e, assim, interagir com a exposição. 

 

 

 
Fig.13 — Espaço: Conimbriga: nos confins do império. 

Câmara Municipal de Condeixa —Arquivo 

 

 

 Urbe: construtores de cidades (Fig.14-15), é o sexto espaço, onde são 

apresentadas técnicas e tecnologias de construção, edifícios e suas funções. Neste 

espaço encontram-se réplicas de colunas e mosaicos romanos, que permitem o seu 

manuseio. Encontramos ainda belas ilustrações, de grandes dimensões, bem como 

diversas peças vindas do museu de Conimbriga, que nos permitem conhecer e 

compreender alguns dos engenhos Romanos para a construção. 

  No final deste espaço é apresentada uma mesa interativa, ligada a uma 

maqueta, de uma cidade romana. Esta mesa permite ao visitante a interação com a 

maqueta, pela seleção de cada um dos componentes da cidade romana. 
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Fig.14 — Espaço: Urbe: construtores de cidades. 

Câmara Municipal de Condeixa —Arquivo. 

 

 

 
Fig.15 — Espaço: Urbe: construtores de cidades. 

Câmara Municipal de Condeixa —Arquivo. 

 

 

 

 O sétimo espaço, Civitas: o governo da cidade (Fig.16), faz uma apresentação 

da organização política e administrativa da cidade.  



 36 

 
Fig.16 — Espaço: Civitas: o governo da cidade  

Câmara Municipal de Condeixa —Arquivo. 

 

 

 Agris: a estrutura agrária e produções locais (Fig.17-18), é o oitavo espaço de 

visita que o museu tem para oferecer. Aqui o visitante pode compreender a estrutura da 

economia e do comércio romanos. Dezenas de peças, vindas do museu de Conímbriga, 

algumas réplicas e diversos painéis interativos permitem um acesso direto aos principais 

ofícios e indústrias, à agricultura e à alimentação do Império Romano. 

 

 

 

 
Fig.17 — Espaço: Agris: a estrutura agrária e produções locais. 

Por M&A Digita 
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Fig.18 — Espaço: Agris: a estrutura agrária e produções locais. 

Por M&A Digital 

 

 Ao chegar à última sala do 1º piso apercebemo-nos de que entramos num 

espaço de culto, ou seja, estamos na antiga capela da Quinta de São Tomé, convertida 

num espaço expositivo que parte da memória e da passagem do tempo, através de uma 

instalação suspensa que habita o espaço. 

 Terminada a exposição do 1º piso, o visitante é convidado a descer ao piso 0, 

por escadas ou elevador, onde a viagem no tempo nos leva à sala Intimidade e Vida 

Privada (Fig.19-20), onde os objetos e as aplicações multimédia nos convidam a 

interagir, e nos apresentam a família e o seu quotidiano: o vestuário, a maquilhagem e 

os jogos infantis. E, ainda, a vida íntima e a sexualidade. 

 

 
Fig.19 — Espaço: Intimidade e Vida Privada. 

Câmara Municipal de Condeixa —Arquivo. 
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Fig.20 — Espaço: Intimidade e Vida Privada. 

Câmara Municipal de Condeixa —Arquivo. 
 
 

 O Domínio dos Deuses (Fig.21), é por excelência o espaço “do sagrado”, onde 

ilustrações de Deuses nos apresentam a viagem feita pelos romanos, do Politeísmo ao 

Cristianismo — dos Deuses Romanos e Romanizados à origem dos Cristãos. No centro 

da sala temos um segundo espaço, um espaço de contemplação, onde memórias se 

despertam com o olfato. Outros objetos e variadas réplicas conduzem-nos ao espaço 

seguinte: 

 
Fig.21 — Espaço: O Domínio dos Deuses 

Câmara Municipal de Condeixa —Arquivo. 
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 Carpe Diem: Vida Social e Artística (Fig.22), apresenta-se com uma ilustração 

em grandes dimensões onde o dia-a-dia de uma cidade do império é visualmente 

narrado. A acompanhar a ilustração temos um percurso infográfico que permite a 

comunicação entre a ilustração e o visitante. Mais uma vez os aplicativos interativos 

marcam presença, neste caso através de um espelho interativo, onde o visitante pode 

vestir um personagem com trajes típicos romanos. 

 

 

 

 

 
Fig. 22— Espaço: Carpe Diem: Vida Social e Artística. 

Câmara Municipal de Condeixa —Arquivo. 

   

 

 

 

 O décimo terceiro espaço é um espaço emblemático do edificado da própria 

Quinta de São Tomé, onde a reconstituição do canal da Quinta de São Tomé e do seu 

engenho deixa muitos em estado de deslumbramento. Aqua Sana — Os Banhos: 

Termas, Saúde e Higiene (Fig.23) apresenta uma ilustração que permite compreender 

como as termas romanas e o ritual dos banhos eram um elemento central da vida diária 

e do lazer de todo o Império Romano. 
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Fig.23— Espaço: Aqua Sana — Os Banhos: Termas, Saúde e Higiene. 

Câmara Municipal de Condeixa —Arquivo. 

 

 

 A última sala do museu, Nós os Romanos — Paradigmas da Continuidade 

(Fig.24), deixa bem evidente o papel da herança romana na atualidade, evidenciando 

vários dos seus legados  

. 

 

 
Fig.24 — Nós os Romanos — Paradigmas da Continuidade 

Câmara Municipal de Condeixa —Arquivo. 
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5.6— A SALA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 

   E AUDITÓRIO 

 

 
 A Sala de exposições temporárias situa-se num edifício contíguo ao edificado 

do museu. Consiste num espaço amplo e luminoso, de 178m2, com iluminação natural e 

artificial indicada para espaços expositivos. Este é um espaço, por excelência, 

vocacionado para acolher exposições de expressão plástica contemporânea, de grandes 

dimensões, bi ou tridimensionais (Fig. 25-26). 

 
Fig. 25 — Sala de exposições temporárias 

 Câmara Municipal de Condeixa —Arquivo. 
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Fig. 26 — Sala de exposições temporárias 

 Câmara Municipal de Condeixa —Arquivo. 

 

 No decorrer do estágio constatei que, o Município de Condeixa-a-Nova não 

tem ainda definido, de modo consistente, um programa /uma politica de exposições para 

este espaço, destinado a mostras de caráter temporário ou itinerante. 

  Esta é, na minha perspetiva, uma das lacunas a resolver. O que atualmente 

acontece, é o espaço encontrar-se disponível para acolher artistas que se proponham a 

expor o seu trabalho no PO.RO.S, não havendo uma rigorosa pré-avaliação do trabalho 

a ser exposto. 

 Com um programa de exposições bem definido será possível acolher exibições 

de artistas de destaque no panorama artístico nacional e internacional, bem como 

primeiras exposições de artistas emergentes, contribuindo de forma significativa para 

um natural aumento do turismo e consequente desenvolvimento do concelho.  

 Outro dos problemas deste espaço assenta na falta de recursos humanos que 

garantam o constante acesso dos visitantes às exposições, pelo que, com frequência, os 

visitantes encontram o seu acesso vetado. 
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 O museu PO.RO.S, sendo um espaço de referência nacional e internacional, 

deve ser pensado como um todo, havendo uma preocupação com a harmonia qualitativa 

das mostras que apresenta, sejam elas permanentes ou temporárias. Esta deve ser, e é, 

uma preocupação constante por parte dos órgãos de gestão do museu. 

 Para tal, devem ser definidos objetivos concretos, salvaguardando que a 

duração média de uma exposição temporária não deve ultrapassar os três meses. Esta 

faixa temporal permite uma correta divulgação, bem como a mobilização do público em 

geral e, em especial, do público escolar, o que, consequentemente, gera um aumento de 

visitas também na exposição permanente. 

  Embora a Sala de Exposições Temporárias do PO.RO.S, ocasionalmente, 

receba exposições com duração superior a três meses, estas, na sua maioria, têm apenas 

a duração de um mês, significando uma falta de otimização de recursos, a resolver pela 

gestão do museu. 

 Assinalo, ainda, o facto de, neste local com 178 m2, não existirem 

infraestruturas que permitam dividir o espaço físico, por forma a criar outras dinâmicas 

em termos de curadoria e design de exposições. 

  Acredito poder ser uma mais-valia para o museu um investimento em paredes 

móveis que permitam recriar o espaço, dando resposta às mais diversas expressões e 

comunicações artísticas. 

 Normalmente, as exposições de carácter temporário ou itinerante já trazem 

consigo o trabalho de curadoria planeado e organizado. É fornecida a planta da sala e, 

com ela, os artistas preparam o plano de curadoria para a sua exposição. 

  Nestes casos o museu oferece apoio de caráter logístico, como iluminação, 

segurança e outros aspetos técnicos. 

  Nas situações em que os artistas deixam os trabalhos sob a responsabilidade 

do museu, é a coordenadora do mesmo que fica responsável por todos os aspetos de 

museografia e curadoria relativos à mostra. 
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5.7— O AUDITÓRIO DO MUSEU 

 

O complexo do PO.RO.S integra um auditório (Fig.27), um espaço multiusos, 

vocacionado e preparado para acolher espetáculos, concertos, seminários, lançamento 

de livros e demais eventos inseridos nas temáticas do museu. Provido de 72 lugares, é 

um espaço de excelência, que oferece as melhores condições. Neste espaço são 

acolhidos eventos do próprio museu, da Câmara Municipal de Condeixa, estando 

disponível para aluguer por parte de entidades externa 

s. 

 

Fig. 27 — Auditório. Câmara Municipal de Condeixa  

. 

 Durante os meses de estágio o PO.RO.S recebeu na Sala de Exposições 

temporárias, na Sala das Oficinas (Fig.28), e no seu Auditório diversas mostras e 

eventos, resultado de propostas pessoais, de eventos organizados pelo próprio município 

ou de parcerias com outras entidades terceiras. 
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Fig. 28 — Sala das Oficinas.  

 Câmara Municipal de Condeixa. 

 

 A 1 de fevereiro de 2019 foi inaugurada, em parceria com o Exploratório – 

Centro Ciência Viva de Coimbra, o Pólo da exposição “Mechane – Homens, 

Máquinas e Grandes Pedras”, que contou com o apoio da Fundação Manuel António 

da Mota, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) 

e do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC). A curadoria esteve sob 

responsabilidade do Exploratório, bem como projeto de imagem e comunicação. 

 A exposição, de caráter tridimensional, composta por reproduções fiéis de 

quinze máquinas e oito diagramas, bem como da recriação de cenas laborarias egípcias, 

gregas e romanas, habitou todo o espaço expositivo e levou o visitante a conhecer e 

compreender “a arte e o engenho dos homens que legaram à história grandes obras, 

testemunhos eloquentes de grandes civilizações”. 

Com o objetivo de reforçar o caráter educativo da exposição, esteve disponível 

uma oficina de construção de máquinas – a Mechaneoficina, em peças K’Nex, 

proporcionando ao visitante o prazer de interagir e participar na exposição.   

 
Sinopse: “Egípcios, gregos, romanos! Todas as grandes civilizações legaram à 

humanidade grandes obras que ficaram para testemunhar a arte e o engenho dos antigos, 

numa prática que vem desde o neolítico. A exposição “MECHANE - Homens, 

Máquinas e Grandes Pedras” dá a conhecer o artifício e a astúcia usados pelo homem ao 

longo dos séculos, desde os primeiros tempos à era pré-industrial, para ultrapassar os 

desafios colocados pelo transporte e montagem das grandes pedras utilizadas nas suas 
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construções: dos dólmenes e menhires aos obeliscos egípcios, passando pelas grandes 

construções gregas e romanas que continuam a impressionar pela monumentalidade e 

beleza.” 

 

 

A 8 de março de 2019, na Sala das Oficinas do PO.RO.S, foi inaugurada a 

exposição “Vida e a Obra de Maria de Lourdes Pintasilgo”, de homenagem a Maria 

de Lourdes Pintasilgo (1930-2004), no âmbito das comemorações do Dia Internacional 

da Mulher, no ano em que se completaram 40 anos da tomada de posse da única mulher 

primeira ministra em Portugal. 

O evento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de 

Condeixa, Nuno Moita da Costa, da vereadora e representante municipal na Comissão 

para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), do deputado e vice-presidente da 

Assembleia da República, José Manuel Pureza, da presidente da Fundação Cuidar o 

Futuro, Margarida Santos e da ex-deputada e presidente do Departamento Federativo de 

Coimbra das Mulheres Socialistas, Rosa Isabel Cruz. A curadoria da exposição foi da 

responsabilidade da organização da mesma, sendo que todas as questões relacionadas 

com apoio logístico e cedência do espaço ficaram sob a responsabilidade do órgão de 

gestão do museu. 

 

Sinopse: Nascida em Abrantes, Maria de Lourdes Pintasilgo foi a primeira mulher 

portuguesa a assumir o cargo de primeira-ministra quando assumiu a liderança do V 

Governo Constitucional (1 de Agosto de 1979 a 3 de Janeiro de 1980), um Executivo da 

iniciativa do então Presidente da República, general António Ramalho Eanes. 

Maria de Lourdes Pintasilgo, uma mulher notável, foi uma das primeiras mulheres a 

concluir uma licenciatura em Engenharia Química no Instituto Superior Técnico, foi 

ainda fundadora em Portugal do movimento religioso Graal, militante por inúmeras 

causas cívicas no plano nacional e internacional, candidata presidencial, deputada 

europeia e embaixadora de Portugal na Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

 

Neste dia 8 de março, no seguimento das comemorações do Dia da Mulher, foi 

promovida uma “Audição Pública”, no âmbito do projeto “Ouvir o Presente, Cuidar o 
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Futuro: Homenagear Maria de Lourdes Pintasilgo”. A audição teve como temas: 

Centros e Periferias de Condeixa; Vida Familiar; Arte; Educação; Juventude; e 

Sustentabilidade; e contou com a participação de Paula Barros (Fundação Cuidar o 

Futuro), Carlos Ribeiro (Caixa de Mitos) e Ana Costa (Graal). 

 

 

A 21 de março de 2019, no auditório do Museu Portugal Romano em Sicó, numa 

sessão aberta ao público, foi feita a apresentação do livro “Do Museu de História 

Natural ao centro de Ciência – o caminho Português”, da autoria de Paulo Trincão e 

design de Henrique Cayatte. 

 
A 15 de abril de 2019, a Câmara Municipal de Condeixa deu inicio ás 

Comemorações do Centenário do Nascimento de Fernando Namora. 

 De entre os vários eventos organizados pela autarquia, foi organizada a visita ao 

PO.RO.S do Senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que presidiu a 

sessão solene de abertura das comemorações, no auditório do museu. Este evento 

contou ainda com a inauguração da exposição “Fernando Namora: Itinerário de uma 

Vida, Geografia de uma Obra”, na sala de exposições temporárias do museu. 

 
 No dia 18 de maio de 2019, celebrou-se dia internacional dos museus, no 

PO.RO.S. Tendo como tema, proposto pela Internacional Council of Museums — 

ICOM: “Museus como Plataformas Culturais – Museus e Cidadania. Numa sociedade 

sujeita a constantes transformações, os museus são plataformas culturais que, para além 

da sua missão de colecionar, conservar, comunicar, investigar e expor, devem 

proporcionar aos visitantes as oportunidades de criar, compartilhar e interatuar. Assim, 

e cada vez mais, estas instituições concentram-se nas suas comunidades, auscultando as 

necessidades e os interesses das mesmas, procurando ir ao seu encontro, reinventando-

se e definindo estratégias inovadoras para atrair diversos públicos." 

Foi proposto aos seus visitantes, entrada gratuita no museu, ao mesmo tempo 

que uma programação pensada para os mais diversos públicos aproximou visitantes e 

museu numa relação de cumplicidade, com aulas de Zumba / mix dance, entrega do 

prémio Heritage in Motion 2018, visitas guiadas noturnas e apresentação da peça de 

teatro “Ser ou não ser Shakespeare”, apresentada pelo grupo de teatro Instantâneos, 
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companhia profissional que se tem destacado no teatro de improviso, tendo já partilhado 

palco com alguns dos mais importantes grupos internacionais desta área, nomeadamente 

em Espanha, na Argentina, na Austrália e no Brasil. 

 Este dia aberto mostra que o museu está em linha com as tendências de 

democratização da cultura que marcam as sociedades contemporâneas. 

 

A 19 de junho de 2019 o museu recebeu, na Sala de exposições temporárias, o 

"Segundo Salão Internacional de Arte", que contou com a participação de mais de 60 

artistas, oriundos de mais de 20 países. 

A exposição foi proposta ao museu pela comissária Martine Allat-Boquet, com a 

qual ficou o projeto de curadoria da mesma. 

 

 A 17 de julho foi inaugurada a exposição de pintura de José Fonte, "...até 

parece não ser nada...", na sala de exposições temporárias. 

 

 Por fim, está agendada para 21 de agosto, no pátio e oficinas do museu, a 

inauguração da exposição “A Fala da Pedra” dos escultores Armando Martinez e Xico 

Lucena. 
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5.8— PO.RO.S 

NOMEAÇÕES E RECONHECIMENTOS 

 

 

“A tecnologia será tanto ou mais proveitosa para o nosso futuro quanto mais 

útil for à compreensão do passado13” 

 

Nuno Moita da Costa 

 

 

 

Um dos grandes alicerces que funda o sucesso do PO.RO.S é o seu contributo 

para a eternização da nossa herança romana. 

 Recorrendo às mais recentes inovações tecnológicas e com conteúdos de 

elevada qualidade, o museu conta com tecnologia interpretativa de última geração, 

contribuindo, assim, para que as gerações vindouras possam compreender e de alguma 

forma vivenciar a experiência romana, promovendo a preservação da memória e 

identidade coletivas necessárias ao saudável desenvolvimento das sociedades 

contemporâneas. 

Sem dúvida que o reconhecimento público por parte dos mais reputados 

especialistas nacionais e internacionais é prova da capacidade diferenciadora do museu. 

 

Em 2018 o Museu PO.RO.S foi distinguido pela Associação Portuguesa de 

Museologia (APOM) com um prémio na categoria de Aplicação de Gestão Multimédia. 

 

No mesmo ano, na cidade Dinamarquesa de Aarhus, recebeu o prémio principal 

do Heritage in Motion (o Best Achievement Award), promovido conjuntamente pela 

Academia Europeia de Museus, com parceria da Europa Nostra e da Europeanea, nas 

seguintes categorias:  

                                                
13 Comunicado do Presidente de Câmara de Condeixa-a-Nova, Dr. Nuno Moita, publicado 
na página web do Município a 21 setembro 2018. Disponível em: https://cm-
condeixa.pt/noticia/2061/ 
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-  Aplicações e Experiências Interpretativas; 

- Jogos e Aplicações. 

Este é um prémio de elevado prestigio internacional, que tem como objetivo 

distinguir e premiar os melhores projetos multimédia que, de uma forma inovadora e 

criativa, contribuem para a divulgação e compreensão do valor cultural e natural, 

tangível e intangível, fruto de uma herança cultural Europeia. 

Em agosto de 2019, o museu é distinguido pela equipa do TripAdvisor, com 

certificado de excelência, por se destacar, segundo o público, relativamente a outras 

instituições congéneres. 

 
 
 
 
6— PÚBLICOS 

 

 
A relação que se estabelece entre o museu e os seus públicos ganhou 

importância no século XXI, no momento em que o museu se começa a afirmar como 

um espaço, por excelência, de reflexão e compreensão. 

 Ou seja, reconhece-se no museu um espaço de referência ao serviço da 

sociedade, detentor de responsabilidade social, com objetivos lúdicos e educativos. 

Este novo olhar sobre o espaço museológico encontra-se claro em diversas 

definições de museu. Desde 1946, ano da criação do ICOM, a definição de museu tem 

evoluído, num acompanhamento constante das profundas mudanças da sociedade 

contemporânea. Segundo a sua atual definição e segundo a Lei Quadro do Museus 

Portuguesa, “o museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da 

sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, 

investiga, comunica e expõe o património material e imaterial da humanidade e do seu 

meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite.”14  Concretizando: 

 

                                                
14  Definição de museu, dada pelo ICOM. Disponível em: http://icom-
portugal.org/recursos/definicoes/ 
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1- Museu é uma instituição de carácter permanente, com ou sem personalidade 

jurídica, sem fins lucrativos, dotada de uma estrutura organizacional que lhe 

permite:  

a). Garantir um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-los 

através da investigação, incorporação, inventário, documentação, conservação, 

interpretação, exposição e divulgação, com objetivos científicos, educativos e 

lúdicos;  

b). Facultar acesso regular ao público e fomentar a democratização da cultura, a 

promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade.15 

2-  Consideram-se museus as instituições, com diferentes designações, que 

apresentem as características e cumpram as funções museológicas previstas na 

presente lei para o museu, ainda que o respetivo acervo integre espécies vivas, 

tanto botânicas como zoológicas, testemunhos resultantes da materialização de 

ideias, representações de realidades existentes ou virtuais, assim como bens de 

património cultural imóvel, ambiental e paisagístico.16  

 

A par desta crescente relação, surgiu a necessidade de desenvolver novas formas de 

aproximar e envolver o museu com os seus públicos. Compreendendo as suas 

necessidades, motivações e expectativas, o museu contemporâneo desenvolve 

estratégias com o objetivo de aumentar e diversificar o seu público, promovendo uma 

relação de proximidade. 

 Sem dúvida que a experiência vivida aquando da visita ao museu tem um papel 

preponderante de influência sobre o regresso do visitante, e na sua recomendação a 

futuros públicos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
15  Lei Quadro dos Museus Portugueses – Lei n.º 47/2004, de 19 de agosto, art.º 3 – 
Conceito de Museu. 
16  Lei Quadro dos Museus Portugueses – Lei n.º 47/2004, de 19 de agosto, art.º 3 – 
Conceito de Museu. 
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6.1— PO.RO.S E SEUS PÚBLICOS 

 
 

A relação do museu com o seu público inicia-se muito antes da sua entrada no 

espaço físico do museu. Com a evolução tecnológica e social nas sociedades 

contemporâneas, a internet lançou novas perspetivas para os museus, uma vez que o 

museu tem agora uma ferramenta poderosa, que lhe permite alcançar um maior público 

e mais diversificado. 

 

Neste sentido, o PO.RO.S não é exceção: com a sua página web e presença nas 

redes sociais, o museu promove um estímulo à visita física, bem como uma 

democratização do museu, contribuindo desta forma para uma relação de forte 

proximidade. 

  

Chegado ao museu, o visitante adquire o bilhete, emitido pelo funcionário que se 

encontra na receção. Esta é uma prática usual e necessária nas unidades museológicas 

contemporâneas, sendo que a definição do valor atribuído ao respetivo bilhete é 

totalmente da responsabilidade da autarquia.  

A gestão municipal que tutela o edifício é responsável pela atribuição do valor 

dos ingressos e, com o software de venda dos mesmos, é possível fazer uma gestão 

contabilística dos bilhetes vendidos. Este mesmo software poderia, também, na minha 

perspetiva, fazer a gestão de produtos de merchandising do próprio museu ou de 

publicações do município. Esta é, parece-me, uma lacuna apresentada pelo museu. 

Este tipo de produtos, pelo menos até ao momento de término do estágio, não está 

contemplado na loja do PO.RO.S, embora já esteja projetada a sua existência.  

Considerando que o merchandising, além de contribuir para a construção da 

marca do próprio museu, tem como objetivo promover o museu e o seu espólio, 

representando, de certa forma, o seu prolongamento e a materialização da experiência 

da visita, dificilmente se compreende que, passados dois anos da abertura do museu, 

ainda não existam avanços relevantes nesta sede. 
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"35 mil visitantes em dois anos. Atingir este número em dois anos de 

funcionamento é uma visitação fantástica para um museu municipal17." 

Nuno Moita 

 

 

Os ingressos no museu estão divididos em quatro categorias: 

Bilhetes Individuais, que se subdividem em: normal, que compreende idades 

entre os 13 e os 64 anos; júnior, dos 6 aos 12 anos; jovem, entre os 12 e os 29 anos; e o 

bilhete individual sénior, para mais de 65 anos. 

Os bilhetes de grupo, estão subdivididos em: Bilhete Família, que compreende 

dois adultos com duas crianças; Bilhete Família Plus, para dois Adultos com quatro 

crianças; Bilhete Grupo Escolar, maioritariamente grupos de alunos da 4ª classe, 7º e 9º 

anos de escolaridade, o que se compreende, uma vez que o tema da romanização faz 

parte do programa escolar nestes anos letivos; e Bilhete Grupo, para mais de 15 pessoas. 

Segundo os dados do museu, a maior percentagem de visitas de grupo provém 

de associações sénior e de agências de viagens. 

 

O museu tem ainda para oferecer aos seus visitantes bilhetes conjuntos com 

outros equipamentos culturais. Segundo o Presidente da Câmara Municipal de 

Condeixa, os estabelecidos “protocolos têm como objetivo estabelecer sinergias com 

outras instituições de referência, que trabalham com públicos-alvo semelhantes, 

potencializando assim, o número de visitantes18”. 

De acordo com estes protocolos é possível adquirir bilhetes conjuntos com o 

Exploratório de Coimbra, com o Portugal dos Pequenitos, propriedade da Fundação 

Bissaya Barreto, e com o museu Manográfico de Conímbriga. 

 

 

Relativamente à aquisição de bilhetes, a gestão municipal responsável pelo 

museu contempla as seguintes isenções: 

 

                                                
17 Entrevista realizada ao Dr. Nuno Moita, pela agência Lusa, com publicação a 21 de 
junho de 2019 no Diário de Noticias. Disponível em:  https://www.dn.pt/lusa/museu-municipal-
poros-de-condeixa-a-nova-atingiu-os-35-mil-visitantes-em-dois-anos-11033658.html 
18  Conversa tida com o Sr. Presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova, Dr. Nuno Moita, a 
11 de dezembro de 2018. 
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a) Crianças dos 0 aos 5 anos, inclusive; 

b) Manhã do 1º domingo de cada mês, entre as 10:00 e as 14:00; 

c) Profissionais em exercício de funções, devidamente identificados e 

mediante comunicação prévia obrigatória: jornalistas, investigadores, 

profissionais de museus, cultura património e turismo; 

d) Funcionários da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova; 

e) Delegações protocolares; 

f) Acompanhantes de grupos em contexto de visita escolar; 

g) Participantes de ações realizadas no Auditório e Sala de Exposições 

Temporárias do PO.RO.S; 

h) Outras iniciativas promovidas pelo museu; 

 

 

 

6.2— VISITAS GUIADAS 
 

 

As visitas guiadas são um dos principais veículos de ação educativa que o museu 

estabelece com o seu publico, sendo que no caso do PO.RO.S são o veículo único de 

ação educativa. Estas visitas têm como principal objetivo conduzir o visitante pela 

exposição, ao mesmo tempo que despertam um maior interesse pela mesma, e, ainda, 

uma visão mais clara e mais interessada, relativa a cada objeto. Esta maior aproximação 

a cada peça do museu contribui para que se estabeleça um elo de ligação, que se 

perpetua, entre o museu e o seu público. 

As visitas guiadas no PO.RO.S, subdividem-se em grupos escolares e 

grupos com mais de 15 pessoas e nunca devem ultrapassar as duas horas de visita, uma 

vez que, passado esse tempo, fica comprometida a atenção, o interesse e a satisfação dos 

visitantes. 

Durante o estágio foi possível fazer o acompanhamento de diversas visitas 

guiadas, compreender a interação dos guias com os visitantes e a sua adaptação ao perfil 

de cada grupo.  

As visitas de grupos escolares revelam-se de extrema importância, uma vez que, 

quando feitas em articulação com os conteúdos letivos, contribuem para um 
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aprofundamento dos conhecimentos dos alunos, promovendo ainda outras atividades e 

discussões em aula, o que contribui, também, para um alargamento do espaço físico do 

museu. Por norma estas visitas são programadas pelas escolas, finalizando com uma 

visita às ruinas de Conimbriga, desenvolvendo um circulo de estudo e conhecimento.  

Sem dúvida que as visitas se apresentam como veículo de comunicação 

extremamente importante para o museu e para os grupos em questão, mas penso que 

com um serviço educativo ativo e em funcionamento o museu teria muito mais para 

oferecer. 

 Se houvesse uma real articulação entre o serviço educativo e as instituições de 

ensino, seria possível à escola dar a conhecer os objetivos curriculares e ao museu 

preparar visitas, com objetivos mais específicos, bem como desenvolver atividades 

posteriores à visita, ainda em espaço de museu, como, por exemplo, promover 

momentos de discussão e diversas atividades lúdico-letivas. 

 Para que tal seja possível torna-se necessário um reforço na equipa do museu. 

Seria importante que se estabelecessem parcerias entre o Município e o Ministério da 

Educação, com o objetivo de desenvolver um circuito constante de visitas ao museu por 

parte destes grupos escolares, no decorrer da sua formação académica.  

Muito embora as visitas de grupos escolares se apresentem com um valor 

acrescentado para o museu, este não pode, em momento algum, descurar os demais 

visitantes.  

Assim, ao serviço educativo cabe, também, a elaboração de planos de visita 

adaptados à diversidade de público que se lhes apresenta: é neste sentido que, como 

consta no Plano Museológico do Museu da Imigração, se sigam os três tipos de 

abordagem definidos por Grinder e McCoy, que servem como importante referência:  

“Visita-palestra: o educador, ou um estudioso especialmente convidado, 

aprofunda um tema ou especto relevante da exposição. Em formato de palestra, esse 

tipo de visita tem baixo nível internacional, e será voltada prioritariamente para o 

público adulto especificamente interessado no tema abordado.  
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Discussão dirigida: o educador, por meio de questionamentos, conduz o grupo 

de visitantes de forma a proporcionar o entendimento de aspetos comunicacionais 

pertinentes àquela exposição. Para isso, estrutura um roteiro logico com objetivos 

educacionais definidos e adaptados para cada grupo. O nível de interação é bastante alto 

nesse tipo de mediação, já que se pressupõe intensa participação do publico.  

Visita-descoberta: o educador propõe uma atividade ou jogo que, realizado 

dentro do espaço expositivo, propicia a descoberta de novos elementos e olhares para 

um deter- minado conteúdo exposto. É a mais interativa das modalidades de visita, pois 

depende quase que exclusivamente do visitante para ser realizada. É uma estratégia 

voltada à receção de grupos mistos, com idades e graus de instrução distintos, como é o 

caso das famílias. “19 

Para que haja uma abordagem adequada para tipos de público diversos, é muito 

importante que os técnicos conheçam e explorem estes diferentes tipos de abordagem, 

por forma a tornarem a experiência do visitante única e irrepetível.  

 

 

7— COMUNICAÇÃO 

 

 

O desenvolvimento politico, social e económico da sociedade contemporânea 

deu origem a um “novo museu”, no qual o principal foco de atenção é o seu publico e 

não o objeto. Esta necessidade de adaptação à sociedade levou a que o museu, enquanto 

instituição social, percebesse a necessidade de investir na comunicação como chave 

estratégica de aproximação e diálogo com os seus diversos públicos. 

 

                                                
19  Expomus, Plano Museológico — Museu da Imigração do Estado de São Paulo, 
Plano Museológico. p.31-32. Disponível em: 
http://museudaimigracao.org.br/wpcontent/uploads/2013/08/Plano-Museologico.pdf 
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Se, até ao momento, a comunicação do museu era maioritariamente uma 

comunicação expositiva, assente nos objetos expostos e na informação associada às 

coleções, como por exemplo, o discurso expositivo da coleção, na atualidade, a 

comunicação não expositiva assume-se como o veículo determinante para o sucesso da 

comunicação que se estabelece entre o museu e o seu público. A presença web e a 

utilização das redes sociais converteram-se em poderosas ferramentas de comunicação, 

permitindo uma constante divulgação de conteúdos, e, por conseguinte, uma constante 

aproximação ao público, pelo que é extremamente importante que o museu, enquanto 

instituição, estabeleça estratégias de comunicação. 

 

Uma vez que a autarquia de Condeixa-a-Nova entende o Museu PO.RO.S como 

pólo de atração cultural, como foco de atração para a divulgação turística do concelho, 

mais relevante e urgente se apresenta a necessidade de um plano estratégico de 

comunicação bem definido. Julgo ser esta uma necessidade urgente. Uma vez já 

identificada a necessidade, esta deveria ser uma prioridade de agenda da autarquia. 

 

“Sabendo-se que a informação é o ponto de partida para o turista no seu 

processo de decisão por um destino, acredita-se que o PO.RO.S desempenha um 

papel fundamental, não só como espaço turístico e cultural, mas como 

catalisador da divulgação do património do concelho e consequentemente 

divulgador turístico. Sabendo-se que a informação sobre os lugares a visitar é, 

na grande maioria das vezes, recolhida antes mesmo da viagem, revela-se 

essencial chegar ao visitante o mais cedo possível, razão pela qual a autarquia 

se empenhou na divulgação do PO.RO.S nos órgãos de comunicação social. 

Sendo o PO.RO.S mais do que um museu, mas uma marca, ao divulgar-se o 

Museu divulga-se também toda uma região – as Terras de Sicó”20 

 

Atualmente, o Museu PO.RO.S, dispõe de uma página web própria, e de 

presença em redes sociais como o Facebook e Instagram, através das quais divulga 

eventos e promove a sua imagem junto do público.  

Contudo, apesar desta presença, verifica-se a falta de um planeamento 

estratégico de comunicação, o que gera falta de coerência, ao nível dos conteúdos e da 
                                                
20  Município de Condeixa-a-Nova, Documento de Candidatura Prémio APOM – Melhor 
Museu 2018 —  PO. RO. S – Portugal Romano em Sicó. 
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periodicidade das publicações, limitando o engajamento por parte dos utilizadores e por 

conseguinte, de futuros visitantes do museu. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Pretendeu-se, com esta descrição fáctica e reflexão teórica, com a análise do 

museu PO.RO.S, situado na cidade de Condeixa, como caso de estudo, começar a 

compreender a relação de reciprocidade existente entre o património cultural e o 

desenvolvimento endógeno do município, explorar e expor os elementos histórico-

patrimoniais e expressões culturais aí existentes, destacando a herança histórica, 

patrimonial e cultural do período Romano e a sua adaptação à linguagem e comunicação 

utilizados na atualidade. 

 Conhecer e compreender os projetos implementados no município, de entre os 

quais o museu PO.RO.S assume capital importância, o seu impacto sobre o território e o 

seu desenvolvimento. 

 Espero, com este trabalho, ter contribuído para o melhoramento dos processos 

em execução, com uma visão reflexiva e crítica, que se pretende útil como ferramenta 

para o desenvolvimento e afirmação de projetos já existentes e criação de outros que 

visem o desenvolvimento endógeno de Condeixa. 

O caso PO.RO.S como instrumento de política cultural ordenado à revitalização 

económica e urbana do concelho, constituiu o principal tema /objeto das tarefas, 

trabalhos e atividades a desenvolver no âmbito do Acordo de Estágio outorgado entre a 

Universidade de Aveiro e o Município de Condeixa- a- Nova. 

Pretendia-se, além de um breve ponto da situação sobre o estado da arte, fazer 

um apontamento sobre a história, enquadramento e caracterização do museu, dar nota 

do seu quotidiano, sempre com uma reflexão crítica como pano de fundo. 

Creio que os elencados objetivos foram, no essencial, cumpridos. 

A extrema juventude do museu, e dos projetos a ele associados, bem como as 

limitações do seu quadro de pessoal e, seguramente, do seu contexto de financiamento, 
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constituíram a inultrapassável circunstância do estágio que deu origem ao presente 

Relatório. 

O museu, que busca ser hipermoderno, nesta fase do seu funcionamento 

apresenta uma gestão ainda muito próxima da de uma galeria municipal. Contudo, 

trata-se de um projeto ainda em busca do seu caminho. 

Trata-se de um projeto, como foi sendo apontado ao longo do texto, ainda em 

busca do seu caminho. Isto, não obstante os consolidados passos de inegável êxito 

conceptual e público, de geral reconhecimento. 

A consequência concreta, no que ao estágio concerne, foi este ter assumido 

uma feição mais “contemplativa” que ativa, mais “observadora” que participativa. 

Foi, em todo o caso, inestimável a aprendizagem adquirida pelo olhar - a um 

tempo envolvente e envolvido, situado do lado de dentro da instituição -  de uma 

instituição no seu funcionamento, e pulsar, quotidiano. 

A lógica da disposição espacial do museu, a razão de ser dos seus instrumentos 

e ferramentas expositivos, a adaptação das estratégicas e dinâmicas de apresentação em 

função da diversidade dos públicos, tudo isso foi possível aprender e apreender. 

Como foi possível adquirir uma primeira leitura do forte impacto do museu, 

como instrumento de capitalismo estético ou cultural, no atual e futuro 

desenvolvimento económico e social do município. 

Não foi possível, como desejado, uma intervenção mais colaborativa e 

participativa no dia a dia do museu e das suas atividades. Não foi possível 

nomeadamente o pretendido exercício de atividades e tarefas de curadoria. Isso deveu-

se, por um lado, ao lado necessariamente “estático” do museu – com a prévia e dada 

construção da exibição/visita do respetivo acervo -, e, por outro lado, à circunstância, 

supra indicada, de os eventos/exposições/atividades temporárias não terem sido, de um 

modo geral, até ao momento, objeto de curadoria, no sentido próprio do termo. 

Mas foi possível, com base nessa imersão na quotidianidade do funcionamento 

do museu, apontar os caminhos, lançar os desafios, tecer as reflexões e lavrar os 

registos críticos de que se deram supra nota, ao longo do texto. 
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ANEXOS 



Anexo.1 — Print de documento.

Anexo.2— Print de documento.

Anexo.3— Print de documento.
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Anexo.4 — Print de documento.

Anexo.5— Print de documento.

Anexo.6— Print de documento.
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